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Introducere

• Aceste linii directoare sunt concepute să vă ajute să promovați și să vă organizați 

comunicările globale pe Your Europe. 

• Liniile directoare vă vor ajuta să comunicați mai eficient și cu impact mai amplu.

• Incluse în această prezentare:

• Conținutul trusei de instrumente

• Recomandări privind modul de utilizare a materialelor pe diverse canale, pe rețele de socializare, pagini web, 

buletine de știri, reviste și e-mailuri, precum și în cadrul reuniunilor sau evenimentelor online.

• Recomandări pentru crearea unei comunicări eficiente.

• Exemple de postări pe rețele de socializare pe care le puteți utiliza pe propriile dvs. canale.
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Conținutul trusei de instrumente

• Fișă documentară: 1 pagină privind politica portalului unic digital și stadiul de realizare

• Fișă de date: 1 pagină gata de imprimat pentru cetățeni și societăți comerciale: Your Europe la prima vedere

• Prezentare privind Your Europe 

• Listă de verificare pentru cetățeni: 10 pași la care să vă gândiți înainte de a vă muta într-un alt stat membru UE 
pentru studii, muncă sau pensionare

• Adăugați o imagine pe care să o încorporați pe pagina dvs. web în vederea conectării acesteia la youreurope.eu

• Postări pe rețelele de socializare gata de utilizat pentru unele dintre teaserele identificate, aplicabile IMM-
urilor/cetățenilor, videoclipuri scurte, povești practice,  fotografii de copertă și elemente vizuale editabile

• Videoclip care prezintă noile instrumente comune de pe portalul Your Europe și povești de succes despre 
digitalizare ale statelor membre selectate. 
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• Obiectivul este de a promova gradul de informare cu privire la portalul Your Europe în calitate de 

sursă oficială de informații pentru norme, drepturi și proceduri ale diverselor state membre UE. 

• Grupul țintă sunt cetățenii și societățile comerciale.

• Cetățeni europeni cu diverse vârste care intenționează să călătorească, să studieze sau să lucreze în străinătate

• societăți comerciale care intenționează să facă afaceri într-un alt stat membru UE.

• Nu uitați cu cine discutați. Asigurați-vă că aveți o comunicare corespunzătoare cu audiența dvs.

• Rețineți scopul promovării și mesajul pe care încercați să îl transmiteți. Scopul este de a 

încuraja cetățenii și societățile să folosească youreurope.eu pentru răspunsuri de încredere și 

dacă este cazul, să obțină ajutor la rezovarea problemelor lor administrative.

Obiectiv, audiență și mesaj



Care este câștigul pentru mine?

• Vizibilitate și promovare pentru organizația dvs.

• Informarea audienței dvs. cu privire la Your Europe va crește gradul de informare cu privire la propria dvs. 

organizație. Veți demonstra că sunteți implicat activ în asistarea celor implicați în afacerea dvs. să găsească 

soluții la întrebările sau problemele care este posibil să se confrunte. De asemenea, puteți fi considerat ca 

factor de stimulare a mobilității și a economiei în UE. 

• Încurajați persoanele fizice și/sau societățile comerciale să se angajeze în relații cu 

organizația dvs.

• Prin partajarea informațiilor despre Your Europe, vă veți încuraja audiența să se angajeze în relații cu 

organizația dvs. Aceasta vă va oferi șansa de a comunica cu aceștia, de a deveni mai informat în ceea ce îi 

privește și de a discuta orice alte inițiative pe care le derulați.
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Canale social media

• Facebook 

• Twitter 

• LinkedIn
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Facebook

• Cum să utilizați Facebook pentru a promova #YourEurope

• Facebook este una dintre cele mai mari platforme social media din lume. Prezența pe Facebook vă poate oferi 
multe beneficii, atât pentru conturile dvs. de social media, cât și pentru vizitele pe pagina dvs. web.

