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Introducere

Evenimentele au fost prezente în viața oamenilor dintotdeauna. De la adunări 
deosebite de tipul luptelor între gladiatori, până la nunți sau evenimente speciale 
organizate pentru a promova un anumit produs sau serviciu, acestea au fost mereu 
utilizate ca un mijloc de a atrage un număr mare de oameni1. Astăzi, Societatea 
Americană de Relații Publice include organizarea evenimentelor în lista activități-
lor principale desfășurate în cadrul relațiilor publice2. Evenimentele sunt din ce în 
ce mai des poziționate ca instrumente de comunicare, fiindu-le recunoscută im-
portanța în crearea unei imagini, în construirea motivației, în atragerea cumpărăto-
rilor și în sprijinirea vânzărilor3.

În aceste vremuri în care comunicarea este continuă și distribuită printr-o 
multitudine de canale, specialiștii în relații publice sunt nevoiți să creeze expe-
riențe unice și interesante pentru a rămâne în memoria publicului și pentru a-și 
atinge, astfel, obiectivele. Autori precum Julia Rutherford Silvers și Joe Goldblatt 
descriu creativitatea ca fiind ingredientul indispensabil în planificarea evenimen-
telor de succes, subliniind faptul că organizatorul profesionist trebuie să aibă o

1 George G. Fenich, Meetings, Expositions, Events, and Conventions: An introduction to the 
industry, Ed. Pearson, Essex, 2016, vol. 4, p. 138, 139.
2 Public Relations Society of America, About Public Relations, disponibil la https://www.prsa.
org/about/all-about-pr, accesat la 10 octombrie 2021.
3 Stephan Schäfer-Mehdi, Organizarea evenimentelor, Ed. All, București, 2008, pp. 27-29.
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abordare neconvențională, să creeze un mediu extraordinar și să transporte fiecare 
participant la eveniment într-o lume fantastică4.

Creativitatea în domeniul relațiilor publice

În publicitate, creativitatea este definită de către Sandra E. Moriarty și Brett 
A. Robbs ca fiind practica dezvoltării unor idei originale, atractive și memorabi-
le care să atingă obiectivele strategice referitoare la promovarea produselor și a 
serviciilor5. Raportându-se la domeniul relațiilor publice, Andy Green punctează 
faptul că, prin definiție, creativitatea este capacitatea fiecăruia dintre noi de a crea 
ceva original prin punerea împreună a două sau mai multe elemente diferite într-un 
context nou, pentru a aduce plus valoare unei sarcini6. Richard Etchison vine în 
completarea acestei idei prezentând creativitatea ca fiind elementul care are pu-
terea de a „împrospăta” un mesaj des utilizat, cea care contribuie la exprimarea 
valorilor companiei într-o notă distinctă, cea care aliniază misiunea companiei cu 
piața în care activează și, nu în ultimul rând, cea care adaugă autenticitate, acel 
factor x care aduce plus valoare7.

În cazul evenimentelor de relații publice, apare necesitatea creării unor expe-
riențe sau trăiri8. Creativitatea se manifestă, astfel, la nivelul elementelor comune 
care pot fi transformate cu ajutorul procesului creativ în elemente extraordinare. 
Conform Tickera, elementele cu cel mai mare potențial creativ sunt locul de des-
fășurare, invitațiile, titlul evenimentului, decorul, invitații speciali și activitățile de 
divertisment. Toate acestea contribuie la crearea unor evenimente inspiraționale, 
remarcabile, cu un puternic impact pozitiv asupra publicului9. 

Metodologie

Prezentul studiu are ca scop stabilirea rolului pe care creativitatea îl joacă în 
planificarea unui eveniment și analizarea modului în care elementele surprinzătoa-
re atrag publicul și influențează succesul evenimentului. În plus, pe lângă opiniile 
organizatorilor de evenimente, studiul observă și perspectiva simplului participant, 
oferind o privire de ansamblul asupra întregii experiențe, de la planificare până la 
punerea în scenă și trăirea propriu-zisă a evenimentului.

