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Introducere
Acest Ghid conține informații cu privire la vizibilitatea și promovarea proiectelor finanțate în cadrul Programului Active Citizens Fund România (numit în
continuare “ACF România” sau “Programul”). Ghidul se adresează tuturor organizațiilor finanțate în cadrul Programului, în calitate de promotori sau parteneri
de proiect și reprezintă Anexă la Contractul de finanțare.
Scopul Ghidului este asigurarea coerenței la nivelul Programului în ceea ce privește comunicarea și oferirea de suport promotorilor și partenerilor de proiect
pentru obținerea unor rezultate cât mai bune în comunicarea proiectelor.Prezentul Ghid - Anexa 5 la Contract - detaliază obligațiile promotorilor și partenerilor
acestora în ceea ce privește comunicarea, elementele de identitate vizuală ale Programului și regulile generale care trebuie respectate în funcție de acțiunile
și canalele de informare și comunicare utilizate.
Activitățile de informare și comunicare au scopul de a conștientiza publicul țintă asupra proiectului și a obiectivelor sale, asupra oricărei cooperări bilaterale
cu entități din Islanda, Liechtenstein și Norvegia, precum și asupra implementării, rezultatelor și impactului pe care îl are proiectul cu sprijinul donatorilor.
Acestea se vor desfășura în conformitate cu activitățile propuse în Cererea de finanțare, Anexă a Contractului de finanțare și, în concordanță cu prevederile
contractuale.
Promotorii de proiect, împreună cu partenerii (dacă este cazul), vor disemina informații privind proiectul pe care îl derulează către o audiență cât mai largă, la
nivel național, regional și/sau local, în funcție de activitățile prevăzute în proiecte, într-un mod adecvat și relevant.
Toate activitățile realizate în cadrul proiectelor finanțate în cadrul ACF România, atât activitatea specifică de informare și comunicare, precum și toate
celelalte activități care implică mediul extern (evenimente, traininguri, manuale, ateliere, campanii de advocacy sau orice alte campanii etc.), împreună
cu toate materialele de informare și comunicare elaborate pe parcursul proiectului, trebuie să respecte cerințele acestui Ghid – Anexa 5, disponibil pe
website-ul Programului, la secțiunea Suport, în kit-ul de comunicare ACF România. De aceea, este necesar să consultați și să utilizați acest Ghid înainte
de a desfășura orice activitate de comunicare, pe tot parcursul implementării proiectului.

Operatorul de Fond, prin consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile
de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, va monitoriza respectarea regulilor de informare și comunicare de către promotorii și partenerii de proiect și
poate oferi asistență și suport în vederea îndeplinirii acestora, la cerere, în măsura disponibilității.
Pentru detalii, clarificări sau sprijin în zona de comunicare, promotorii și partenerii de proiect vor contacta responsabilul tehnic alocat proiectului de către
Operatorul de Fond la semnarea contractului.
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Capitolul 1 - Obligații privind informarea și comunicarea pentru promotorii și
partenerii de proiecte
Regulile prezentate în acest capitol sunt importante și obligatorii și trebuie respectate întocmai, alături de toate celelalte prevederi ale acestui Ghid – Anexa 5 la Contract. Promotorii
și partenerii de proiecte sunt responsabili de respectarea următoarelor obligații privind informarea și comunicarea proiectelor finanțate cu sprijinul ACF România:

1

• Organizarea a cel puțin două activități de informare privind progresul, realizările și rezultatele proiectului, cum ar fi un seminar sau o conferință cu stakeholderii, o conferință
de presă sau un eveniment de presă, inclusiv o activitate de lansare și/sau închidere a proiectului. În anumite situații (precum proiecte de dezvoltare organizațională, care
urmăresc dezvoltarea unor rețele/coaliții/platforme etc.), activitățile de informare pot fi diferite de prezentări/evenimente publice, implicând, de exemplu întâlniri cu organizații
similare, membri sau potențiali membri ai rețelelor/coalițiilor/platformelor etc., în cadrul cărora vor fi prezentate realizările/rezultatele proiectului.
• Pentru proiectele cu granturi mai mici de 50.000 euro, este obligatoriu de organizat cel puțin o activitate de informare.

2
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Prezentarea informațiilor despre proiect în mediul online, fie printr-un website dedicat, fie printr-o secțiune dedicată pe website-ul deja existent al organizației, cu link-uri
între pagini, sau, alternativ, în cazul în care nu există un website al organizației, printr-un profil activ de social media dedicat proiectului (Facebook). Atunci când este creat un
profil activ de social media pentru proiect, acesta trebuie să rămână vizibil, iar toate informațiile trebuie să fie accesibile și după data finală de eligibilitate a proiectului.

Informațiile online despre proiect trebuie să fie actualizate în mod constant și să includă detalii despre proiect, progresul, realizările și rezultatele acestuia, cooperarea cu
entități din statele donatoare - Islanda, Liechtenstein și Norvegia, fotografii relevante, date de contact și o referință clară la Program și la Granturile SEE și Norvegiene.
Este obligatoriu ca toate proiectele care au parteneri din statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), precum și cele care primesc finanțare de minimum 150.000
Euro în cadrul Programului, să asigure comunicarea proiectului atât în limba engleză, cât și în română.
Furnizarea informațiilor despre proiect unui public cât mai larg la nivel național, regional și/sau local într-un mod adecvat și relevant.
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Promotorul, împreună cu partenerii săi, vor asigura acuratețea informațiilor furnizate și vor respecta neutralitatea politică și religioasă, precum și drepturile omului în toate
materialele de comunicare/ vizibilitate realizate. Aceștia vor pune la dispoziția Operatorului de Fond materialele în formă integrală.
Prezentarea sprijinului din partea țărilor donatoare în mod explicit și vizibil la evenimentele din cadrul proiectului, precum conferințe, webinarii, seminarii, târguri și expoziții,
evenimente de lansare/ închidere proiect etc.
Informarea participanților la activitățile desfășurate în cadrul proiectului, cu privire la finanțarea primită în cadrul Programului.
Amplasarea unui panou de informare (billboard) la locul desfășurării fiecărei operațiuni, în timpul implementării acesteia, care va fi înlocuit în cel mult șase luni de la finalizarea
proiectului cu o placă comemorativă permanentă, vizibilă, de dimensiuni semnificative, în cazul proiectelor care îndeplinesc cumulativ următoarele două condiții:
1. Proiecte a căror finanțare obținută în cadrul Programului depășește 50.000 Euro;
2. Activitățile constau în finanțarea unui obiect fizic, a unei infrastructuri sau a unei operațiuni de construcție.