• Facebook oferă o varietate de moduri de comunicare:

• Postarea pe pagina societății dvs. comerciale pentru audiență și potențiala audiență

• Postarea pe alte pagini relevante pentru subiectele pe care le discutați

• Persoanele fizice care postează pe paginile lor personale pentru propria lor rețea

• Folosirea grupurilor Facebook dedicate anumitor subiecte

• Rularea reclamelor pentru audiențe cu caracteristici specifice

• Mesaje private între dvs. și contactele dvs.

• Indiferent de nivelul de confort social, puteți găsi un loc de a comunica cu ceilalți pe rețelele 
de socializare.
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Facebook - cum să fiți eficienți

Ce să faceți

• Rețineți persoanele cu care discutați, evitați termenii tehnici și vorbiți într-un limbaj pe care acestea să îl poată 

înțelege și la care pot răspunde.

• Nu uitați scopul promovării și mesajul pe care încercați să îl transmiteți.

• Folosiți hashtagul oficial (#YourEurope), indiferent de limba în care sunt postările dvs. Etichetați pagina 

youreurope.eu în limba dvs.

• Alegeți elemente vizuale care să se asocieze cu postarea dvs.

• Social media reprezintă un spațiu de discuții, nu un spațiu de anunțuri: Răspundeți la întrebări și la postări, chiar 

dacă nu puteți mulțumi pe toată lumea. În cazul comentariilor negative, este important să răspundeți într-un mod 

adecvat. O modalitate care vă va oferi o șansă mai bună de a vă explica punctul de vedere, mesajul dvs.

• Oferiți linkuri utile (cum ar fi URL-urile Your Europe) pentru diverse subiecte sau care pot oferi informații 

suplimentare.

• Încărcați-vă videoclipurile direct pe Facebook mai degrabă decât să le asociați cu videoclipuri pe YouTube.

De ce? Deoarece platforma oferă prioritate conținutului nativ (conținut postat direct pe Facebook), astfel încât 

postarea dvs. va apărea, cel mai probabil, în partea de sus a știrilor audienței dvs. Mai mult, un videoclip nativ 

începe să ruleze automat atunci când un utilizator folosește funcția de derulare. 

https://europa.eu/youreurope/search/


Facebook - cum să fiți eficienți

Ce să nu faceți

• nu scrieți prea mult, păstrați-vă postările cât mai scurte și mai clare posibil

• nu postați în exces, lăsați să treacă timp între postări pentru pauză și a fi descoperiți

• nu folosiți prea multe hashtag-uri, alegeți-le cu atenție pentru a vă reflecta mesajul

• nu fiți timizi, acesta este spațiu și șansa dvs. de a vorbi direct cu audiența dvs. într-un mod autentic

• nu răspundeți în grabă și rețineți că mesajele dvs. au caracter public.
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Facebook - exemple
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Twitter
• Cum să utilizați Twitter pentru a povesti despre #YourEurope

• Twitter este o platformă social media pentru publicarea de postări scurte, de maximum 280 de caractere. 

Unele persoane folosesc Twitter din motive personale, altele îl folosesc în afaceri pentru networking și pentru

a se conecta cu clienți existenți sau viitori.

• Twitter este o „platformă deschisă”. Postările Twitter pot fi descoperite într-un mod mult mai simplu față de 

exemplul din Facebook. Aceasta permite discuțiile cu multe persoane din afara rețelei dvs. închise, dar oferă 

și șanse de a atrage mai multe persoane în rețeaua dvs.

• Twitter este un loc extraordinar pentru a vă conectacu diverse comunități deja structurate pe platformă. 

• Vă puteți utiliza contul personal/profesional pentru a vă conecta cu utilizatorii prin

• mesajele Twitter (tweeting) - partajarea de conținut direct de la dvs. pe care urmăritorii dvs. și alte persoane îl 

pot vedea

• conectarea altor mesaje tweet - funcția „Îmi place” pentru conținutul altor utilizatori

• reluarea mesajelor tweet - partajarea de mesaje tweet ale altor utilizatori care ar fi interesante pentru propria 

dvs. rețea

• răspunsul - angajarea în mesaje tweet a altor utilizatori și inițierea unei discuții, 

oferind mai multe informații și multe altele.
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Twitter – cum să fiți eficienți
Ce să faceți

• Rețineți persoanele cu care discutați.