4 Julia Rutherford Silvers, Professional Event Coordination, Ed. Wiley & Sons, New Jersey, 
2012, vol. 2, p. 83; Joe Goldblatt, Special Events: Twenty-First Century Global Event Manage-
ment, Ed. John Wiley & Sons, New York, 2002, vol. 3, p. 81.
5 Sandra E. Moriarty, Brett A. Robbs, Advertising, în Mark A. Runco, Steven R. Pritzker (ed.), 
Encyclopedia of Creativity, Ed. Academic Press, California, 1999, vol. 1, p. 23.
6 Andy Green, Creativity in Public Relations, Ed. Kogan Page, Londra, 2001, vol. 2, p. 8.
7 Richard Etchison, The Power of Creativity in PR, 24 mai 2018, disponibil la  https://crenshaw-
comm.com/blogs/power-pr-creativity/, accesat la 10 octombrie 2020.
8 Raluca Mureșan, Organizarea evenimentelor de relații publice, Ed. Academiei Forțelor Teres-
tre „Nicolae Bălcescu”, Sibiu, 2016, p. 34.
9 Tickera, Always Be Creative With Your Event, 25 septembrie 2015, disponibil la https://tickera.
com/blog/always-be-creative-with-your-event/, accesat la 10 octombrie 2021.
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Am organizat studiul de caz sub forma unui focus grup desfășurat în mediul 
online, pe platforma Google Meet. Participanții la focus grup, în număr de opt, 
au fost atent selecționați după criterii specifice: persoane cu implicare constantă 
în domeniu și cunoștințe de specialitate, studenți ai specializării „Comunicare și 
Relații Publice” din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, persoane cu 
pasiune și experiență în această arie a relațiilor publice, capabile să ofere o viziune 
de actualitate, raportată la tendințele și la cerințele actuale ale pieței.

 Timp de o oră și jumătate, cei opt participanți au răspuns la o serie de 12 în-
trebări relevante despre industrie, centrate în jurul a patru teme: rolul creativității 
în procesele de planificare a evenimentelor de relații publice, metode de stimulare 
a creativității utilizate de organizatorii de evenimente, impactul creativității asupra 
celor mai importante aspecte din cadrul unui eveniment și necesitatea utilizării 
creativității în industria actuală a organizării de evenimente. Finalul studiului îl 
constituie o analiză a răspunsurilor participanților și ilustrarea rezultatelor conclu-
dente pentru stabilirea rolului creativității în organizarea evenimentelor de relații 
publice.

Rolul creativității în procesele de planificare a evenimentelor de relații 
publice

Pentru stabilirea rolului creativității în procesele de planificare a evenimen-
telor de relații publice, am avut în vedere aspectele care sunt luate în considerare 
în etapa de început a organizării oricărui eveniment din această industrie. Toți 
participanții la focus grup au menționat necesitatea ca evenimentul să fie unul di-
ferit față de cele de același tip organizate anterior și să aducă elemente de noutate. 
Șapte dintre cele opt persoane au evidențiat faptul că, la momentul actual, publicul 
participant la evenimente își dorește să aibă parte de experiențe inedite, memora-
bile, să fie surprins cu ajutorul elementelor de decor sau cu ajutorul activităților 
desfășurate, iar acest lucru este posibil numai și numai prin includerea creativității 
în procesele de planificare ale evenimentului.

Cu toate acestea, există și excepții. Unul dintre participanți a identificat un tip 
de evenimente de relații publice în cadrul cărora creativitatea și elementele sur-
prinzătoare nu reprezintă o prioritate, și anume evenimentele caritabile. Conform 
acestuia, acest tip de evenimente se axează pe scop, pe cauza pe care o reprezintă, 
și mai puțin pe surprinderea publicului. Participanții la evenimentele caritabile 
au intenția clară de a face o faptă bună, astfel atenția lor nu este îndreptată către 
elementele creative, ci mai degrabă către cauza susținută și impactul acțiunii lor 
asupra societății. Astfel, putem afirma că, deși creativitatea este absolut necesară 
în planificarea evenimentelor de relații publice, există totuși câteva situații în care 
creativitatea nu joacă un rol important, originalitatea evenimentelor respective 
neatrăgând neapărat publicul-țintă.
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Metode de stimulare a creativității utilizate de organizatorii de eveni-
mente

