
Competitie de blogging 
creativ. Din 2008. 

Propunere de parteneriat  
pentru editia toamna 2013 

“Verba volant, scripta manent” Caius Titus, Senatul roman 



Cum vrei să te promovezi în/prin blogosferă? 

 Să cunoști și să te cunoască mai mulți bloggeri, la început de drum sau deja cunoscuți. 

 Să obții sute de articole calitative și review-uri pentru produse. 

 Să obții backlinkuri către homepage și anumite pagini, chiar în magazinele unde se comercializează 
produsele companiei tale. 

 Să atragi mai multe like-uri și followeri activi pe conturile Social Media (se știe că, pentru fiecare 
comentator, sunt alți 100 care citesc, dar nu se implică în comunicare). 

 Să recompensezi fanii cu produsele despre care au scris și vor mai scrie, iar bugetul de marketing să 
nu fie constituit exclusiv din bani, ci și din produse. 

 Să crească vizibilitatea site-ului tău pe motoarele de căutare pentru principalele cuvinte-cheie care îți 
definesc afacerea. 

 Clienții actuali și potențiali să găsească online mai multe informații pozitive și relevante despre oferta 
ta. 

 Să jurizezi zeci și sute de articole despre temele tale preferate și să fii apreciat pentru munca și 
implicarea ta. 

 Să afli direct de la sursă ce consideră bloggerii despre afacerea și oferta ta și să identifici cei mai activi 
și mai influenți avocați ai brandului tău în mediul online. 

 Să optimizezi timpul și costurile alocate acțiunilor de marketing și comunicare online. 

 Să accelerezi comunicarea de tip 2.0 
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Trenduri în comunicarea online 

La nivel global 

o În ultimii 2 ani s-au generat peste 90% din volumul total de informații existente (conform IBM) 

o Numai pe Google se lansează lunar peste 100 de miliarde de căutări și peste 1 miliard de clipuri 
sunt accesate zilnic pe YouTube 

o Sunt peste 1 miliard de utilizatori de rețele sociale și crește vertiginos rata de accesare a Internetului 
de pe dispozitive mobile 

o Echilibrul între awareness și performanță este dificil de atins și puține soluții de promovare sunt 
viabile. În SuperBlog, este o certitudine: conținutul generat este cuantificabil și rămâne online. 

În România: 

o 45% din români sunt utilizatori de Internet (peste 9 milioane) 

o 50% din clienți cercetează online ofertele și ulterior fac achiziții offline 

o 1 din 5 telefoanele vândute în ultimul an sunt smartphones 

Cunoaștem provocările managerului de marketing: 

o Alegerea mijloacelor de comunicare și a mesajelor potrivite, considerând multitudinea de 
alternative oferite de mediul online 

o Obținerea unui context pozitiv comunicării în care bloggerii să scrie despre branduri și să-i implice 
și pe alții în dialog, oferind astfel feedback cantitativ si calitativ 

o Identificarea și încurajarea celor mai activi și mai influenți avocați ai brandului 

o Optimizarea timpului și a costurilor alocate acțiunilor de marketing și comunicare online. 
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Despre SuperBlog 

• Competiție de blogging creativ. Din 2008. SuperBlog este o competiție de blogging creativ ce 
creează punți de comunicare între bloggeri și mediul de afaceri, oferă bloggerilor prilejul să-și 
demonstreze atuurile de comunicatori online și permite brandurilor să comunice în și prin 
blogosferă.  

• În cele 6 ediții SuperBlog de până acum (2008- primăvara 2013), s-au înregistrat peste 1000 de 
bloguri și s-au scris și jurizat aproape 15.000 de articole. Competiția are o evoluție ascendentă, 
ultima ediție numărând 88 de finaliști, aproape triplu față de 2010, când au finalizat competiția 35 
de bloggeri.  

 

• SPONSORI care au susținut până acum SuperBlog: ASUS, AMD, Azerty.ro, BitDefender, Borealy, 
COTY, Delaco, Edimax, eMAG.ro, Farmec, Hostway, Jolidon, LuxuryGifts, MagazinulTau.ro, 
MarketOnline.ro, Nemira, OKTAL.ro, PCGarage.ro, Quelle.ro, real, Hypermarket, SONY,  Sony 
Pictures, TaraFashion.ro, TAROM, Toyota, TNT Games, Walt Disney Pictures etc. 