• Urmăriți conturile relevante.

• Nu uitați mesajul pe care încercați să îl transmiteți către audiența dvs. și fiți consecvenți. 

• Pentru a avea succes pe Twitter, ar trebui să vă asigurați că postați cu regularitate.

• Folosiți hashtag-ul oficial (#YourEurope), indiferent în ce limbă sunt postările dvs. Etichetați-vă contul Twitter YourEurope.

• Folosiți întotdeauna elemente vizuale pentru ca mesajul dvs. tweet să fie atrăgător, dar alegeți unul care este o bună reprezentare a 

postării dvs. 

• Răspundeți întotdeauna la întrebări și la postări. 

• Oferiți linkuri utile (cum ar fi URL-urile către pagina dvs. web), care vă consolidează ulterior opinia sau care pot oferi informații 

suplimentare.

• Creditați întotdeauna persoanele pentru conținutul pe care îl partajați, dar care nu vă aparține.

• Selectați un mesaj tweet care vă sintetizează perfect contul și fixați-l în partea superioară a profilului dvs., astfel încât să fie primul lucru 

pe care utilizatorii îl văd atunci când vă vizitează contul (vedeți aici cum să faceți acest lucru).

• Creați o senzație de „linie de narațiune” prin crearea unui fir narativ: o listă de mesaje tweet care sunt citite împreună, ideal pentru 

lecturile mai îndelungate care sunt atrăgătoare și captivante (vedeți aici cum să faceți acest lucru).
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Twitter – cum să fiți eficienți

Ce să nu faceți

• nu scrieți prea mult și păstrați-vă postările cât mai scurte posibil

• nu folosiți prea multe hastag-uri, alegeți-le cu atenție pentru a vă reflecta mesajul și amplasați-le la sfârșitul 

mesajului dvs. tweet pentru a facilita lectura.

• nu răspundeți în grabă și rețineți că mesajele dvs. au caracter public.

• nu folosiți Twitter pentru afirmații negative.
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Twitter - exemple
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LinkedIn 

Cum să vă utilizați contul LinkedIn pentru a promova #YourEurope

• LinkedIn este latura de afaceri a site-urilor de networking social și este cea mai mare platformă de networking 

profesional din lume. 

• LinkedIn este ferm asociat cu informații aferente candidaturilor în câmpul muncii, dar studiile indică că motivul 

principal pentru care utilizatorii vizitează platforma este pentru conținutul care îi ajută să învețe. Acest lucru îl 

transformă într-un instrument perfect, prin care să vă partajați conținutul pentru a crește gradul de informare cu 

privire la Your Europe, precum și alte inițiative în care este implicată organizația dvs.

• În loc să vă conectați pur și simplu cu prietenii și familia pentru a vă partaja pozele din concediu, LinkedIn vă 

permite să vă consolidați relațiiile strategice cu clienții, colegii și persoanele cu care ați dori să colaborați în 

viitor. De asemenea, puteți urmări persoane sau societăți comerciale din domenii care vă interesează.
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LinkedIn – rețelistică

• Cel mai important aspect al LinkedIn este dat de oportunitățile sale de networking. 

• Există multe moduri de a vă conecta cu utilizatori cu care aveți în comun interese similare 

• Postați conținutul direct în contul dvs. personal/profesional

• Înscrieți-vă în grupuri care sunt relevante pentru dvs.

• Partajați-vă postările cu ceilalți

• Răspundeți și reacționați la postări care vă interesează

• Conectați-vă cu colegii și profesioniștii din același domeniu din Europa și din lume

• Scrieți un articol LinkedIn pentru postările mai lungi.
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LinkedIn – cum să fiți eficienți

Ce să faceți

• Tratați-vă profilul ca pe o broșură profesională, descrieți ce faceți în partea de sus a profilului dvs.