Conform lui Stephan Schäfer-Mehdi, creativitatea este o trăsătură ce poate fi 
dobândită prin diverse mijloace și care are nevoie de anumite fundamente pentru 
a se materializa.10 Există, astfel, numeroase metode de dezvoltare a creativității. În 
cadrul focus grupului, a fost confirmată una dintre cele mai întâlnite afirmații din 
literatura de specialitate, cea conform căreia brainstorming-ul este una dintre cele 
mai utilizate tehnici de stimulare a creativității11. Indiferent de tipul de eveniment 
organizat, toți cei chestionați au afirmat că au utilizat brainstorming-ul ca metodă 
principală de dezvoltare a ideilor. Această tehnică este preferată de către organiza-
torii de evenimente deoarece experiența le-a arătat că ideile cele mai creative apar 
în urma discuțiilor libere între persoane aparținând unor domenii diferite (vânzări, 
design, relații publice etc.). Astfel, datorită eficienței sale demonstrate, brainstor-
ming-ul rămâne pe primul loc în topul preferințelor organizatorilor.

În plus, participanții la focus grup au menționat și alte metode de stimulare 
a creativității care sunt utilizate, de obicei, în cadrul planificării evenimentelor de 
relații publice, în completarea brainstorming-ului. Conform unuia dintre aceștia, 
analizarea altor evenimente asemănătoare organizate anterior este o tactică utiliz-
ată frecvent de către organizatorii de evenimente, pentru inspirație. Ideile creative 
sunt, astfel, formate prin îmbunătățirea sau modificarea unor idei care s-au dovedit 
a fi eficiente în trecut, rezultând o idee complet nouă, unică, ce poartă amprenta 
organizatorului. Un alt participant a adus în discuție analiza tendințelor actuale în 
ceea ce privește evenimentele și nu numai, ca modalitate de dezvoltare a unor idei 
inedite. Cunoașterea noutăților din domeniu, alături de o analiză atentă a publi-
cului-țintă și a preferințelor acestuia, contribuie la descoperirea acelor elemente 
surprinzătoare care vor rămâne mult timp în memoria publicului participant la 
eveniment.

Analiza S.W.O.T (analizarea punctelor tari, a punctelor slabe, a oportunități-
lor și a amenințărilor evenimentului) a fost, de asemenea, menționată de către un 
participant, acesta atrăgând atenția asupra faptului că este recomandat ca procesul 
creativ să înceapă de la studierea atentă a aspectelor pozitive și negative ale eve-
nimentului și să continue cu stimularea creativității printr-un raport de acțiune și 
reacțiune. Acest raport constă în prezentarea problemelor și a unor soluții eficiente 
pentru rezolvarea acestora, alături de identificarea și, totodată, valorificarea pun-
ctelor forte. 

Un participant a utilizat focus grupul ca tehnică de stimulare a creativității 
pentru organizarea unui eveniment local. A făcut acest lucru prin intervievarea 
mai multor experți în domeniul organizării evenimentelor, descoperind, astfel, cele 
mai bune practici și inspirându-se, în același timp, pentru identificarea unor soluții 
creative în ceea ce privește evenimentul de care se ocupa. Nu în ultimul rând,

10 Stephan Schäfer-Mehdi, op. cit., pp. 69-72.
11 Tudor Rickards, Brainstorming, în Mark A. Runco, Steven R. Pritzker (ed.), Encyclopedia of 
Creativity, Ed. Academic Press, California, 1999, vol. 1, pp. 220, 221.
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plimbările în natură au fost menționate drept metodă de stimulare a creativității. 
Conform unuia dintre participanții la studiu, acestea facilitează generarea unor idei 
inedite prin ambianța relaxantă, multitudinea de culori, miresme, sunete, forme 
care pot fi observate în timpul practicării lor și care constituie o sursă foarte bună 
de inspirație.

