
       
 

 

Brief-ul oficial al Realitatea.NET Ad Competition 

desfășurate pe www.TheCreator.ro/Realitatea 
 

 

Tema brief-ului 

Realitatea.NET este unul dintre cele cele mai vizitate portaluri de știri generale din România, în acest 

moment, aflându-se în top 3 ca număr de cititori. Pentru mulți dintre ei, Realitatea.NET este prima 

lor sursă de știri, pentru că: 

 are o echipă editorială profesionistă care reacționează instant și transmite cititorilor ei în 

timp record orice eveniment de interes general 

 și-a construit o reputație de sursă credibilă de știri 

 oferă cititorilor săi posibilitatea de a dezbate cele mai importante subiecte cu analiști și 

comentatori pertinenți și de a împărtăși la rândul lor întâmplările importante la care 

sunt martori 

 

Fiind pe locul 2 în clasamentul general al site-urilor din .ro în aprilie 2012, Realitatea.NET este locul 

unde utilizatorii de internet “năvălesc”  să afle știri despre cele mai importante evenimente politice, 

sociale, economice, administrative, sportive, culturale etc. Pentru că dacă s-a întâmplat ceva de 

interes pentru publicul larg, în mod sigur găsești și pe Realitatea.NET.  

 

„Prima ta sursă de știri” 

Realitatea.NET a fost primul site românesc de știri din punct de vedere istoric, la fel ca și Realitatea 

TV în rândul canalelor de televiziune cu conținut exclusiv de știri. 

Și mai mult decât atât, în ultimii ani, Realitatea.NET a fost luni de-a rândul site-ul cu cel mai mare 

număr de vizitatori unici, în prezent menținându-se în top 3. 

 

E momentul ca Realitatea.NET să devină prima sursă de știri pentru mai mulți cititori. Și avem nevoie 

de ajutorul tău. 

 

 

Ce trebuie să faci? 

 

1. Realizează un spot video între 20 și 60 de secunde în care să spui întregii lumi de ce Realitatea.NET 

ar trebui să fie prima lor sursă de știri. Spotul va fi folosit pe TV si pe internet. 

2. Ține cont că spotul tău trebuie să fie relevant pentru o categorie foarte largă de utilizatori de 

internet, pentru că este un site de știri generaliste. 

3. Mai ține cont și că Realitatea.NET are un ton de adresare serios și profesionist. 

http://www.thecreator.ro/Realitatea


4. La finalul spotului include imaginea “produsului”: Realitatea.NET – Prima ta sursă de știri timp de 3 

secunde. 

 

 
 

 

 

Alte recomandări pentru înscrierea în competiție: 

 Fii original și creativ, nu folosi stereotipuri și nu fii previzibil. Surprinde-ți audiența și 

gândește-te că la final ei trebuie să fie convinși că Realitatea.NET ar trebui să devină prima 

lor sursă de știri. 

 Ai grijă să nu incluzi mărci concurente în clip. Reclama comparativă este interzisă şi aduce 

după sine descalificarea din competiţie. 

 

Condițiile de participare sunt: 

 Competiţia este deschisă tuturor realizatorilor români de film, profesionişti sau amatori 

 Producţiile video trebuie să fie originale, adică filmate de tine 

 Realizatorii trebuie să deţină drepturile de autor asupra tuturor elementelor folosite în 

filmele pe care le înscriu (actori, video, foto, imagine) 

 Data limită pentru înscrieri este 4 septembrie, ora 23:59 

 

Ce câștigi? 

Locul I: premiul de 4.000 de lei brut și faima de a fi creat spotul TV al Realitatea.NET 

Locul II: premiul de 2.000 de lei brut 

Locul III: pemiul de 1.000 de lei brut 

 

 

 

 