10
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Toate materialele de comunicare vor fi transmise prin email către responsabilul tehnic cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de utilizare/ trimitere în producție. Acestea NU
vor fi produse sau publicate fără aprobarea responsabilului tehnic. Nerespectarea acestei reguli poate duce la neacceptarea costurilor aferente materialului respectiv de către
Operatorul de Fond. Eventualele excepții de la aceste reguli sunt permise în măsura în care ele sunt comunicate și agreate de responsabilul tehnic cu cel puţin 3 zile lucrătoare
înainte de data de publicare, tipărire sau difuzare a materialelor, dacă acestea nu afectează implementarea proiectului și nu contravin principiilor de funcționare a Programului.
În situația în care nu există un website al organizației, iar proiectul este comunicat prin intermediul unui profil activ de social media (Facebook) creat pentru proiect, textele
de prezentare ale proiectului se trimit spre aprobare responsabilului tehnic. Singurele materiale de comunicare care nu necesită aprobarea responsabilului tehnic în prealabil,
sunt textele pentru postările din social media (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube etc). Chiar dacă acestea nu necesită aprobare, promotorii și partenerii de proiect trebuie
să respecte cerințele privind textul și imaginile postate, detaliate în Capitolul 2, secțiunea Facebook și Instagram. Aceste postări vor fi monitorizate de catre Operatorul de Fond,
care va verifica respectarea cerințelor.
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Este obligatorie publicarea periodică a noutăților despre proiect pe paginile social media ale organizației (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube etc.) sau pe cele dedicate
proiectului (dacă este cazul), pe toată durata desfășurării proiectului. Textul postărilor va conține obligatoriu cele cinci hashtag-uri ale Programului, în forma și ordinea următoare:
#haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens #EEANorwayGrants, precum și oricare hashtag comunicat ulterior de către Operatorul de Fond.
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Amplasarea logo-ului Programului pe fiecare material de comunicare, în partea stângă, sus, fără alt logo în mijloc sau în dreapta lui.
Evidențierea susținerii din partea ACF România, atât verbal (evenimente offline și online, prezentări, discursuri, interviuri etc.), cât și în scris sau vizual, prin diverse elemente,
detaliate în Capitolul 2, pentru fiecare situație/ tactică/metodă/material de comunicare.

Promotorul are obligaţia să invite din timp Operatorul, cu cel puţin 7 zile lucrătoare înainte, la evenimentele organizate în cadrul proiectului.
Pentru comunicarea și promovarea Programului, promotorii și partenerii de proiect vor transmite fotografii reprezentative și dacă este cazul, înregistrări (spoturi) video, de la
activitățile din cadrul proiectelor (în timpul implementării și la raportarea intermediară/finală). Acestea vor respecta următoarele reguli:
• fotografiile vor fi realizate în format .jpg sau .png, vor avea o rezoluție minimă de 1920*1080px și vor fi în număr de minimum 10/proiect;
• atât fotografiile, cât și înregistrările video, vor avea acordul cu privire la folosirea imaginii din partea tuturor persoanelor care apar în ele, în scris;
• fotografiile vor fi trimise ca arhivă sau atașate la e-mail, nu sub formă de link-uri către fotografii de pe Facebook, Instagram sau website.
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Odată cu transmiterea rapoartelor intermediare (dacă este cazul) și finale ale proiectului, promotorii de proiecte vor transmite către responsabilul tehnic, următoarele:
• o listă cu link-uri active către articole din presă referitoare la proiect sau la activitățile acestuia, împreună cu printscreen-uri pentru fiecare articol;
• toate materialele de comunicare dezvoltate în proiect și care ar putea fi folosite pentru promovarea rezultatelor Programului (ghiduri, broșuri, infografice, pliante etc.);
• în cazul materialelor promoționale (căni, tricouri, pixuri, brățări etc.), promotorii vor trimite fotografii ale acestora.
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Promotorii și partenerii de proiecte nu vor transmite în original materialele realizate în cadrul proiectului (ghiduri, manuale, materiale promoționale etc.) către Operatorul de Fond
decât în situația în care acestea sunt solicitate de către responsabilul tehnic. Aceștia au obligația de a păstra la sediul organizației un exemplar al materialelor realizate sau
fotografii cu acestea, pentru eventuale vizite de monitorizare, controale, audituri etc.
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Capitolul 2 - Informare și comunicare
Acest capitol prezintă formulările standard și elementele de vizibilitate, care sunt obligatoriu de folosit de
către promotorii și partenerii de proiecte, în funcție de situațiile, tacticile, metodele, materialele de informare
și comunicare folosite.