Impactul creativității asupra celor mai importante aspecte din cadrul 
unui eveniment

Solicitați să identifice aspecte ale evenimentelor în care au observat creati-
vitate, respondenții au exemplificat un număr mare de elemente deosebite care 
le-au atras atenția, atât la evenimentele la care au participat direct, cât și la cele 
despre care doar s-au informat: divertisment și momente-cheie (patru din opt re-
spondenți), cronologia desfășurării activităților din cadrul evenimentului (doi din 
opt respondenți), decor (un respondent), afiș (un respondent), vestimentație (un re-
spondent). Pentru a stabili rolul creativității în ceea ce privește cele mai importante 
elemente din cadrul unui eveniment, am analizat alături de participanți, punctual, 
elementele enumerate de către Tickera12 ca fiind cele cu cel mai mare potențial 
creativ: locul de desfășurare, invitațiile, numele sau titlul evenimentului, decorul, 
invitații speciali și momentele de divertisment.

În literatura de specialitate, locul de desfășurare al evenimentului este privit 
ca fiind un element care creează surpriză și nerăbdare, un element care, cu ajutorul 
creativității, poate avea un impact mai puternic chiar și decât cele mai scumpe 
decoruri13. Julia Rutherford Silvers afirmă faptul că fiecare loc este învăluit într-o 
atmosferă proprie de care organizatorul de evenimente poate profita sau pe care o 
poate schimba radical. În concepția ei, locurile mai puțin obișnuite sunt cele care 
oferă numeroase oportunități în ceea ce privește creativitatea14.

În cadrul focus grupului, toți participanții au fost de acord că locul de des-
fășurare al evenimentului influențează direct succesul acestuia întrucât el este cel 
care setează întreaga ambianță. Patru din opt persoane consideră că numărul parti-
cipanților la un eveniment este direct proporțional cu gradul de nonconformism al 
locului de desfășurare al acestuia. Cu cât aceasta este mai surprinzătoare, cu atât 
stârnește mai mult curiozitatea. Un exemplu în acest sens îl constituie prezentările 
de modă din cadrul festivalului Feeric Fashion Week, de la Sibiu, ediția 2017, în 
care modelele și-au expus ținutele în bărci, pe lacul Grădinii Zoologice Sibiu15.

Totuși, ceilalți patru respondenți au atras atenția auspra faptului că un loc in-
edit nu este tocmai adecvat pentru orice tip de eveniment. În cazul evenimentelor 
cu tradiție, a căror loc de desfășurare a devenit un adevărat simbol sau în cazul 
12 Tickera, Always Be Creative With Your Event, 25 septembrie 2015, disponibil la https://tickera.
com/blog/always-be-creative-with-your-event/, accesat la 10 octombrie 2021.
13 Stephan Schäfer-Mehdi, op. cit., p. 60.
14 Julia Rutherford Silvers, op. cit., pp. 12, 13
15 Feeric Fashion Week, Feeric, Ziua 2: Glitter, culori și prezentări de modă în bărcile de la 
Grădina Zoologică, disponibil la http://www.feeric.ro/feeric-ziua-2-glitter-culori-si-prezenta-
ri-de-moda-barcile-de-la-gradina-zoologica, accesat la 16 octombrie 2021.
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evenimentelor care se adresează unui public select și conservator, este de preferat 
ca locul de desfășurare ales să fie unul clasic, în perfectă concordanță cu tipul 
evenimentului.

Invitațiile oferite posibililor participanți la eveniment reprezintă un alt aspect 
foarte important în cadrul organizării evenimentelor, acest lucru fiind confirmat de 
către șapte dintre cele opt persoane intervievate în cadrul focus grupului și motivat 
de faptul că ele reprezintă primul contact pe care publicul-țintă îl are cu evenimen-
tul. Acest lucru este susținut și de către Julia Rutherford Silvers care afirmă că o 
invitație creativă contribuie la crearea impresiei că evenimentul va fi unul deosebit 
și că acesta va merita banii investiți în procurarea biletului16.