• PARTENERI MEDIA care au promovat competiția: 121.ro, Connect, Photo Magazine, Prima TV, 
PRwave, RadioLynx, Trilulilu, TVR, Smart FM, superbloggeri clasați pe locul I în edițiile anterioare 
etc. 
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Mod de desfășurare 

Conceptul “SuperBlog 2013”: Bloggerii participanți scriu articole pe temele propuse de sponsori, apoi 
reprezentanții acestora jurizează articolele, urmărind creativitatea, respectarea temei, calitatea și 
relevanța textului. Astfel se realizează, per ansamblu, o evaluare echilibrată și obiectivă.  

Temele, datele de lansare a probelor competiției și perioada de jurizare sunt stabilite de comun acord cu 
organizatorii și în conformitate cu regulamentul competiției. 

Obiectivul bloggerilor participanți este să acumuleze cât mai multe puncte, premiile acordându-se  în 
funcție de locul ocupat în clasament. 

Cine participă? Competiția este deschisă oricărui blog, indiferent de trafic, vechime sau tematică. 
Estimăm peste 250 de participanți înscriși și circa 100 de finaliști. 

Când? 1 octombrie – 1 decembrie 2013 (2 luni de competiție) 

Unde? Pe www.super-blog.eu, cu promovare în retelele social media si pe site-urile partenere.  
Facebook: facebook.com/SuperBlogs si facebook.com/groups/superbloggeri/  
Twitter: @SuperBlogEu si #superblog 

Cum? După anunțarea temelor pe www.super-blog.eu, participanții își scriu și publică articolele dedicate 
competiției pe blogurile proprii, le înregistrează în platforma securizată SuperBlog, unde juriul va juriza 
și nota apoi articolele. Tot acolo se afișează punctele acumulate de bloggeri, probele și clasamentul.  

La final, se întâlnesc  bloggeri, sponsori, parteneri și organizatori la gala SuperBlog pentru a construi 
relatii si offline. 
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Beneficiile sponsorilor SuperBlog 

 

• Context pozitiv pentru dezvoltarea de conexiuni în mediul online și generarea de conținut calitativ, 
ce susține brandul promovat printr-o acoperire semnificativă (zeci-sute de articole on-topic pe 
bloguri). 

• Backlink-uri (SEO). Articolele participanților includ link spre site-urile sponsorilor, ce rămân active 
și după finalizarea competiției, generând în continuare trafic. 

• Acoperire Social Media (mențiuni în rețelele de socializare: Facebook, Twitter, Google+ etc.) 

• Diseminare online a materialor multimedia (poze, clipuri video etc.) referitoare la brand 

• Product advocacy și sampling 

• Promovare în perioada anterioară vârfului de vânzări (înainte de Crăciun) 

• Posibilitatea de a face co-branding (ex. cu magazine online) 

• Generare de materiale de promovare (poze, clipuri, interviuri etc.) 

• Obținere feedback calitativ și cantitativ (opțional, se pot culege informații prin sondaje dedicate) 

• Promovare în media online și offline (print, radio etc.) 

• Participare la evenimentul de premiere (prezentare, expunere bannere roll-up , sampling etc.) 
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Oferta de sponsorizare 
SuperBlog 2013 
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Pachet Platinum 

 3000 euro  

(3 locuri disponibile) 

Până la 20% din valoare se poate 

achita în vouchere sau produse 

Pachet Gold 

1100 euro  cash 

+ 200 euro vouchere 

(5 locuri disponibile) 

Deja rezervate 2 locuri 

Pachet Silver  

550 euro  cash 

+ 150 euro vouchere 

(4 locuri disponibile) 

Deja rezervate 2 locuri 

 