2.1 Sloganul Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021
„Working together for a green, competitive and inclusive Europe” este sloganul Granturilor SEE și Norvegiene
2014-2021, și trebuie utilizat de toți cei implicați în comunicarea proiectelor. Sloganul reflectă ceea ce facem
împreună prin intermediul proiectelor noastre, prin urmare acesta trebuie integrat în planul de comunicare, iar
activitățile de informare și comunicare trebuie să se încadreze în această narațiune generală.
În funcție de situațiile de comunicare și publicul țintă, sloganul poate fi folosit în limba română, utilizând
următoarea traducere standard:
„Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă”.
Formularea sloganului este flexibilă și poate fi adaptată în funcție de proiect, activități și inițiative, după cum Sloganul poate fi folosit integral cu text negru, alb sau folosind
urmează:
culorile green/verde, competitive/competitivă și inclusive/incluzivă,
așa cum este prezentat mai sus.
• Working together for a green Europe / Lucrăm împreună pentru o Europă verde
Sloganul poate fi inclus în prezentarea proiectului pe website, în
social media, materiale video, publicații, afișe etc, în măsura în care
• Working together for an inclusive Europe / Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă
este relevant și potrivit contextului de comunicare. De asemenea,
• Working together for a green and competitive Europe / Lucrăm împreună pentru o Europă verde și acesta trebuie utilizat în comunicarea orală despre proiect, cum ar fi în
prezentări, discursuri, evenimente, comunicarea cu jurnaliștii etc.
competitivă
• Working together for a competitive Europe / Lucrăm împreună pentru o Europă competitivă

9
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2.2

Materiale în format electronic/online

2.2.1 Website dedicat proiectului sau secțiune dedicată pe website-ul organizației

Website-ul dedicat proiectului sau secțiunea dedicată proiectului de pe website-ul deja existent al organizației, va conține, fără a se limita la acestea, următoarele elemente obligatorii:
1. Formularea obligatorie privind finanțarea și responsabilitatea conținutului (în limba română sau engleză, după caz):
RO: „Proiectul este derulat de [denumirea promotorului de proiect:Asociația/Fundația/Federația în parteneriat cu …, dacă este cazul] și beneficiază de o finanțare în valoare de … euro,
prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar
poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile
la www.activecitizensfund.ro.”
EN: „The project is implemented by [denumirea promotorului de proiect: Association/Foundation/Federation in partnership with …, dacă este cazul ] and benefits from a ..... euros
(amount - use a rounded figure) grant from Active Citizens Fund Romania, programme funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants Grants 2014 -2021. The
content of this website does not necessarily reflect the official position of the EEA and Norway Grants 2014-2021; for more information visit www.eeagrants.org. More details about
Active Citizens Fund Romania are available at www.activecitizensfund.ro.”

2. Logo-ul Programului, pe homepage, în stânga sus, singur, doar dacă proiectul are website propriu. Lângă el nu va fi amplasat niciun alt logo, în mijloc sau în partea dreaptă sus.
3. Logo-ul promotorului de proiect și ale partenerilor de proiect (dacă este cazul), în footer, sub mențiunea Proiect derulat de/ Project implemented by;
4. Opțional, logo-urile altor susținători ai proiectului (sponsori, parteneri media), în footer, sub mențiunea Cu sprijinul / Supported by;
5. Titlul proiectului și sloganul sloganul Granturilor SEE și Norvegiene: „Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă”;
6. Link-uri către website-urile www.activecitizensfund.ro și www.eeagrants.org;
7. Informațiile despre proiect trebuie să fie actualizate în mod constant și să includă detalii despre proiect, progresul, realizările și rezultatele acestuia, cooperarea cu entități din statele
donatoare - Islanda, Liechtenstein și Norvegia, fotografii relevante, date de contact și o referință clară la Program și la Granturile SEE și Norvegiene.
8. Este obligatoriu ca toate proiectele care au parteneri din statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), precum și cele care primesc finanțare de minimum 150.000 Euro în
cadrul Programului, să asigure comunicarea proiectul atât în limba engleză, cât și în română.
De asemenea, informațiile prezentate pe website-ul proiectului sau în secțiunea dedicată de pe website-ul deja existent al organizației, trebuie să respecte cerințele obligatorii din
Capitolul 1 al prezentului Ghid.
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Imaginea 1 - Simulare website proiect, atunci când proiectul are site propriu

Imaginea 2 - Simulare website proiect, atunci când proiectul nu are site propriu și este prezentat pe o pagină
din site-ul organizației
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2.2.2 Facebook - pagină dedicată proiectului
În situația în care nu există un website al organizației, iar proiectul este prezentat prin intermediul unei pagini active de Facebook, creată pentru proiect, aceasta trebuie să
conțină elementele obligatorii enumerate mai jos. Aceste elemente se aplică și în cazul în care promotorul decide să creeze pagină de Facebook pentru proiect, chiar dacă proiectul
este prezentat pe website-ul dedicat proiectului sau în secțiunea dedicată proiectului pe website-ul organizației promotorului de proiect.
Elemente obligatorii:
1. Denumire: titlul proiectului
2. Poză de profil și cover care respectă elementele de identitate vizuală detaliate mai jos
3. Textul pentru secțiunea About/ Despre – varianta în care se poate introduce un text scurt
		

Formularea obligatorie (în limba română sau engleză, după caz):

RO: „Proiectul este derulat de [denumirea promotorului de proiect: Asociația/Fundația/Federația în parteneriat cu …, dacă este cazul] și beneficiază de o finanțare în valoare de …
euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.”
EN: „The project is implemented by [denumirea promotorului de proiect: Association/Foundation/Federation in partnership with …, dacă este cazul] and benefits from a ..... euro
(amount - use a rounded figure) grant from Active Citizens Fund Romania, programme funded by Iceland, Liechtenstein, and Norway through the EEA Grants 2014 -2021.
4. Textul pentru secțiunea Add additional information/ Adaugă informaţii suplimentare – varianta în care se poate introduce un text lung