În acest sens, cinci dintre cei opt participanți la studiu au insistat asupra fap-
tului că transmiterea informațiilor esențiale despre un anumit eveniment într-o 
manieră unică și inovativă arată că organizatorii acestuia sunt atenți la detalii, as-
pect care stârnește dorința invitaților de a participa la eveniment. Pe de altă parte, 
acest lucru poate fi privit și ca un aspect negativ, după cum sugerează doi dintre 
participanți: o invitație foarte creativă poate crea așteptări foarte mari legate de 
eveniment, astfel munca pe care organizatorul trebuie să o depună se dublează, iar 
crearea acelui efect „wow” în cadrul evenimentului devine mult mai dificilă. 

Un singur respondent a afirmat că invitațiile nu sunt importante și că ele re-
prezintă, probabil, cel mai ignorat aspect al unui eveniment. Conform acestuia, 
acum, când tehnologia este atât de avansată, iar mediul online atât de utilizat, in-
vitațiile ar putea lipsi cu desăvârșire, fără că numărul participanților la eveniment 
să fie afectat.

Următorul aspect luat în considerare a fost cel al numelui sau titlului eveni-
mentului. Conform Mariei Waida, un nume „bun” descrie evenimentul, entuzias-
mează audiența și rămâne un timp îndelungat în memoria publicului17. Un titlu 
creativ îl reprezintă orice este diferit de banalele nume de tipul „Petrecerea de final 
de an a companiei”18.

Totuși, persoanele intervievate în cadrul focus grupului au negat unanim im-
portanța creativității în alegerea titlului evenimentului. Conform acestora, titlul ar 
trebui să fie cât mai simplu, cât ușor de reținut și de pronunțat și să caracterizeze 
pe scurt evenimentul. Pentru ca el să aibă un impact pozitiv asupra evenimentu-
lui, este necesar să ofere publicului o idee clară asupra a ceea ce evenimentul își 
propune să realizeze și să fie în concordanță cu întreaga campanie de promovare 
desfășurată în jurul acestuia. În plus, pentru ca evenimentul să aibă șanse mai mari 
de a se extinde cât mai mult, ajungând chiar la nivel internațional, este indicat 
ca titlul să poată fi tradus cu ușurință în alte limbi, menținându-și sonorizarea și 
semnificațiile inițiale și să nu prezinte conotații negative. Astfel, creativitatea în 
privința acestui aspect trece în plan secund. 

În ceea ce privește decorul unui eveniment, Graham-Berridge ilustrează im-
16 Julia Rutherford Silvers, op. cit., pp. 103-104.
17 Maria Waida, Event names: tactics, tools and ideas worth stealing, disponibil la https://www.
socialtables.com/blog/event-planning/how-to-name-an-event/, accesat la 10 octombrie 2021. 
18 Tickera, Always Be Creative with Your Event, 25 septembrie 2015, disponibil la https://tickera.
com/blog/always-be-creative-with-your-event/, accesat la 10 octombrie 2021.
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portanța creativității în alegerea design-ului acestuia, afirmând că elementele te-
matice regăsite ca parte a decorului sunt fundamentale în crearea acelei experiențe 
unice pentru participanții la eveniment.19 Stephan Schäfer-Mehdi întărește afir-
mațiile lui Graham Berridge, evidențiind faptul că punerea în scenă a evenimen-
tului cu ajutorul efectelor sonore, luminoase și a decorurilor, împreună cu cadrul 
ritual al elementelor specifice, emoționează și au impact profund asupra partici-
panților.20 

În privința decorului, toți participanții la focus grup au fost de acord că o 
doză de creativitate manifestată aduce numeroase beneficii întregului eveniment: 
surprinde plăcut audiența, evocă stări și sentimente, ilustrează timpul, efortul și 
investiția organizatorilor și ajută invitații să pătrundă într-o lume fantastică, în lu-
mea creată special pentru ei. Prin intermediul creativității, decorul poate schimba 
radical un loc obișnuit și poate duce la o împletire a simțurilor pentru fiecare in-
vitat în parte. Un decor impresionant poate chiar compensa eventuale minusuri pe 
care evenimentul le are în cadrul celorlalte aspecte. Estetica, bunul gust, culorile, 
elementele inovatoare sunt, de multe ori, mai pregnante în amintirea publicului 
decât aspecte precum divertismentul sau invitații speciali.