 5 probe în competiție 

 LOGO și link în articolele ce 

lansează temele de blogging 

 LOGO mare în machetele 

publicitare printate 

 LOGO în bannerele web 

 Sondaj de opinie personalizat 

Mențiuni și declarații în 

comunicatele de presă 

  2 bannere expuse la gala 

SuperBlog 

 Interviu video 

• 2 probe în competiție 

• LOGO și link în articolele ce 

lansează temele de blogging 

• LOGO mediu în machetele 

publicitare printate 

• LOGO în bannerele web 

•Mențiuni și declarații în 

comunicatele de presă 

•1 banner expus la gala 

SuperBlog 

• Interviu video 

• 1 probă în competiție 

• LOGO și link în articolul 

privind tema propusă 

• LOGO mic în machetele 

publicitare printate  

• LOGO în bannerele web 

•Mențiuni în comunicatele 

de presă 

•Participare la gala 

SuperBlog   

•Sponsorii care au participat la edițiile anterioare SuperBlog beneficiază de un discount de 10% și 
drept de preemțiune privind următoarea participare la SuperBlog pe sectorul lor de activitate. 

• Costurile nu includ TVA și se vor achita în RON, la cursul BNR din data facturării. 

 

 



SuperBlog 2008: apariții media de 
>70.000 euro 

Și multe backlinkuri (peste 5000) încă active. 

Print 

(6.300 euro) 

Radio  

(24.500 euro) 

Online  

(43.800 euro) 

XtremPC  

PC World  

Channel  

PC Magazine  

Compact 

 

Smart FM 

RadioLynx.ro 

Inclusiv emisiune radio dedicată:  

“Online pe paine” – în fiecare 

luni pe durata competiției, între 

orele 15-16 

 

Înregistrarea emisiunilor și detalii 

pe www.swissplan.biz/blog 

 

PrimaTV.ro , Carcotasii.ro, Mondenii.ro,  

Megastar.ro, PrimaTV.ro 

PCNews.ro, SmartFM.ro, 121.ro, 

RadioLynx.ro, Compact.info.ro, Kudika.ro,  

Ziare.com, ObservatorCultural.ro, 

CityNews.ro, 

Kappa.ro, RomaniaLibera.com, HotNews.ro, 

BrandInfo.ro , EuropaFM.ro etc. 



SuperBlog 2009: apariții media de 
>65.000 euro 

Print 
(5.000 euro) 

Radio  
(20.000 euro) 

Online  
(40.000 euro) 

XtremPC  

Connect 

TechInStyle 

insert 

Ziarul Financiar  

 

RadioLynx.ro 
Inclusiv emisiune radio 

dedicată:  

“SuperBlog”  - în fiecare 
marți, între orele 14-15 

 
Înregistrarea emisiunilor și detalii 

pe www.swissplan.biz/blog 

PCnews.ro,121.ro, RadioLynx.ro, 

ArenaIT.ro, Kudika.ro,  newstoday.ro 

etc. 

Și multe backlinkuri încă active pe bloguri și în presa online. 

 

Insert TechInStyle in Ziarul Financiar 

Interviu cu Bogdan Mihalascu, caștigătorul 
locului I în SuperBlog 2009 

 



SuperBlog 2010: apariții media de 
>70.000 euro 

Print 

(5.000 euro) 

Radio  

(20.000 euro) 

Online  

(40.000 euro) 

TV 

(5.000) 

Photo Magazine 

Connect 

TechInStyle 

insert 

Ziarul Financiar  

 

RadioLynx.ro 
Inclusiv emisiune radio 

dedicată:  
“SuperBlog”  - în fiecare 

marți, între orele 15-16 
 

Înregistrarea emisiunilor si 
detalii pe www.swissplan.biz/blog 

PCnews.ro,121.ro, 

RadioLynx.ro, ArenaIT.ro, 

MoneyWatch.ro, connect.ro, 

roportal.ro, Trilulilu.ro, 

WebPR.ro,  PRwave.ro, 

arealIT.tv etc. 

ZonaIT 

(TVR2) 

Backlinkurile sunt încă active pe bloguri și în presa online. 

