
Cancerele de sânge

Raport campanie Donează & Salvează 2019



În cadrul campaniei Donează & Salvează am 
organizat:

• Conferința de presă, pe data de 28 mai 2019, la 
ARCUB, Centrul cultural al Municipiului București,
cu ocazia Zilei mondiale de Luptă Împotriva
Cancerelor de Sânge;

• Campanie prin influenceri;

• Campanie media - TV și presă scrisă;

• Campanie Social Media

• Proiectul Povești de eroi;

• Transmisie Live de la conferința de presă 
RNDVCSH, 20 septembrie;

• Donator de ziua lui, 19 noiembrie.



Conferință de presă



La conferință au vorbit Cezar Irimia, 
președintele FABC, dr. Aurora 
Dragomirișteanu, director general RNDVCSH, 
conf. dr. Alina Tănase, președintele SRTM si 
Anka Mateescu, de la ARIL.

În  cadrul evenimentului, s-au abordat subiecte 
precum cancerele de sânge  (tipuri, statistici, 
tratament și transplant de celule stem 
hematopoietice), nevoia de donatori de celule 
stem și posibilitatea de a deveni donator prin 
înscrierea online și primirea kitului de raclaj 
bucal acasă.



În sală au fost prezenți si pacienți cu 
cancere de sânge (unii dintre ei, beneficiari 
de transplant cu celule stem) și donatori de 
celule stem. 

De asemenea, au participat multi jurnaliști 
de la canale media importante, cum ar fi 
Agerpres, Prima Tv, Pro Tv, Click pentru 
femei, Femeia, Medical Tv, Radio România 
Cultural, Radio Trinitas, Săptămâna 
Medicală, Taifasuri, TVR1, Viața Medicală și 
Politici de sănătate.

După conferință am trimis un comunicat de 
presă.

https://www.decisepoate.ro/doneaza-salveaza-devino-donator-de-celule-stem-hematopoietice-si-doneaza-o-sansa-la-viata/


107 Apariții, 11.073.839 Impresii

Comunicarea a generat 107 apariții în canale media care însumează o 
audiență totală de 11.073.839 impresii. 

Definiții
DeciSePoate folosește datele de audiență utilizate de industria de Publicitate.

Audiențele publicațiilor sunt preluate din datele Studiului Național de Audiență, care a obținut statutul de standard în
industria de publicitate. SNA utilizează metoda citirii recente, punctul de referinţă în cercetarea presei scrise. www.sna.ro

Audiențele site-urilor sunt preluate din datele www.sati.ro (Studiul de Audiență și Trafic Internet), www.trafic.ro 
(monitorizare online), www.trafficestimate.com (vizitatori/săptămână). Dacă site-urile pe care au apărut știrile nu sunt nici în 
sati.ro, nici în trafic.ro, folosim www.similarweb.com. Audiențele televiziunilor sunt măsurate prin metoda peoplemeter, iar
cele de la radio prin CATI. Dimensiunile paginilor social media de brand sunt disponibile public, iar cele personale sunt
estimate.



TVR1, 29.05.2019

Prima Tv, 29.05.2019 Prima Tv, 29.05.2019



Impact, 29.05.2019 Viata Medicala, 29.05.2019



TVR2, 28.05.2019

Agerpres, 28.05.2019

Saptamanamedicala.ro, 29.05.2019

Danbrumar.ro, 28.05.2019 Hotnews.ro, 28.05.2019



Campanie cu 
influenceri



Dr. Mihail Pautov
1. Invitat în emisiunea “La Măruță”: 4 iulie

În timpul emisiunii, pe www.registru-celule-stem.ro a 
fost un vârf de 958 de accesări în același timp. 14,7% 
dintre utilizatori au revenit pe site. 245 persoane s-au 
înregistrat pe site pentru a primi kitul de înscriere în 
doar 2 zile, în condițiile în care, în săptămânile 
trecute, media celor înscriși a variat între 50 și 100 de 
persoane/săptămână. Traficul total pe site a fost în 
doua zile de 1.915 utilizatori, dintre care 1.888 
utilizatori noi.

2. Postare pe blog www.doctormihail.ro

3. Postarea pe Facebook a generat:  

• 730 like-uri

• 60 comentarii

• 235 distribuiri



Paula Rusu

1. Postare pe blog www.paularusu.ro

2. Postarea video pe Facebook a generat:  

• 21.174 vizualizari

• 206 like-uri

• 6 comentarii

• 168 distribuiri



Simona Tivadar

Postarea pe Facebook a generat:  

• 1500 like-uri

• 40 comentarii

• 235 distribuiri



Urania Cremene

Postarea pe Facebook a generat:  

• 171 like-uri

• 21 comentarii

• 186 distribuiri



Pacientul 2.0
1. Interviu live pe Facebook cu dr. Aurora 

Dragomirișteanu, RNDVCSH

• 430 likes

• 135 shares

• 8600 views

• 33000 reach

2.     Ad pentru încurajarea românilor să se înscrie
în Registru

• 110 likes

• 20 shares

3. YouTube 

• video despre donarea de celule stem si
cancerele de sange, octombrie



10 Apariții, 1.361.444 impresii

Comunicarea a generat 10 apariții care însumează o audiență totală de 
1.361.444 impresii. 

