










Parteneri: 

• Ministerul Educației

• Poliția Română - Institutul de Cercetare și 

Prevenire a Criminalității

• Inspectoratul Școlar al Municipiului 

București 

• Lansată în anul 2006 la nivel național

• Am interacționat direct sau indirect cu 

cca. 400.000 elevi, peste 1.200 profesori 

și peste 8.000 părinți

Adolescenții: Alcoolul nu te face mare



Parteneri: 

• Poliția Română - Direcția Rutieră

• Consiliul Național al Audiovizualului 

• Campanie lansată în 2008 și derulată anual la nivel național. 

• Campania s-a derulat preponderent în timpul sărbătorilor de iarnă. 

Conducătorii auto: Don’t Drink and Drive



Mesajele de promovare a unui consum responsabil de alcool au ajuns 

anual la peste 2 milioane de români



Titi Aur, parte a campaniei de promovare a unui consum 

responsabil de alcool



Jurnaliștii, parte a campaniei de promovare a unui consum 

responsabil de alcool



Influncerii, parte a campaniei de promovare a unui consum 

responsabil de alcool



Campania Don’t Drink and Drive 2018



Context



Mesajele legate de un consum responsabil de alcool riscă să fie percepute ca având 
rolul de a strica distracția.

Cum să-i oprești pe cei care vor să conducă sub influența alcoolului,  atunci cand 
nu mai ascultă pe nimeni?

Context



I-am provocat pe români să devină “mame” pentru 
prietenii lor, atunci când aceștia sunt tentați să conducă 
sub influența alcoolului.

Atât ca înfățișare cât și ca atitudine, am transformat  
prietenii în mame, întruchipând astfel cu umor suprema 
autoritate de care toată lumea ascultă.



VIDEO 1

64,905 views

Mască FB

1,820,412 reach
544,813 views
35,226 reactions
comments and 
shares

60,028 reach
1,656 reactions, 
comments and 
shares
2,193 clicks

87,196 reach
29,000 views  
994 reactions, comments 
and shares

689,165 reach
89,370 views
6,617 reactions, 
comments and shares

264,071 views

1,493,123 reach
530,000 views
19,222 reactions, 
comments and shares

313,694 reach
92,903 views
6.600 reactions,
commnets and shares

Activare off-line
Stația taxare fetești

VIDEO 2

Activare Global 
Beer Responsibility 
Day

Postări FB

8,939reach
81 reactions

110,035 reach
36,989 views
447 reactions, 
comments and
shares

57,908 views
355 reactions
42 comments
65 shares

Activare instore

1,000  wobblers, în 
200 magazine din 
reațeaua Mega 
Image 

14 august 14 august Septembrie 14 septembrieaugust – septembrie22 august 27 august

Planul de acțiuni



Masca de Mamă
• Accesați pagina de FB Iubesc Berea
• Căutați postarea și apăsați butonul “Try it”



Influncerii, gata să se transforme în “mame” pentru prietenii lor



Mărcile de bere își invită fanii să devină “mame” pentru prietenii lor



3 milioane persoane au fost atinse de mesajul campaniei
1.5 milioane vizualizări
100k reacții (comentarii & shares)

> 4.000 reacții (comments& shares)

> 1 milion vizualizări

> 20.000 persoane la care au ajuns mesajele campaniei
64 articole de presă

Activare off-line, PR

Rezultate









Thank you!

Vă mulțumesc!

Și fiți “mame” pentru prietenii voștri. 

Atunci când este nevoie!