 



SuperBlog 2011: apariții media de 
>75.000 euro 

Print 
(5.000 euro) 

Radio  
(15.000 euro) 

Online  
(50.000 euro) 

TV 
(5.000) 

Photo Magazine 

Connect 

TechInStyle 

insert 

Ziarul Financiar  

 

RadioLynx.ro 
Inclusiv emisiune radio dedicată:  

“SuperBlog”  - în fiecare miercuri, 
între orele 15-16 

 

Înregistrarea emisiunilor si detalii 
pe www.swissplan.biz/blog 

PCnews.ro,121.ro, 

RadioLynx.ro, 

ArenaIT.ro, 

MoneyWatch.ro, 

Connect.ro, WebPR.ro,  

PRwave.ro, arealIT.tv 

etc. 

TVR2 

(Zon@IT) 

Backlinkurile sunt încă active pe bloguri și în presa online. 

 



SuperBlog 2012: apariții media de 
>50.000 euro 

Print 
(4.000 euro) 

Radio  
(15.000 euro) 

Online  
(30.000 euro) 

TV 
(1.000) 

Photo Magazine 

Connect 

 

 

RadioLynx.ro 
Emisiune radio dedicată:  
“SuperBlog”  - în fiecare 
marți, între orele 19–20 

 
Înregistrarea emisiunilor si 

detalii pe www.super-blog.eu  

Capital.ro, Connect.ro, 

WebPR.ro,  PRwave.ro, 

Trilulilu.ro, 121.ro, 

RadioLynx.ro,, ArenaIT.ro, 

MoneyWatch.ro etc. 

Realitatea 

Back-linkurile sunt încă active pe bloguri și în presa online. 

 



Premierea câștigătorilor 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 
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Feedback 
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Sponsorii despre SuperBlog: 
 
 “Suntem încântați că deja a devenit o tradiție colaborarea noastră în SuperBlog și că am avut șansa 

să cunoaștem atât de mulți bloggeri talentați pe care altfel ar fi fost greu să-i descoperim și să 
interacționăm. Această ediție a fost cea mai incitantă și mai solicitantă și îi felicit sincer pe cei care au 
parcurs acest carusel și au scris atât de multe articole care ne-au încântat. Aștept cu nerăbdare ediția 
de anul viitor, când sper că vor avea cel puțin la fel de multă inspirație.” - Ana Maria Toma, Local 
Marketing Coordinator, Toyota România 

 “An de an, această competiție a crescut. Este extraordinar că 88 de concurenți au reușit să termine 
acest maraton; au demonstrat că sunt Superbloggeri. Totodată, prezența numeroasă la Gala de 
Premiere a tuturor celor implicați ne arată că în cadrul competiției se creează punți de legătură între 
companii și blogosferă.” - Mirela Șurghie, Head of Media, real,- Hypermarket 

 “Am avut supriza plăcută să descoperim texte frumoase, scrise cu pasiune. Am avut ocazia să vedem 
cum ne văd clienții noștri. Am primit feedback și am învățat de la ei. Suntem foarte bucuroși că ne-am 
implicat în acest eveniment și felicităm organizatorii pentru încă o ediție reușită!” - Alina Crâncău, 
Specialist PR online, Farmec 

 “ Spring SuperBlog a fost pentru noi o adevărată provocare deoarece ne-am străduit ca temele 
propuse să fie cât mai atractive pentru participanți, iar procesul de jurizare să fie obiectiv. Dar 
partea cea mai frumoasă este că provocarea aceasta a venit la pachet și cu mulți oameni dedicați, 
care au reușit să ne impresioneze cu articolele lor. Un alt plus al experienței noastre este că ne-am 
împrietenit cu participanții prin intermediul grupului de pe Facebook și sperăm să păstrăm legătura 
și de acum încolo. Îi felicităm pe toți bloggerii pentru efortul depus, pasiune și implicare, dar și pe 
organizatori pentru profesionalismul de care au dat dovadă pe parcursul competiției.” - Teodora 
Toderaș, Specialist PR & Comunicare, Jolidon 

