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MODALITĂȚ I  DE  

INTERVIEVARE

Formatul și momentul sunt 

stabilite astfel incât să îi 

convingă jurnalistului;

Locația poate varia, de obicei, 

într-un loc public sau la sediul 

organizației;

Durează mai mult decât un 

interviu prin telefon – 1 oră.

Față în față
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MODALITĂȚ I  DE  

INTERVIEVARE

Organizate pentru a comunica 

un anunț de însemnătate;

Se adresează unei categorii de 

presă;

Mesajele nu trebuie să fie foarte

specifice, tehnice, ci simple și 

ușor de înteles de nespecialiști.

Conferință de presă
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MODALITĂȚ I  DE  

INTERVIEVARE

Sunt mai des întâlnite din cauza

contrângerilor legate de timp 

sau în situații de criză;

Solicitați brief de la PR-ul 

organizației.

Interviuri prin telefon



Conținut amplu și aprofundat;

Posibilitatea de a contura ideea;

Control redus asupra produsului final =>nevoia de accuratețe;

Utilizați fraze independente dacă sunteți înregistrați.

INTERVIUL  FAȚĂ  ÎN  FAȚĂ



Conținut amplu și aprofundat;

Posibilitatea de a contura ideea;

Control redus asupra produsului final =>nevoia de acuratețe;

Utilizați fraze independente dacă sunteți înregistrați.

INTERVIUL  TV  ÎN  STUDIO
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Omul care iese în față;
Persoana care poate fi 
identificată cu cauza;
Cunoaște foarte bine 
organizația;
Autoritate și experiență
Convingător, interesant, 
relevant;
Selectează canalele de 
comunicare și adaptează 
mesajele conform tipologiei;

Plasează mesajele cheie într-un 

anumit context/ story.Purtatorul de 
cuvant
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Jurnalist/publicație;
Zonele sale de interes;
Tipul de articole scrise;
Articole anterioare scrise de el;
Obiectivele sale;
Cele mai probabile întrebări & formatul interviului;

Alți posibili invitați.

ȘT IU  SUF IC IENT  DESPRE . . . ?
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Cum a ajuns să vă contacteze

De ce a ales subiectul?

Unde și când va avea loc 

interviul?

Cât timp va dura interviul?

Sunt și alți invitați la același 

subiect?

Dacă e nevoie de materiale 

suplimentare (foto, video, etc.)

JU
RNAL IS

TU
L



Mesajele cheie pentru comunicat:

           “Lansăm o campanie...”

           “Inaugurăm un nou serviciu...”

           “Organizăm un eveniment…”

 

Verifică informațiile de ultimă oră despre subiectul pus în discuție!
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Formulați mesajul din perspectiva publicului:
             “Ce e de interes pentru mine?”
              “Cum mă afectează?”
 
Răspundeți pozitiv, nu vă lăsați atrași de comentarii negative
 
Reguli de aur:
Pregătiți-vă și repetați! (jucați rolul cu un coleg)
Nu învățați pe de rost un scenariu. Nu se va potrivi cu întrebările și 
veți fi derutat.



Interviul în studio
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Interesați-vă de ambientul studioului și evitați îmbrăcămintea de culoare 
care se confundă în decor/fundal (de ex. Îmbrăcăminte albastră pe decor 
albastru)
Evitați să purtați: ochelari de soare, bijuterii sau accesorii ”zgomotoase”, 
îmbrăcăminte cu modele geometrice minuscule (în spic, pepit, etc)
Dacă aveți nevoie de un  instrument de scris la îndemînă, evitați pixurile 
zgomotoase, cu care v-ați putea juca involuntary
Păstrați poziția, expresia și gesturile sub control după interviu, pentru 
imaginuile de final



 Interviul la birou
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Decor liniar în fundal (etajeră cu cărți);
Tablourile în fundal, completare armonioasă cu corpul/capul/ fizionomia;
Deconectați eventualele surse de zgomot (instalația de climatizare, 
ventilatorul, compresorul, telefonul etc.)
Nu alegeți un scaun rotativ sau balansoar;
Nu vă așezați în dreptul ferestrei sau balconului;
Asigurați-vă că nu sunteți deranjați.



Atenție! Nu invitați jurnaliștii în spații care pot oferi acces la 

informații confidențiale (birouri cu contracte, laboratoare de 

cercetare, zone în care pot avea acces la discuții între angajați)