• Rezumatul proiectului în limba română sau engleză, după caz
• Hashtag-urile #haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens, #EEANorwayGrants
• Tag către pagina Programului, @Active Citizens Fund Romania
• Sloganul Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021: „Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă”
• Website-ul proiectului, dacă este cazul, sau link către secțiunea dedicată proiectului de pe website-ul deja existent al organizației, dacă este cazul
• Formularea obligatorie (în limba română sau engleză, după caz):
RO: „Proiectul este derulat de [denumirea promotorului de proiect: Asociația/Fundația/Federația în parteneriat cu …, dacă este cazul] și beneficiază de o finanțare în valoare de …
euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestei pagini nu reprezintă în mod13
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necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.”
EN: „The project is implemented by [denumirea promotorului de proiect: Association/Foundation/Federation in partnership with …, dacă este cazul] and benefits from a ..... euro
(amount - use a rounded figure) grant from Active Citizens Fund Romania, programme funded by Iceland, Liechtenstein, and Norway through the EEA Grants 2014 -2021. The
content of this page does not necessarily reflect the official position of the EEA and Norway Grants 2014-2021; for more information visit www.eeagrants.org.”

5. Informațiile despre proiect trebuie să fie actualizate în mod constant și să includă detalii despre proiect, progresul, realizările și rezultatele acestuia, cooperarea cu
entități din statele donatoare - Islanda, Liechtenstein și Norvegia, fotografii relevante, date de contact și o referință clară la Program și la Granturile SEE și Norvegiene.
6. Este obligatoriu ca toate proiectele care au parteneri din statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), precum și cele care primesc finanțare de minimum
150.000 Euro în cadrul Programului, să asigure comunicarea proiectul atât în limba engleză, cât și în română.
• Toate materialele vizuale, împreună cu textul postărilor de pe Facebook vor conține, fără a se limita la acestea, elementele obligatorii enumerate mai jos, indiferent
dacă ele sunt postate pe pagina dedicată proiectului sau pe alte pagini.
Materialele vizuale (imagini, cover-uri, machete, cartoane, reclame, ilustrații etc.) vor conține, fără a se limita la acestea, următoarele elemente obligatorii:
1. Logo-ul Programului, în stânga sus, singur. Lângă el nu va fi amplasat niciun alt logo, în mijloc sau în partea dreaptă sus.
2. Logo-ul promotorului de proiect și ale partenerilor de proiect (dacă este cazul), în footer, sub mențiunea Proiect derulat de / Project implemented by;
3. Opțional, logo-urile altor susținători ai proiectului (sponsori, parteneri media), în footer, sub mențiunea Cu sprijinul/ Supported by.
Fotografiile realizate pe parcursul implementării proiectului, care vor fi publicate pe Facebook, nu vor conține logo-urile enumerate mai sus, însă trebuie să respecte cerințele
detaliate în Capitolul 1, iar textul asociat lor trebuie să conțină elementele de mai jos.
Textul postărilor (materiale vizuale, fotografii, noutăți despre proiect, teasere etc) va conține, fără a se limita la acestea, următoarele elemente obligatorii:
1. Titlul proiectului și sloganul Granturilor SEE și Norvegiene: „Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă”, dacă este cazul.
2. Tag către pagina Programului, @Active Citizens Fund Romania;
3. Hashtag-urile #haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens #EEANorwayGrants.
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Imaginea 3 - Exemplu vizual postare Facebook
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2.2.3 Instagram - pagină dedicată proiectului

Elemente obligatorii:
1. Titlul proiectului;
2. Website-ul proiectului, dacă este cazul, sau link către secțiunea dedicată proiectului de pe website-ul deja
existent al organizației, dacă este cazul;
3. Text descriere profil Instagram
Formularea obligatorie pentru secțiunea Bio (în limba română sau engleză, după caz):
RO: „Proiect finanțat de Active Citizens Fund Romania prin Granturile SEE 2014-2021.”
EN: „Project implemented with the financial support of the Active Citizens Fund Romania, through the EEA Grants
2014-2021.”
4. Informațiile despre proiect trebuie să fie actualizate în mod constant și să includă detalii despre proiect,
progresul, realizările și rezultatele acestuia, cooperarea cu entități din statele donatoare - Islanda, Liechtenstein
și Norvegia, fotografii relevante, date de contact și o referință clară la Program și la Granturile SEE și Norvegiene.
5. Este obligatoriu ca toate proiectele care au parteneri din statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia),
precum și cele care primesc finanțare de minimum 150.000 Euro în cadrul Programului, să asigure comunicarea
proiectul atât în limba engleză, cât și în română.
• Toate materialele vizuale, împreună cu textul postărilor de pe Instagram vor conține, fără a se limita la
acestea, elementele obligatorii enumerate mai jos, indiferent dacă ele sunt postate pe pagina dedicată
proiectului sau pe alte pagini.
Materialele vizuale (imagini, ilustrații etc.) vor conține, fără a se limita la acestea, următoarele elemente
obligatorii:

Imaginea 4 - Exemplu vizual postare Instagram

1. Logo-ul Programului, în stânga sus, singur. Lângă e nu va fi amplasat niciun alt logo, în mijloc sau în partea
dreaptă sus.
2. Logo-ul promotorului de proiect și ale partenerilor de proiect (dacă este cazul), în footer, sub mențiunea Proiect
derulat de / Project implemented by;

16

3. Opțional, logo-urile altor susținători ai proiectului (sponsori, parteneri media), în footer, sub mențiunea Cu sprijinul/ Supported by.
Fotografiile realizate pe parcursul implementării proiectului, care vor fi publicate pe Instagram, nu vor conține logo-urile enumerate mai sus, însă trebuie să respecte
cerințele detaliate în Capitolul 1.
Textul postărilor (materiale vizuale, fotografii, noutăți despre proiect, teasere etc) va conține, fără a se limita la acestea, următoarele elemente obligatorii:
1. Hashtag-urile #haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens #EEANorwayGrants;
2. Tag către pagina de Instagram a Programului, @acfromania.
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2.2.4 Alte materiale în format electronic, buletine informative (newsletters)