 “SuperBlog, pentru noi, înseamnă muncă, pasiune și oameni talentați. Ne bucurăm că am întâlnit 
superbloggerii prin intermediul unor povești atât de frumoase! Acum avem în comun o “carte” cu 
206 pagini pe care o putem răsfoi oricând în memoriile noastre sau o putem găsi în “bibliotecile” .ro, 
.com, .info sau .eu. Echipa MarketOnline.ro felicită toți participanții, dar și organizatorii și le 
mulțumește pentru efort, seriozitate și implicare.” - Ana Mihăilescu, Marketing Manager, 
MarketOnline.ro 

 “Și în acest an a fost o adevărată plăcere să facem parte din juriul SuperBlog. Ca și anul trecut, 
concurenții ne-au făcut misiunea dificilă: texte foarte bine scrise, emoție, condei adevărat. Mulțumim 
atât organizatorilor, cât și concurenților și sperăm să ne vedem și la următoarea ediție SuperBlog.” -
 Evelina Cățoi, Online Marketing Manager, Editura Nemira 

Bloggerii despre SuperBlog: 
 
 “SuperBlog este provocarea supremă pentru orice blogger! “ – 

Irina 
 “Pentru mine SuperBlog este un impuls pentru creativitate, 

rememorare, informare & documentare, logică şi/sau reverie, 
imaginaţie, bucurie, retrăire, dorinţă.., dar şi stres, auto-
depăşire a limitelor, prietenie, bucurie, premii şi iar premii, 
mulţumiri peste mulţumiri,  dar şi nervi pe conexunile lente de 
net/ neuroni:…şi iar, brain-storming.” – Eliza 

 “Cu SuperBlog am câștigat premii, prieteni și o direcție în 
blogging. Mulțumesc.  Aștept octombrie! “ – Dana 

 “Superblog e un virus pe care nu vrei să-l tratezi cu nimic, 
niciodată, pentru că-ți ține imaginația trează. Superblog e locul 
de întâlnire dintre cele mai importante branduri și viitorii lor 
clienți, locul unde marketingul se împletește armonios cu creația 
literară, imaginile, postările video.  Și, nu în ultimul rând, 
Superblog este creația unor oameni minunați, care reușesc să 
adune laolaltă sponsori și bloggeri și să întindă între ei firele 
comunicării, prieteniei și armoniei.” – Cristina 

 “SuperBlog e un fel de punte, un fel de legătură între virtual și 
real.” – Valerica 

 “Superblog poate fi asemănat cu o platformă de oameni 
pasionați, dornici de a schimba idei, de a se întrece în măiestria 
cuvintelor și de a promova Binele, Adevărul și Frumosul! ” –
Mihai 

 “Blogul este un mod de a trăi o altă viață, tot a ta, dar altfel. 
SuperBlog este viața pe care ți-o construiești tu așa cum îți 
dorești să o trăiești, o viață ca de roman, un roman scris de 
tine.”  - Raluca 

 “SuperBlog este o stare de spirit, o placere de a scrie, o 
provocare pentru orice bloger experimentat si mai putin 
experimentat, este o supercompetitie”  - Gheorghe 



Contact 

Agenția de marketing & comunicare online SwissPlan.biz (www.swissplan.biz) 
Activă pe piața din România din 2006  
Implementează proiecte de comunicare online & producție video și organizează campanii de 
promovare social media și competiții de blogging. 
 
Portofoliul de proiecte SwissPlan.biz include: 
- 6 ediții SuperBlog (edițiile 2008- primavara 2013) 
- concursul de creativitate culinară „Bucătar real,-” pentru real,- Hypermarket (mai-iunie 
2012) 
-„Tehnologia de azi pentru șansa de mâine” - campanie CSR, pentru Oktal.ro (mai-iulie 
2011). 
-În 2009, agenția a primit Premiul Disney “Best Franchise Launch” pentru campania de PR 
dedicată lansării în România a animației “Tinker Bell” / “Clopoțica”. 

 
 
 
 

Claudia Pătrașcu, Communication Manager 

claudia.patrascu@swissplan.biz  
0745.141.492  

 

Albert Budică, Business Consultant 

albert.budica@swissplan.biz  0744.264.481 

 

SwissPlan.biz 

Aleea Agigea nr.4, București, 061165 

021 430.07.47 |  www.swissplan.biz 

 

www.super-blog.eu 
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