
AGENȚIE DE PR & COMUNICARE
Agenție de PR specializată în comunicarea cu bloggeri,
majoritatea dintre ei, întâmplător sau nu, părinți.



CINE SUNTEM
Suntem Ana și Lavinia și împreună am creat o 
agenție de PR full service, dedicată 
comunicării cu bloggerii. Facem tot efortul 
pentru ca procesul care începe cu provocarea 
unui client să se încheie cu informarea și 
colaborarea unui părinte.

Alături de noi avem o echipă formată din 
antreprenori jurnaliști, antropologi, graficieni, 
organizatori de evenimente, creatori de 
comunități, traineri și creatori de conținut.



În 2012 am creat prima comunitate din
România pentru bloggerii cu copii.
Ne-am strâns până acum 350.

INFLUENCERS    

MIDDLE

BEGINNERS



SERVICII

Campanii integrate de PR 
și comunicare

Evenimente pentru 
bloggeri părinți

Consiliere și training în 
blogging, creare de
comunități, time 
management, storytelling

Ghidare start-up-uri

Consultanță 
antreprenoriat

Creare de comunități 
online și offline

Lansări de 
produse/servicii/brand

Identitate de brand

Comunicare corporate

CSR

Digital marketing & social 
media

Strategie comunicare



INDUSTRII

PARENTING

EDUCAȚIE

CULTURĂ

SĂNĂTATE

NUTRIȚIE

FRUMUSEȚE

FASHION

TIMP LIBER



CE FACEM PENTRU CLIENȚII NOȘTRI

campanie de brand pe 12 bloguri de parenting   

maraton de sănătate pentru bloggeri + campanie de spinning cu 10 bloggeri + 
conferințe cu Oana Moraru și mame în Sibiu și Timișoara   

partener în campania Ești unică. Alege personalizat, la secțiunea Green-up your life  

Philips
Secom
Mega Image

activare 50 de bloggeri de parenting, la nivel național, pentru lansarea unui noi serial

sponsor Digital Parents Talks

sponsor Digital Parents Talks

Disney
Sloop
Orange

eveniment cu bloggeri părinți pentru intrarea brandului în zona de parenting

organizare eveniment de promovare serial, organizare eveniment cu bloggeri de 
parenting pentru campanie antibullying, susținător al Digital Parents Talks, workshop de 
storytelling cu copiii bloggerilor

No Gravity
Turner

WE LOVE TO SHARE YOUR STORY



CE FACEM PENTRU CLIENȚII NOȘTRI

promovare și asigurare prezență bloggeri de parenting la conferințele educaționale la 
nivel național și la atelierele de evaluare a preșcolarului

strategie Facebook, campanie CSR  

sponsor Digital Parents Talks

Oana Moraru

SmartboxFamily

Skin Novels
partener în campania Ești unică. Alege personalizat, secțiunea 
Shopping la tine în șifonier

sponsor Digital Parents Talks

evenimente cu bloggeri de parenting

Gabi Urdă
Animax
MikoKids &
Learn With Music

bloggeri la premieră film pentru copii, prezență în onlineȘcoala Micile Vedete

WE LOVE TO SHARE YOUR STORY



CE FACEM PENTRU CLIENȚII NOȘTRI

1. strategie relansare centru comercial Drumul Taberelor,
2. organizare de evenimente pentru comunitate,
3. comunicare de brand,
4. cercetare, strategie și comunicare pentru lansarea unui hub educațional și comunitar,
5. crearea unei comunități geografice (în cartierul Drumul Taberei).

activare de PR pentru 30 de blogeri la nivel național

Ceetrus

Bioderma
campanie de rebranding, campanie awareness de prevenție, activare 20 de bloggeri,
comunicare, strategie Social Media 

concept și implementare cu 10 bloggeri a unei campanii de conștientizare

DocBook
GoVeggie

WE LOVE TO SHARE YOUR STORY



CE FACEM PENTRU CLIENȚII NOȘTRI

promovare cursuri și ateliere, prezența bloggerilor la spectacolele de teatru din
stagiune, strategie și content Social Media. Activare 30 de bloggeri 

lansare campanie educațională pentru părinți. Activare cu 10 bloggeri

partener în campania Ești unică. Alege personalizat, la secțiunea Green-up your life  

MiniArtShow

Napolact
Mega Image

lansare carte cu 10 bloggeri

comunicare de brand

activare 3 bloggeri pentru interviuri cu profesorii
+ prezența a 10 bloggeri la conferințele cu speakeri internaționali

The Crush Series

Sana Gout
Verita
International
School

WE LOVE TO SHARE YOUR STORY



ORGANIZĂM LUNAR
DIGITAL PARENTS TALKS

ȘCOALA DE BLOGGING PENTRU PĂRINȚI

Din septembrie 2016

Peste 500 de bloggeri au trecut pe la cursurile 
noastre

Peste 50 de speakeri și traineri

Peste 400 de articole publicate de bloggeri 
despre ceea ce au învățat la #DPT

30 de branduri care ne-au susținut 

Proiect nominalizat la Webstock 2017 și 
premiat la Gala Itsy Bitsy, Lideri pentru 
Liderași, 2019.



#DigitalParentsTalks este primul 
eveniment dedicat bloggerilor părinți 
care își propune să îi susțină și să-i 
ajute să își crească comunitățile din 
jurul blogului.

Motivația noastră stă în:

Nevoile părinților bloggeri

Potențialul nișei prin
colaborare și conectare

Intenția e să creăm o comunitate în 
care toată lumea e conștientă de 
valoarea, potențialul, influența și 
puterea vocii fiecăruia ca și leaderi și 
înțelege importanța colaborării (de 
ex. în campanii) și a puterii pe care o 
pot avea împreună. 



ALTE PROIECTE IN HOUSE

Prima poveste terapeutică scrisă de 5 bloggeri mame.
Format: audio & paper, scop umanitar

campanie pentru îmbunătățirea vieții mamelor.
4 specialiști și 40 de bloggeri implicați 

campanie de sănătate. 30 de bloggeri implicați

Gloria și unicornul magic
Ești unică, alege personalizat

Sănătate de-(o) vară
campanie de combatere a miturilor. 7 bloggeri implicați

campanie de conștientizare în licee. Target: elevi de liceu

Stories On Skin
Rebranding Youth

WE LOVE TO SHARE YOUR STORY



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tinci-
dunt ut laoreet dolore magna aliquam erat ANA NICOLESCU

ana@parentingpr.ro

0737 626 422

LAVINIA PAVEL

lavinia@parentingpr.ro

0724 282 323

CONTACT

Fondator Parenting PR
Blogger MĂMICA URBANĂ
Jurnalist, Trainer, Speaker
Creative Content Creator

Strategic Partner
Managing Partner White PR

Antreprenor din 2010
Marketing Content Creator

Prima poveste terapeutică scrisă de 5 bloggeri mame.
Format: audio & paper, scop umanitar

campanie de sănătate. 30 de bloggeri implicați

campanie de combatere a miturilor. 7 bloggeri implicați

campanie de conștientizare în licee. Target: elevi de liceu