Alte materiale în format electronic, care nu se află în situațiile menționate până acum, vor conține,
fără a se limita la acestea, următoarele elemente obligatorii:
1. Formularea obligatorie privind finanțarea și responsabilitatea conținutului (în limba română
sau engleză, după caz):
RO: „Proiect derulat de [denumirea promotorului de proiect: Asociația/Fundația/Federația în
parteneriat cu …, dacă este cazul] cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program
finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui
material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021;
pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.”
EN: „Project implemented by [denumirea promotorului de proiect: Association/Foundation/
Federation in partnership with …, dacă este cazul ] with the financial support of the Active Citizens
Fund Romania, programme funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants
2014-2021. The content of this material does not necessarily reflect the official position of the EEA
and Norway Grants 2014-2021; for more information visit www.eeagrants.org.”

2. Logo-ul Programului, în stânga, singur. Lângă el nu va fi amplasat niciun alt logo, în mijloc
sau în partea dreaptă sus.;
3. Logo-ul promotorului de proiect și ale partenerilor de proiect (dacă este cazul), în footer,
sub mențiunea Proiect derulat de / Project implemented by;
4. Opțional, logo-urile altor susținători ai proiectului (sponsori, parteneri media), în footer, sub
mențiunea Cu sprijinul/ Supported by;
5. Titlul proiectului;
6. Website-ul proiectului, dacă este cazul, sau link către secțiunea dedicată proiectului de pe
website-ul deja existent al organizației;
7. Sloganul Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021 : „Lucrăm împreună pentru o Europă
verde, competitivă și incluzivă”.

Imaginea 5 - Exemplu de newsletter
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2.3

Materiale tipărite

2.3.1 Publicații

Publicațiile (precum broșuri, pliante, fluturași, buletine informative, ghiduri, cărți, manuale, mape, diplome etc.) vor conține, fără a se limita la acestea, următoarele elemente:
1. Formularea obligatorie privind finanțarea și responsabilitatea conținutului (în limba română sau engleză, după caz) :
RO: „Material realizat cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui
material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.”
EN: „This material was produced with the financial support of the Active Citizens Fund Romania, programme funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants
2014-2021. The content does not necessarily reflect the official position of the EEA and Norway Grants 2014-2021; for more information visit www.eeagrants.org.”

2. Logo-ul Programului, în stânga sus singur. Lângă el nu va fi amplasat niciun alt logo, în mijloc sau în partea dreaptă sus.;
3. Logo-ul promotorului de proiect și ale partenerilor de proiect (dacă este cazul), în footer, sub mențiunea Proiect derulat de / Project implemented by;
4. Opțional, logo-urile altor susținători ai proiectului (sponsori, parteneri media), în footer, sub mențiunea Cu sprijinul/ Supported by;
5. Pentru materialele de tipul buletine informative, ghiduri, cărți, manuale, este obligatorie menționarea editorului materialului și a datei publicării (luna, anul);
6. Website-ul proiectului, dacă este cazul, sau link către secțiunea dedicată proiectului de pe website-ul deja existent al organizației.
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Imaginea 6 - Exemplu de broșură

Imaginea 7 - Exemplu de flyer
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2.3.2 Afișe, bannere, roll-up, spidere

Afișele, bannerele, roll-up-urile, spiderele, vor conține, fără a se
limita la acestea, următoarele elemente obligatorii:
1. Formularea obligatorie privind finanțarea (în limba română
sau engleză, după caz):
RO: „Proiect derulat de [denumirea promotorului de proiect:
Asociația/Fundația/Federația în parteneriat cu …, dacă este cazul]
cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program
finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE
2014-2021.”
EN: „Project implemented by [denumirea promotorului de proiect:
Association/Foundation/Federation in partnership with …, dacă
este cazul] with the financial support of the Active Citizens Fund
Romania, programme funded by Iceland, Liechtenstein and
Norway through the EEA Grants 2014-2021.”

2. Logo-ul Programului, în stânga sus singur. Lângă el nu
va fi amplasat niciun alt logo, în mijloc sau în partea dreaptă
sus.;
3. Logo-ul promotorului de proiect și ale partenerilor (dacă
este cazul), în footer, sub mențiunea Proiect derulat de / Project
implemented by;
4. Opțional, logo-urile altor susținători ai proiectului (sponsori,
parteneri media, alți parteneri), în footer, sub mențiunea Cu
sprijinul/ Supported by;
5. Website-ul proiectului, dacă este cazul, sau link către
secțiunea dedicată proiectului de pe website-ul deja existent
al organizației.

Imaginea 8 - Exemplu de poster

Imaginea 9 - Exemplu de roll-up
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2.3.3 Panouri de informare (Billboards)

Panourile de informare (Billboards), vor conține, fără a se limita la acestea, următoarele elemente obligatorii:
1. Formularea obligatorie privind finanțarea (în limba română sau engleză, după caz):
RO: „Proiect derulat de [denumirea promotorului de proiect: Asociația/Fundația/Federația în parteneriat cu …, dacă este cazul] cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România,
program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.”
EN: „Project implemented by [denumirea promotorului de proiect: Asociation/Foundation/Federation in partnership with …, dacă este cazul] with the financial support of the Active
Citizens Fund Romania, programme funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants 2014-2021.”