Totuși, a fost menționat faptul că alegerea decorului trebui atent analizată și 
raportată la tipul evenimentului și la publicul-țintă al acestuia. Fiecare detaliu tre-
buie luat în calcul și transpus într-o manieră complementară cu restul trăsăturilor 
evenimentului. De exemplu, pentru un eveniment care are loc iarna, un decor în 
nuanțe calde, de galben și portocaliu, ar putea fi prea contrastant cu anotimpul și ar 
putea crea o stare de disconfort.

Studiul a continuat cu o discuție asupra invitaților speciali din cadrul eveni-
mentului. Conform lui Mark Walker, ei sunt cei care pot transforma evenimentul 
dintr-unul care întâmpină dificultăți în vinderea biletelor într-unul pentru care to-
ată lumea va dori să plătească.21 Acest lucru se întâmplă datorită rolului extrem de 
important pe care îl îndeplinesc: ei energizează mulțimea, sunt sursă de inspirație 
pentru participanți și aduc plus valoare cu ajutorul expertizei și cunoștințelor pe 
care le dețin. 

Toți respondenții au fost de acord că rolul cel mai important îl deține califica-
rea acestora, mai precis, competențele pe care aceștia le au în domeniul din care 
face parte evenimentul, precum și caracteristicile personale care îi fac să aducă o 
contribuție pozitivă acestuia: sunt buni oratori, au simțul umorului, au o dicție im-
pecabilă, reacționează bine în situații de criză etc. Rolul organizatorilor de eveni-
mente raportat la acest aspect este, astfel, de a se documenta foarte bine înainte de 
alegerea persoanelor care prezintă evenimentul sau care susțin momente artistice. 
Creativitatea este necesară, și chiar indicată, în alegerea invitaților speciali atunci 
când scopul prezenței acestora în cadrul evenimentului este acela de a impresiona 
19 Graham Berridge, Events Design and Experience, Ed. Butterworth-Heinemann, Londra, 2007, 
p. 92.
20 Stephan Schäfer-Mehdi, op. cit., p. 44.
21 Mark Walker, How to choose an event speaker for your next event, 18 septembrie 2019, 
disponibil la https://www.eventbrite.co.uk/blog/choosing-an-event-speaker-ds00/, accesat la 12 
octombrie 2021.
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publicul și de a oferi un moment inedit. Doi dintre participanții la focus grup con-
sideră că un invitat neașteptat poate constitui însăși motivul pentru care un număr 
considerabil de persoane aleg să participe la eveniment.

Unul dintre respondenți a menționat un exemplu din propria sa experiență, și 
anume un eveniment de deschidere a anului universitar în care, printre clasicele 
discursuri ale profesorilor și ale decanului, s-a strecurat și o reprezentație a unei 
foste studente a Facultății de Teatru din cadrul universității respective. Acest in-
vitat surpriză a creat un moment neașteptat, diferit față de specificul obișnuit al 
evenimentelor de acest tip, ceea ce a redus monotonia și a avut un efect pozitiv 
asupra publicului prezent. 

Ultimul aspect dezbătut în cadrul focus grupului a fost divertismentul. Deși 
noțiunea de „divertisment” în sine duce cu gândul la o doză de creativitate, aceasta 
poate fi manifestată și prin alegerea tipului de divertisment prezent în cadrul eve-
nimentului. De exemplu, o companie din topul Fortune 500, împreună cu organiz-
atorii de evenimente de la BT Event Productions au organizat un eveniment major 
cu ocazia celebrării a 10 ani de la înființarea companiei. Deși acesta era un eveni-
ment corporate, activitățile de divertisment au fost extrem de diverse: cabine de 
jocuri, concursuri de talente, tiribombe, concursuri în echipă, o expoziție de mașini 
antice, proiecție și grafică animată laser cu elemente ale logo-ului companiei etc. și 
au reușit să creeze un impact pozitiv puternic asupra angajaților22.