Definiții
DeciSePoate folosește datele de audiență utilizate de industria de Publicitate.

Audiențele publicațiilor sunt preluate din datele Studiului Național de Audiență, care a obținut statutul de standard în
industria de publicitate. SNA utilizează metoda citirii recente, punctul de referinţă în cercetarea presei scrise. www.sna.ro

Audiențele site-urilor sunt preluate din datele www.sati.ro (Studiul de Audiență și Trafic Internet), www.trafic.ro 
(monitorizare online), www.trafficestimate.com (vizitatori/săptămână). Dacă site-urile pe care au apărut știrile nu sunt nici în 
sati.ro, nici în trafic.ro, folosim www.similarweb.com. Audiențele televiziunilor sunt măsurate prin metoda peoplemeter, iar
cele de la radio prin CATI. Dimensiunile paginilor social media de brand sunt disponibile public, iar cele personale sunt
estimate.



Campanie media



6 reportaje TV
și video online, 
plus postările 
pe site-uri

• Pro TV – Ce se intampla, doctore?  - 27 
iunie

• Pro TV – Ce se intampla, doctore? – 24 
iulie

• Adevarul Live – 25 iunie

• Digi24 – Matinal – 8 august

• Digi24 – Tinerete fara batranete – 31 
august

• Pacientul 2.0 – 20 august







Campanie pe 
Facebook și 

YouTube



9 Apariții, 5.714.000 Impresii

Comunicarea a generat 9 apariții în canale media care însumează o 
audiență totală de 5.714.000 impresii. 

Definiții
DeciSePoate folosește datele de audiență utilizate de industria de Publicitate.

Audiențele publicațiilor sunt preluate din datele Studiului Național de Audiență, care a obținut statutul de standard în
industria de publicitate. SNA utilizează metoda citirii recente, punctul de referinţă în cercetarea presei scrise. www.sna.ro

Audiențele site-urilor sunt preluate din datele www.sati.ro (Studiul de Audiență și Trafic Internet), www.trafic.ro 
(monitorizare online), www.trafficestimate.com (vizitatori/săptămână). Dacă site-urile pe care au apărut știrile nu sunt nici în 
sati.ro, nici în trafic.ro, folosim www.similarweb.com. Audiențele televiziunilor sunt măsurate prin metoda peoplemeter, iar
cele de la radio prin CATI. Dimensiunile paginilor social media de brand sunt disponibile public, iar cele personale sunt
estimate.



Proiectul Povești de eroi

• 14 povești de pacienți și 
donatori, scrise de jurnaliști 
și scriitori cu condei bun:

• Andrei Crăciun

• Ina Țăranu-Hoffner

• Oana Sandu

• Alida Mocanu

• Cristina Ștefan

• Ramona Băluțescu

• Fotografiile sunt facute de 
Alex Damian.



Donator de ziua lui - 19 
noiembrie



Donator de ziua lui

Am invitat presa în ziua
donării, am expediat un
comunicat de presă.

Comunicarea a generat 29
apariții în canale media (2 
televiziuni, 3 radio-uri, 24 de 
site-uri) care însumează o 
audiență totală de 10.042.500 
impresii. 

https://www.decisepoate.ro/un-roman-de-42-de-ani-a-donat-chiar-de-ziua-lui-o-sansa-la-viata-pentru-un-copil-din-italia/




TOTAL APARIȚII 2019:

158 Apariții, 
28.922.383 Impresii

Definiții

DeciSePoate folosește datele de audiență 
utilizate de industria de Publicitate.

Audiențele publicațiilor sunt preluate din 
datele Studiului Național de Audiență, care 
a obținut statutul de standard în industria 
de publicitate. SNA utilizează metoda citirii 
recente, punctul de referinţă în cercetarea 
presei scrise. www.sna.ro

Audiențele site-urilor sunt preluate din 
datele www.sati.ro (Studiul de Audiență și 
Trafic Internet), www.trafic.ro 
(monitorizare online), 
www.trafficestimate.com 
(vizitatori/săptămână). Dacă site-urile pe 
care au apărut știrile nu sunt nici în sati.ro, 
nici în trafic.ro, folosim 
www.similarweb.com. Audiențele 
televiziunilor sunt măsurate prin metoda 
peoplemeter, iar cele de la radio prin CATI. 
Dimensiunile paginilor social media de 
brand sunt disponibile public, iar cele 
personale sunt estimate.



Laura Ivancioiu
PR Director

Tel: 0724232242
laura@decisepoate.ro

www.decisepoate.ro