2. Informații privind obiectivele proiectului sau beneficiarii acestuia și valoarea finanțării în euro;
3. Logo-ul Programului, amplasat întotdeauna în partea stângă, sus, singur, acesta trebuie să fie vizibil. Lângă el nu va fi amplasat niciun alt logo, în mijloc sau în partea dreaptă
sus;
4. Logo-ul promotorului de proiect și ale partenerilor de proiect (dacă este cazul), în footer, sub mențiunea Proiect derulat de / Project implemented by;
5. Opțional, logo-urile altor susținători ai proiectului (sponsori, parteneri media), în footer, sub mențiunea Cu sprijinul/ Supported by;
6. Website-ul Programului www.activicitizensfund.ro;
7. Opțional, titlul proiectului și/sau sloganul Granturilor SEE și Norvegiene: „Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă”.
Panourile de informare pot avea diferite dimensiuni în funcție de scopul activității de comunicare. Este important ca panoul să fie vizibil și lizibil de la o distanță de până la câțiva metri,
de aceea trebuie utilizată o dimensiune adecvată. Grafica acestora nu trebuie supraîncărcată cu foarte mult text.
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Imaginea 10 - Exemplu de panou de informare
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2.3.4 Placă comemorativă

Placa comemorativă, va conține, fără a se limita la acestea, următoarele elemente
obligatorii:
1. Formularea obligatorie privind finanțarea în engleză și română:
Mai întâi, textul în engleză: Supported by Iceland, Liechtenstein and Norway through
the EEA Grants
Apoi, textul în română: Susținut de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile
SEE
2. Logo-ul EEA Grants ;
3. Logo-ul și textul vor fi utilizate pe negru, iar placa va avea culoarea albă ;
4. Dimensiuni placă : 200 x 300 mm ;
5. Placa va fi tipărită pe un material adecvat (sticlă, granit, plexiglass, forex etc).

Imaginea 11 - Exemplu de placă comemorativă
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2.4

Materiale audio-video

2.4.1 Materiale video

Materiale video (filme/spoturi de prezentare, spoturi TV etc.) vor conține, fără a se limita la acestea, următoarele
elemente obligatorii:
1. Formularea obligatorie privind finanțarea și responsabilitatea conținutului (în limba română sau engleză, după
caz):
RO: „Proiect derulat de [denumirea promotorului de proiect: Asociația/Fundația/Federația în parteneriat cu …, dacă
este cazul ] cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia
prin Granturile SEE 2014-2021.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021;
pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.”
EN: „Project implemented by [denumirea promotorului de proiect: Association/Foundation/Federation in partnership
with …, dacă este cazul ] with the financial support of the Active Citizens Fund Romania, programme funded by Iceland,
Liechtenstein and Norway through the EEA Grants 2014-2021. The content does not necessarily reflect the official
position of the EEA and Norway Grants 2014-2021; for more information visit www.eeagrants.org.”
2. Logo-ul Programului, în stânga sus, singur. Lângă el nu va fi amplasat niciun alt logo, în mijloc sau în partea
dreaptă sus;
3. Logo-ul promotorului de proiect și ale partenerilor de proiect (dacă este cazul), în footer, sub mențiunea Proiect
derulat de / Project implemented by;
4. Opțional, logo-urile altor susținători ai proiectului (sponsori, parteneri media), în footer, sub mențiune Cu sprijinul/
Supported by;
5. Titlul proiectului și/sau sloganul Granturilor SEE și Norvegiene: „Lucrăm împreună pentru o Europă verde,
competitivă și incluzivă”, dacă este cazul;
6. Menționarea editorului materialului și a datei publicării (luna, anul).
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2.4.2 Materiale audio

Materialele audio (spoturi de prezentare, spoturi radio etc.) vor conține, fără a se limita la acestea,
următoarele elemente obligatorii:
1.

Formularea obligatorie privind finanțarea (în limba română sau engleză, după caz) :

RO: „Proiect derulat de [denumirea promotorului de proiect: Asociația/Fundația/Federația în parteneriat
cu …, dacă este cazul] cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda,
Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.”
EN: „Project implemented by [denumirea promotorului de proiect: Association/Foundation/Federation
in partnership with …, dacă este cazul] with the financial support of the Active Citizens Fund Romania,
programme funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants 2014-2021.”
În cazul în care durata materialului audio permite, va fi introdusă următoarea formulare:
RO: „Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și
Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.”

EN: „The content does not necessarily reflect the official position of the EEA and Norway Grants 20142021; for more information visit www.eeagrants.org.”
2. Titlul proiectului și/sau sloganul sloganul Granturilor SEE și Norvegiene: „Lucrăm împreună
pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă”.
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2.5 Materiale promoționale
Materialele promoționale (pixuri, căni, tricouri, agende, insigne etc.), vor conține obligatoriu Logo-ul Programului, în stânga sus, singur. Lângă el nu va fi amplasat niciun alt logo, în
mijloc sau în partea dreaptă sus.
În cazul materialelor promoționale mici, care au un spațiu redus (pixuri, brățări, stick-uri USB etc.), este obligatoriu de introdus următoarele 2 elemente:
1. Logo-ul Programului doar grafica, fără textul din logo (logotip);
2. Website-ul proiectului, dacă este cazul, sau link către secțiunea dedicată proiectului de pe website-ul deja existent al organizației.

Imaginea 12 - Simulare materiale promoționale mici

Imaginea 13 - Logotip program
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Iată câteva exemple de materiale promoționale. Nu există limite privind tipurile de materiale promoționale care pot fi realizate, atâta timp cât logo-ul Programului apare pe acestea.