Unul dintre participanții la focus grup a descris creativitate manifestată la 
nivelul divertismentului din cadrul unui eveniment ca fiind „importantă” și „ele-
mentară”. Conform celor afirmate de către toți respondenții, divertismentul este 
aspectul asupra căruia creativitatea ar trebui să se reverse din plin, fiind cel care 
atrage și menține atenția publicului pe tot parcursul evenimentului, cel care scoate 
evenimentul din monotonie. Cu cât momentele de divertisment sunt mai creative și 
dețin mai multe elemente de noutate, propunând activități rar întâlnite, cu atât pu-
blicul le apreciază mai mult și categorizează evenimentul ca fiind unul de succes. 
Divertismentul este elementul care îți permite să ieși din rigorile impuse de tipul 
evenimentului, astfel, cu cât acesta este mai diferit, cu atât surpriza publicului va 
fi mai mare.

Concluzii

Joe Goldblatt afirmă faptul că produsul final pe care organizatorii de eveni-
mente îl livrează este o artă creativă23. Tony Rogers descrie creativitatea ca având o 
„importanță vitală” în cadrul evenimentelor de relații publice cum sunt conferințe-
le deoarece, cu ajutorul acesteia, ele devin ocazii memorabile care oferă mai mult 
decât cunoștințe și schimb de informații.24 Date fiind schimbările constante ale 
stilurilor și ale tendințelor, organizatorii de evenimente de relații publice sunt ne-
22 William O’Toole, Phyllis Mikolaitis, Corporate Event Project Management, Ed. John Wiley 
& Sons, New York, 2002, p. 5.
23 Joe Goldblatt, op. cit., p. 45.
24 Tony Rogers, Conferences and conventions: a global industry, Ed. Elsevier, Burlington, 2008, 
vol. 2, p. 173.
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voiți să apeleze la imaginație și la creativitate din ce în ce mai mult în ziua de azi.
Abordând în cadrul focus grupului subiectul necesității utilizării creativității 

în industria actuală a organizării evenimentelor, a reieșit faptul că aceasta are, fără 
doar și poate, un impact puternic asupra succesului oricărui tip de eveniment. Șase 
dintre respondenți au evidențiat efectele pozitive ale creativității, în timp ce doi 
dintre ei au menționat posibilul risc ca elementele surprinzătoare din cadrul unui 
eveniment să nu fie pe placul publicului prezent.

De multe ori, elementele creative sunt cele care fac diferența, cele care oferă 
publicului oportunitatea de a experimenta o lume complet nouă, generând o evada-
re din cotidian și, implicit, o bucurie colectivă. Mai mult decât atât, aspectele cre-
ative reprezintă o dovadă a faptului că organizatorii evenimentului pun pe primul 
loc depășirea așteptărilor publicului, fapt ce poate constitui un factor puternic de 
decizie asupra participării la edițiile următoare ale evenimentului.

Deși există riscul ca elementele creative să fie interpretate greșit de către audi-
ență și să genereze o impresie negativă (cum s-a întâmplat în cazul ediției din anul 
2019 a premiilor Gopo, unde în cadrul galei de premiere a celor mai reușite pelicu-
le naționale, a urcat pe scena formația Kana Jambe, formație care promovează un 
gen muzical controversat în România: manelele.

Acest moment artistic ieșit din comun a șocat și a dezamăgit audiența25), în 
industria din ce în ce mai competitivă a organizării evenimentelor, creativitatea 
este cea care face ca evenimentul să se distingă. După cum au subliniat toate per-
soanele intervievate, personalizarea evenimentelor prin includerea unor elemente 
surpriză face ca publicul să vibreze de emoție și conturează o imagine pozitivă a 
evenimentului atât în inima, cât și în mintea audienței.
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