• Folosiți întotdeauna hashtag-ul oficial (#YourEurope), indiferent de limba folosită la postările dvs., 

împreună cu alte hashtag-uri care sunt relevante. Etichetați-vă contul LinkedIn cu YourEurope.

• Răspundeți la întrebări, interacționați și răspundeți la comentarii.

• Creditați autorii oricărui conținut pe care îl partajați.

• Când postați, încheiați postarea cu un apel ferm la acțiune (de ex., „partajați-vă experiențele” sau 

„faceți clic aici”) și un link.

• Fiți atenți când alegeți grupurile și rămâneți activi în cadrul acestor grupuri.

• Obțineți testimoniale și mărturii care corespund competențelor dvs. pentru a vă crește 

credibilitatea.

• Scrieți recomandări semnificative pentru persoane.

• Partajați-vă expertiza prin publicarea de articole scurte pe LinkedIn pentru rețeaua dvs. (vedeți aici 

cum să faceți acest lucru).
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LinkedIn – cum să fiți eficienți

Ce să nu faceți

• nu publicați prea mult text în postările dvs.

• nu utilizați imagini sau videoclipuri pixelate sau de slabă calitate.

• nu răspundeți în grabă și rețineți că mesajele dvs. au caracter public.

• nu folosiți linkuri nefuncționale sau învechite.

• nu lăsați ca profilul dvs. sa devină inactiv din cauza unei utilizări neregulate.
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LinkedIn – exemple
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Canale suplimentare

• Site web

• Buletin de știri

• Revistă

• E-mailuri

• Întruniri sau evenimente online
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Site web

Cum vă puteți utiliza pagina web pentru a promova Your Europe

• Conectați-vă conținutul relevant al paginii dvs. web la Your Europe. 

• În calitate de organizație de afaceri, conectați-vă conținutul direct la paginile Your Europe 
Business fie direct pe pagina de pornire, fie într-o secțiune anume. 

• Acest lucru poate fi extrem de eficient și o modalitate benefică de a reda informații.

• Direcționarea cât mai multor persoane pentru a vă vizita pagina web 

• Demonstrând că organizația dvs. oferă informații utile, care ajută mobilitatea cetățenilor sau creșterea 

societăților comerciale în alte state membre UE

• Când adăugați informații aferente Your Europe pe pagina dvs. web, asigurați-vă că acestea nu sunt ascunse. 

Încercați să postați o imagine pe prima dvs. pagină, astfel încât cititorii să o poată identifica cu ușurință și să 

poată face clic pe aceasta pentru a fi redirecționați către pagina completă.
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Site web

• Noi vă încurajăm să includeți informații și documente care nu pot fi postate cu ușurință pe 

social media, cum ar fi fișe documentare sau fișe de date pe Your Europe (ca să puteți 

verifica toate informațiile pe care le postați sau pentru a vă informa audiența cu privire la 

promovare).

• Nu uitați să adăugați un link către youreurope.eu, astfel încât cititorii dvs. să poată avea 

acces la informații suplimentare.

• În trusa de instrumente veți găsi și o imagine reclamă pentru a o încorpora pe prima 

pagină a site-ului dvs. web, cu un link către youreurope.eu.

22

youreurope.eu


Site web - cum să fiți eficienți

Ce să faceți

• Vorbiți limba vizitatorilor dvs.: evitați termenii tehnici și faceți ca mesajul dvs. să fie ușor de înțeles.

• Asigurați-vă că ceea ce publicați este ușor de descoperit de către vizitatorii site-ului dvs. web. 

• Utilizați-vă pagina web drept locație centrală pentru informații, dar partajați-le cu celelalte platforme ale dvs., în 

special pe social media.

• Folosiți-vă pagina web ca oportunitate de a oferi informații suplimentare, cum ar fi documente și informații 

grafice, într-o manieră ușor de utilizat.