Imaginile 13 și 14 - Simulări materiale promoționale
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2.6

Comunicate și invitații de presă

Comunicările trimise către presă (comunicate de presă, invitații la diferite evenimente, precum și orice alte comunicări cu presa), vor conține, fără a se limita la acestea, următoarele
elemente obligatorii:
1. Formularea obligatorie privind finanțarea și administrarea Programului (în limba română sau engleză, după caz) :
RO: „Proiect derulat de [denumirea promotorului de proiect: Asociația/Fundația/Federația în parteneriat cu …, dacă este cazul] cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România,
program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este…”
EN: „Project implemented by [denumirea promotorului de proiect: Association/Foundation/Federation in partnership with…, dacă este cazul ] with the financial support of the Active
Citizens Fund Romania, programme funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants 2014-2021. The aim of the project is... ”

În cazul comunicatelor de presă, pe lângă formularea obligatorie de mai sus, se va folosi și boilerplate-ul de mai jos, (în limba română sau engleză, după caz), la finalul textului
comunicatului. De asemenea, în boilerplate poate fi adăugată descrierea organizației și a partenerilor (dacă este cazul).
RO: „Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida
relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru
Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator
de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei
active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului
societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele
donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe
informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.”
EN: „ About Active Citizens Fund Romania

The Active Citizens Fund Romania programme is funded through the EEA Grants 2014-2021. The overall objective of the Grants is to reduce economic and social disparities, and to
strengthen bilateral relations between 15 beneficiary countries and the Donor States (Iceland, Liechtenstein and Norway). The programme is administered by a consortium composed of
Civil Society Development Foundation, Romanian Environmental Partnership Foundation, Resource Center for Roma Communities, PACT Foundation and Frivillighet Norge, acting as
Fund Operator designated by FMO – Financial Mechanism Office of the EEA and Norway Grants. The objectives of the Active Citizens Fund Romania are to strengthen civil society and
active citizenship and to empower vulnerable groups. With a total allocation of 46,000,000 euro, the programme pursues a long-term development of the civil society sector sustainability
29

Capitolul 2

and capacity, stepping up its role in promoting democratic participation, active citizenship
and human rights, while strengthening bilateral relations with organizations from the Donor
States, Iceland, Liechtenstein, and Norway. For more information about the Active Citizens
Fund in Romania, please go to www.activecitizensfund.ro. For more information about the
EEA and Norway Grants, go to www.eeagrants.org. ”
2. Logo-ul Programului, pe prima pagină, în header, stânga sus, singur. Lângă el nu va
fi amplasat niciun alt logo, în mijloc sau în partea dreaptă sus.;
3. Logo-ul promotorului de proiect și ale partenerilor de proiect (dacă este cazul), pe
prima pagină, în footer, sub mențiunea Proiect derulat de / Project implemented by;
4. Opțional, logo-urile altor susținători ai proiectului (sponsori, parteneri media), în footer,
sub mențiunea Cu sprijinul / Supported by.
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2.7 Evenimente
Promotorii și partenerii de proiect care au în vedere organizarea
unor evenimente, precum conferințe, seminarii, festivaluri, târguri,
expoziții, cursuri, concerte, competiții etc. trebuie să menționeze
explicit și în mod vizibil sprijinul oferit de țările donatoare, Islanda,
Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.
Recomandăm folosirea următoarei formulări privind finanțarea în
cadrul prezentărillor sau discursurilor din cadrul evenimentului, în
limba română sau engleză, după caz:
RO: „Proiect derulat de [denumirea promotorului de proiect: Asociația/
Fundația/Federația în parteneriat cu …, dacă este cazul] cu sprijinul
financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda,
Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.”
EN: „Project implemented by [denumirea promotorului de proiect:
Association/Foundation/Federation in partnership with …, dacă este
cazul] with the financial support of the Active Citizens Fund Romania,
programme funded by Iceland, Liechtenstein and Norway through
the EEA Grants 2014-2021.”
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Capitolul 3 - Identitate vizuală
În acest capitol sunt prezentate cerințele tehnice privind utilizarea logo-ului Programului, font-urile
și culorile. Aceste cerințe sunt obligatorii și trebuie respectate conform prevederilor acestui
Ghid.

3.1

Acesta nu poate fi modificat în niciun fel (nu poate fi tăiat prin comanda tăiere crop, nu poate fi redimensionat prin comanda redimensionare – resize, nu poate
fi colorat, nu pot fi scoase elemente din el etc.) și nici tradus.

Logo-ul Programului

Logo-ul Active Citizens Fund România este cel ilustrat în imaginea de mai jos și este obligatoriu
de folosit în toate situațiile de comunicare.
Logo-ul Programului poate fi descărcat de pe website-ul Programului, din Kit-ul de comunicare
Active Citizens Fund România, disponibil la secțiunea Suport, în diferite formate.
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3.2

Logo/uri de proiect

Promotorii de proiect pot crea logo/uri de proiect doar în următoarele situații excepționale și
numai cu aprobarea Operatorului de Fond și a FMO:
1. Un produs sau un serviciu este dezvoltat, iar comercializarea1 lui depinde de
promovarea acestuia. De asemenea, în cazul produselor pentru care se aplică pentru
drepturi de proprietate intelectuală, iar existența unui logo este necesară pentru a susține
aplicația.

5. În comunicarea vizuală, logo-ul ACF poate fi despărțit de logoul proiectului atunci când layout-ul o cere. Logo-ul ACF trebuie să fie
întotdeauna poziționat în aceeași parte a materialului cu logo-ul proiectului.
În această situație, logo-ul ACF va fi poziționat întotdeauna deasupra altor
elemente vizuale.
Dacă un logo de proiect nu respectă aceste reguli, Operatorul de Fond și FMO
își rezervă dreptul de a solicita promotorul proiectului să înceteze imediat
utilizarea lui.

