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Câteva credințe greșite când vine 
vorba despre Crisis Management

• Mie nu mi se poate întâmpla...


• Dacă presa nu scrie despre noi, nu este criză...


• Dacă oamenii nu mai vorbesc despre criză, situația a 
trecut...


• Dacă vânzările nu au scăzut imediat, totul este bine...



De ce !
• Pentru că o criză poate izbucni oricând, din orice !


• Pentru că multe dintre crize izbucnesc din erori interne !


• Pentru că o criză de PR poate afecta încrederea 
oamenilor în companie și în liderul acesteia !


• Pentru că o criză de PR poate distruge o companie !


• Pentru că oamenii cheie din companie trebuie să știe cum 
să evite și să gestioneze o criză de PR !



• Am participat la crize ce au izbucnit din cauza unor decizii 
interne de marketing. 


• Am participat la crize ce au izbucnit din cauza 
concurenței. 


• Am participat la crize în care companiile au fost acuzate 
pe nedrept. 



Și fiecare dintre aceste crize ar fi 
putut avea un impact mult mai 

mic dacă oamenii ar fi fost 
pregătiți !



Cum !
• Construiește o echipă specială formată din oamenii-cheie din companie. 

Ai grijă ca fiecare departament să fie reprezentat în cadrul echipei. 


• Programează o ședință de 2 ore în care să analizați potențialele crize de 
imagine. Studiați concurența, analizați știrile, aflați istoria domeniului de 
activitate. Nu există idei proaste. Puneți pe hârtie orice potențială criză 
de PR ce poate “lovi” organizația. 


• Construiește #OhFuckList : o listă cu minim 15 potențiale crize de PR ce 
poate “lovi” compania. Analizați cu atenție scenariile și fiți atenți la crizele 
ce pot fi evitate. Pregătiți-vă mental pentru cele ce nu pot fi evitate. 


• Pentru crizele ce nu pot fi evitate, construiți planuri de reacție. 


• Repetați lunar procedura. 



Acest exercițiu vă va ajuta 
să...

• Să nu vă pierdeți cu firea în cazul în care izbucnește o 
criză. 


• Să evitați parte dintre crize prin implementarea 
procedurilor și acțiunilor potrivite. 


• Să fiți foarte atenți la propriile comportamente sau decizii 
ce pot conduce la o criză de PR



Când trebuie început 
procesul de pregătire ?

ACUM !
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