• Asigurați-vă că URL-ul pentru pagina dvs. Your Europe este scurt și ușor de reținut.

• Creditați autorii conținutul pe care îl partajați (dar nu îl creați dvs.).

• Nu uitați să adăugați un link către youreurope.eu, astfel încât cititorii dvs. să poată avea acces la informații 

suplimentare dacă doresc acest lucru.
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dvs. web să intre online și să 

găsească informațiile. Care 

a fost experiența lor?



Site web - cum să fiți eficienți

Ce să nu faceți

• nu lăsați site-ul dvs. să se învechească - asigurați-vă că vizitatorii îl recunosc ca sursă de informații de 

încredere și actuale.

• nu neglijați să partajați ocazional materialul Your Europe de pa pagina dvs. web pe social media.

• nu încărcați vizitatorii cu informații în exces: găsiți un echilibru între furnizarea de informații cuprinzătoare, dar 

evitați surplusul de informații.
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Buletin de știri

Cum vă puteți utiliza buletinul de știri pentru a comunica despre Your Europe

• Introducerea unui articol de pe pagina Your Europe în buletinul dvs. de știri garantează că audiența dvs. îl va 

primi direct în căsuță, ceea ce crește șansele de a citi și a da clic pe informații.

• Buletinele de știri au avantajul de a fi elaborate și trimise de câteva ori pe an. Aceasta vă permite să alegeți cel 

mai bun moment/anotimp în care să introduceți informații de pe Your Europe în buletinul dvs. de știri.

• Dacă doriți să comunicați privind șansele de călătorie în Europa, este posibil să doriți să vă introduceți textul de

pe #YourEurope în buletinul de știri publicat în aprilie-mai, chiar înainte de vacanța de vară.

• Vă încurajăm să introduceți documente care nu pot fi postate ușor pe social media, cum ar fi un articol al 

Comisiei Europene (dacă este prea lung, puteți selecta paragrafe captivante, care pot fi pe placul audienței 

dvs.).

• Pentru a fi mai vizual, puteți adăuga cel puțin un element vizual alături de text.

• De asemenea, vă puteți crea propriul text, întrucât dvs. vă cunoașteți cel mai bine audiența. În acest caz, 

verificați dacă toate informațiile sunt corecte (consultați fișa documentară din trusa de instrumente).
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Reviste

Cum vă puteți utiliza revista pentru a comunica despre Your Europe?

• Introducerea unui articol  de pe pagina Your Europe în revista dvs. tipărită sau online înseamnă că audiența 

dvs. va primi și - sperăm - va citi informațiile. Revistele imprimate sunt și mai bune, întrucât uneori rămân pe 

biroul cuiva sau în biroul/sala de așteptare timp de mai multe luni.

• Majoritatea organizațiilor pentru părți interesate publică aproximativ două pe an. Prin urmare, trebuie să 

planificați cu mult în avans când și cum ați dori să publicați informațiile privind Your Europe în revista dvs.

• Identificați un teaser (o știre care vă afectează audiența) pentru a face legătura între Your Europe și 

problemele/știrile naționale care vă afectează în prezent țara sau organizația.
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Reviste

• În revistă vă încurajăm să introduceți documente care nu pot fi postate ușor pe social media, 

cum ar fi informații grafice.

• Pentru a o face mai atrăgătoare, vă încurajăm, de asemenea, să aveți cel puțin un element 

vizual alături de text.

• De asemenea, vă puteți elabora propriul text, atât timp cât verificați ca toate informațiile să fie 

corecte (acest lucru se poate face folosind fișa documentară din trusa de instrumente).
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E-mailuri

Cum puteți utiliza scrisorile pentru a promova Your Europe?

• Dacă organizația dvs. nu are un buletin de știri sau o revistă, vă încurajăm să pregătiți un e-mail cuprinzător și 

atrăgător cu informații despre Your Europe și să vă informați audiența prin scrisori țintă sau în masă.