2. Campanii de conștientizare în care activitățile de comunicare vizuală sunt nucleul
proiectului.
3. Înființarea unei entități (de exemplu, un ONG, un adăpost etc.) care va desfășura
activități și după finalizarea proiectului.
În alte situații, altele decât cele descrise mai sus, nu este acceptată crearea unui logo de
proiect, fiind obligatorie utilizarea logo-urilor conform Capitolului 3 al prezentul Ghid.
3.2.1 Logo/ urile de proiect trebuie să respecte următoarele reguli:

1. Logo-ul Programului Active Citizens Fund România (ACF) trebuie să fie întotdeauna
încorporat în logo de proiect.
2. În comunicarea vizuală, literele din logo-ul ACF trebuie să fie întotdeauna lizibile.
3. Un text care definește relația dintre elemente poate fi folosit, de exemplu, „un proiect
finanțat de...” sau „sprijinit de” sau „o inițiativă finanțată de”.
4. Logo-ul proiectului trebuie să respecte regulile de utilizare a logo-ului ACF, disponibile
în Capitolul 3 al prezentului Ghid.

1

Programul Active Citizens Fund Romania nu oferă niciun avantaj economic entităților finanțate, respectând normele privind ajutoarele de stat. Activitățile sprijinite sunt de natură
non-economică.
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Exemple de logo de proiect:

Exemplul a.
Un proiect destinat copiilor traumatizați care își
promovează serviciile părinților și educatorilor

Exemplul b.
Înființarea unei organizații noi care
promovează egalitatea de gen

Exemplul c.
Un produs inovator pentru care ambalajul este
parte din promovarea pe piață
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3.3

Poziționare logo

3.3.1 Poziționarea logo-ului pe o suprafață de comunicare

Logo-ul Programului este considerat superior și va fi întotdeauna amplasat în partea stângă
sus, singur, în header, așa cum este indicat în imaginea de mai jos. Lângă el nu va fi amplasat
niciun alt logo, în mijloc sau în partea dreaptă sus.

Amplasarea diferită a logo-ului Programului în header, în partea stângă, poate fi
acceptată în situații excepționale, atunci când regulile de utilizare a logo-urilor
diferitelor instituții publice (Guvern, ministere/alte instituții) impun ca logo-ul lor
să fie amplasat tot în header, în partea stângă. Este necesar să semnalați aceste
situații Operatorului de Fond (responsabilul tehnic alocat proiectului), pentru a fi
gestionate de la caz la caz și aprobate de Operatorul de Fond.

Dimensiune
minimă 10 mm
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3.3.2 Utilizarea logo-ului în combinație cu alte logo-uri (co-branding)

Logo-ul Programului poate utilizat împreună cu logo-urile promotorilor si partenerilor
de proiect, respectiv ale altor susținători ai proiectului (sponsori, parteneri media),
respectându-se întotdeauna următoarea regulă:
• Logo-ul Programului va fi întotdeauna amplasat în header, singur, în stânga;
• Logo-ul promotorului de proiect și ale partenerilor de proiect (dacă este cazul) va
fi întotdeauna amplasat în footer, în partea stângă, sub mențiunea Proiect derulat
de / Project implemented by;
• Logo-urile altor susținători ai proiectului (sponsori, parteneri media) vor fi
întotdeauna amplasate în footer, în partea dreaptă, sub mențiunea Cu sprijinul/
Supported by.
Pentru orice altă situație care nu se încadrează în specificațiile de mai sus, se
solicită aprobarea Operatorului de Fond.
3.3.3 Poziționare nepermisă a logo-ului

Logo-ul Programului va fi întotdeauna superior și va fi amplasat în header, în partea
stângă. Trebuie să existe o separare clară între nivelul de finanțare (finanțatorul)
și nivelul operațional, de implementare a proiectului (promotorul și partenerul de
proiect). Imaginea alăturată este un exemplu de utilizare nepermisă a logo-ului, în
care logo-ul Programului se pierde printre celelalte și nu este clar cine finanțează
proiectul.
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3.4

Culorile logo-ului

Roșu, albastru și verde sunt culorile principale ale identității vizuale a Programului.
Roșu și albastru reprezintă culorile care se regăsesc pe steagurile Islandei,
Liechtensteinului și Norvegiei, iar verde este culoarea reprezentativă pentru ACF
România.
Logo-ul Programului trebuie utilizat în culoarea albă sau neagră. Versiunea albă
poate fi utilizată pe fundal colorat (roșu, albastru, verde, inclusiv fundal negru).
Versiunea logo-ului negru poate fi utilizată numai pe fundal alb.
În cazul broșurilor, publicațiilor, videoclipurilor etc., precum și pe site, pe rețelele
de socializare și în prezentarea proiectelor, pot fi utilizate și alte culori.
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3.5 Fonturi
Arial este fontul care trebuie utilizat în materialele de comunicare, „bold” pentru titluri
și „regular” pentru corpul textului.
Recomandări mărime font pentru materiale tipărite:
Titlul: 22
Titlul secțiunii: 12
Corpul textului: 9
Strapline (subtitluri): 9

3.6 Alte modele utile
Kit-ul de comunicare Active Citizens Fund România, care poate fi descărcat de aici,
pune la dispoziția promotorilor de proiecte și a partenerilor lor atât logo-ul Programului,
în toate formatele și opțiunile disponibile, cât și o serie de template-uri și materiale utile
pentru activitățile de informare și comunicare a proiectelor, pe care vă recomandăm
să le consultați înainte de elaborarea materialelor:
• template-uri și alte modele de documente MS Office (prezentare Powerpoint,
Word cu antet pentru comunicate de presă și nu numai)
• modele de cartoane și cover-uri Facebook/Instagram
• model de cărți de vizită
• roll-up etc.
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Communication is only effective when we communicate in a
way that is meaningful to the recipient, not ourselves.
Rich Simmonds

40

