
APARIȚII MEDIA



Comunicarea proiectului „Please touch the
intangible cultural heritage” a generat 21 
apariții media, plus cel puțin 5 articole în 
agregatoare de presă (care sunt bine găsite 
de motoarele de căutare).

Aparițiile media au fost de două tipuri: 

• preluări ale comunicatului de presă 
redactat și distribuit de PiArt Vision

• interviuri radiofonice cu dr. Irina 
Balotescu.

Am inclus în raport linkuri către aparițiile 
media, respectiv înregistrările interviurilor 
radiofonice (emisiunea Zebra, cu Mihaela 
Dedeoglu – RFI, respectiv emisiunea 
Cu...minte de weekend – RRC).

21 apariții media

5 publicații generaliste (Newsweek, 
Gândul, Ziare.com, Știri pe surse, 
România pozitivă)

4 agenții de presă (Agerpres, 
News.ro, Rador, Amos News)

4 radio (Radio France International, 
Radio România Cultural, Antena 
satelor, București FM)

4 publicații culturală-educație
(Observator cultural, Agenția de 
carte, Modernism, EduManager)

3 publicații locale (Informația 
Bucureștiului, Mesagerul de 
Covasna, Ziar Maramureș)

1 publicație economică (Forbes)

NOTĂ. Raportul conține și două 
preluări în agregatoare de presă (Știri 
pe bune, Ziare live).

Serviciile PiArt Vision 
• redactare și distribuire comunicat 

de presă
• pitching stories – interviuri & 

preluări comunicat de presă
• monitorizare apariții media





Comunicatul de presă 
„Universitatea București a 
lansat un proiect pentru 
protejarea și valorificarea 
tradițiilor și elementelor 
folclorului românesc” a fost 
distribuit în data de 30 
septembrie 2020 și a 
generat 15 apariții media, 
plus cel puțin 5 preluări ale 
unor agregatoare de presă.





Doamna dr. Irina Balotescu a fost invitată live la emisiunea „Zebra”, cu Mihaela Dedeoglu, 
la Radio France International, și a acordat un interviu pentru Radio România Cultural, din 
care au fost folosite pasaje în emisiunea „Cu...minte de weekend”.

Pentru a asculta înregistrările, dați click pe semnul difuzorului.





Agerpres News.ro

https://www.agerpres.ro/comunicate/2020/09/30/comunicat-de-presa-universitatea-din-bucuresti--582350
https://www.news.ro/cultura-media/un-proiect-pentru-protejarea-si-valorificarea-traditiilor-si-elementelor-din-folclorul-romanesc-lansat-de-universitatea-bucuresti-1922400630552020091119497606


Newsweek Forbes

https://newsweek.ro/educatie/universitatea-bucuresti-proiect-pentru-protejarea-traditiilor-si-folclorului-romanesc
https://www.forbes.ro/universitatea-bucuresti-proiect-de-protejare-patrimoniului-185687


Gândul Ziare.com

https://www.gandul.ro/stiri-2/universitatea-din-bucuresti-a-lansat-un-proiect-pentru-protejarea-si-valorificarea-traditiilor-si-elementelor-din-folclorul-romanesc-19513632
https://ziare.com/magazin/stiri-magazin/proiect-pentru-protejarea-si-valorificarea-traditiilor-si-elementelor-din-folclorul-romanesc-1634836


Antena satelor București FM

http://www.antenasatelor.ro/lada-de-zestre/lada-de-zestre/traditii,-datini,-obiceiuri/41052-proiect-pentru-protejarea-si-valorificarea-traditiilor-si-elementelor-din-folclorul-romanesc.html
http://www.bucurestifm.ro/2020/09/30/proiect-pentru-protejarea-si-valorificarea-traditiilor-si-elementelor-din-folclorul-romanesc-lansat-de-universitatea-bucuresti/


Știri pe surse România pozitivă

Forbes

https://www.stiripesurse.ro/un-proiect-pentru-protejarea-si-valorificarea-traditiilor-si-elementelor-din-folclorul-romanesc-lansat-de-universitatea-bucuresti_1511305.html
http://www.romaniapozitiva.ro/bucuresti/universitatea-bucuresti-a-lansat-un-proiect-pentru-protejarea-si-valorificarea-traditiilor-si-elementelor-din-folclorul-romanesc/
https://www.forbes.ro/universitatea-bucuresti-proiect-de-protejare-patrimoniului-185687


Observator cultural Agenția de carte

https://www.observatorcultural.ro/stire/universitatea-bucuresti-a-lansat-un-proiect-pentru-protejarea-si-valorificarea-traditiilor-si-elementelor-din-folclorul-romanesc/
http://www.agentiadecarte.ro/2020/09/universitatea-bucuresti-a-lansat-un-proiect-pentru-protejarea-si-valorificarea-traditiilor-si-elementelor-din-folclorul-romanesc/


Edu Manager Modernism

https://www.edumanager.ro/universitatea-bucuresti-a-lansat-un-proiect-pentru-protejarea-si-valorificarea-traditiilor-si-elementelor-din-folclorul-romanesc/
https://www.modernism.ro/2020/09/30/universitatea-bucuresti-a-lansat-un-proiect-pentru-protejarea-si-valorificarea-traditiilor-si-elementelor-din-folclorul-romanesc/


Amos News Rador

https://www.amosnews.ro/proiect-pentru-protejarea-si-valorificarea-traditiilor-si-elementelor-din-folclorul-romanesc-2020-09
http://www.rador.ro/2020/10/01/universitatea-bucuresti-a-lansat-un-proiect-pentru-protejarea-si-valorificarea-traditiilor-si-elementelor-din-folclorul-romanesc/


Informația Bucureștiului Ziar Maramureș Mesagerul de Covasna

https://informatiabucuresti.ro/universitatea-bucuresti-a-lansat-un-proiect-pentru-protejarea-si-valorificarea-traditiilor-si-elementelor-din-folclorul-romanesc
https://ziarmm.ro/universitatea-bucuresti-a-lansat-un-proiect-pentru-protejarea-si-valorificarea-traditiilor-si-elementelor-din-folclorul-romanesc/
https://mesageruldecovasna.ro/universitateabucuresti-a-lansat-un-proiect-pentru-protejarea-si-valorificarea-traditiilor-si-elementelor-din-folclorul-romanesc/


Știri pe bune Ziare live

https://stiripebune.com/2020/10/01/proiectul-care-da-o-noua-sansa-traditiilor-si-folclorului-romanesc-lansat-de-universitatea-bucuresti/
https://www.ziarelive.ro/stiri/proiect-pentru-protejarea-si-valorificarea-traditiilor-si-elementelor-din-folclorul-romanesc.html