• Puteți copia și lipi cu ușurință o parte din textul pe care îl veți găsi cu ușurință în trusa de instrumente și puteți 

adăuga fișa documentară sau o fișă de date într-un e-mail sau ca atașament PDF.

• Pentru a-l face mai atrăgător, adăugați un element vizual din trusa de instrumente în partea de sus a e-mailului 

dvs., ca banner.

• De asemenea, vă puteți elabora propriul text/email, atât timp cât verificați ca toate informațiile să fie corecte 

(consultați fișa documentară).

• Nu ezitați să introduceți un apel la acțiune în e-mailul dvs., cum ar fi o propoziție care vă încurajează audiența 

să spună mai departe despre Your Europe și/sau să vă viziteze pagina web, de exemplu. Nu uitați să postați un 

link direct către secțiunea relevantă a paginii dvs. web în corpul e-mailului.
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Întruniri sau evenimente

Cum puteți comunica despre Your Europe în cadrul întrunirilor sau al evenimentelor?

• Comunicările față în față sunt extrem de eficiente fie că le organizați dumneavoastră sau
doar participați acestea reprezintă o șansă excelentă de a partaja informații despre Your 
Europe.

• Iată câteva idei privind modul în care să vă creșteți vizibilitatea campaniei în contextul 
întrunirilor sau al evenimentelor online:

• includeți fișa documentară sau fișa de date în materialele evenimentului după eveniment

• nimic nu depășește stimulii vizuali, așa că adăugați o imagine sau alte elemente vizuale pentru a atrage atenția 

oamenilor și a partaja mesajul despre Your Europe. 

• valorificați discuțiile despre eveniment pe social media și partajați informațiile despre Your Europe.
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Conținutul trusei de instrumente - unde îl 
puteți folosi

30

Materiale Unde le puteți folosi/posta

Fișă informațională
Facebook, Twitter, LinkedIn, pagină web, buletin de știri, revistă, scrisori, 

eveniment

Fișă documentară Pagină web, buletin de știri, revistă, scrisori, eveniment

Prezentare Întrunire/eveniment online

Listă de verificare pentru cetățeni Facebook, Twitter, LinkedIn, pagină web, buletin de știri, revistă, e-mailuri

Adăugați o imagine Pagină web, eveniment

Postări social media Facebook, Twitter, LinkedIn

Video Facebook, Twitter, LinkedIn, pagină web, buletin de știri, e-mailuri, eveniment



Concluzie

• Indiferent dacă vă planificați pentru prima oară eforturile de comunicare 
sau dacă sunteți un comunicator cu experiență, sperăm că trusa de instrumente pentru părți 
interesate Your Europe își va aduce contribuția la comunicările dvs.

• Asigurați-vă că selectați ce canale (social media, pagină web, buletin de știri, revistă) doriți să 
utilizați și când.

• Apoi, utilizați în cel mai bun mod toate materialele disponibile: fișă de date, elemente vizuale, 
videoclipuri etc.

• Elaborați-vă propriul mesaj personal în cadrul comunicării dvs., pentru a-l face mai autentic și mai 
atrăgător pentru audiența dvs.

• Și nu în ultimul rând, vă mulțumim că dați mai departe informații despre Your Europe în țara dvs.!
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YourEurope.eu

Comisia Europeană, DG GROW 
GROW-SINGLE-DIGITAL-GATEWAY@EC.EUROPA.EU

Coordonatorul dvs. Național:

Maria Perhaita, maria.perhaita@adr.gov.ro

Urmăriți-ne pe social media:

https://twitter.com/YourEuropeEU

https://www.facebook.com/YourEurope

https://www.linkedin.com/showcase/your-europe-business-showcase/

https://europa.eu/youreurope/search/index_en.htm
mailto:GROW-SINGLE-DIGITAL-GATEWAY@EC.EUROPA.EU
https://twitter.com/YourEuropeEU
https://www.facebook.com/YourEurope
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