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Asociația ALIAT pentru Sănătate Mintală (AASM) a
fost fondată în ianuarie 2019 pentru a reuni inițiativele și
proiectele dedicate exclusiv promovării și sprijinirii
sănătății mentale a românilor, păstrând zona de
expertiză în adicții acumulată din 1993 de Alianța pentru
Lupta Împotriva Alcoolismului și Toxicomaniilor (ALIAT).
Din 2019, AASM a preluat implementarea proiectului
ALCOHELP ( www.alcohelp.ro ) – unul dintre cele
mai ample și inovatoare programe de prevenție și
tratare a abuzului și a dependenței de alcool din
România, prin care, din 2009, zeci de mii de români
au fost informați și consiliați. 
De asemenea, am continuat să implementăm
programele destinate informării, educării și prevenirii
riscurilor asociate consumului de substanțe în rândul
elevilor, tinerilor (”Știu că pot”) și al angajaților din
România (”Apt de muncă”). 

http://www.alcohelp.ro/


SĂPTĂMÂNA
AUDIT 2021

 

În 2021, Asociația ALIAT pentru Sănătate Mintală, parte din Alianța
pentru Lupta Împotriva Alcoolismului și Toxicomaniilor (ALIAT) – cea
mai veche organizație non guvernamentală în domeniul adicțiilor,
împreună cu Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) și
Ministerul Sănătății - partenerii principali, au continuat campania
inovatoare lansată în 2019 de Testare Națională a Consumului
Personal de Alcool în rândul românilor. De această dată
ONLINE, pe platforma www.saptamanaaudit.ro, în cadrul
evenimentului SĂPTAMÂNA AUDIT 5-11 IULIE 2021. 

Peste 14.000 de români din toată țara au intrat timp de o
săptămână pe website și au completat Testul AUDIT - un
instrument științific de evaluare a consumului personal de
alcool dezvoltat si validat de Organizația Mondială a Sănătății
(OMS), aplicat deja în peste 190 de țări, cel mai de încredere pentru
diagnosticarea în fază timpurie a unui consum de alcool la risc.

În doar 5 minute, poți să îți evaluezi singur consumul de alcool,
răspunzând la cele 10 întrebări.
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Cu sprijinul financiar 
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SINTEZA DATE 
SAPTAMANA AUDIT 2021

ONLINE - WWW.SAPTAMANAAUDIT.RO

5-11 IULIE 2021

14.080 chestionare AUDIT completate online, pe platforma
www.saptamanaaudit.ro - peste 14.000 de romani din tara si
din strainatate care si-au evaluat consumul personal de alcool
peste 95.000 de vizitatori unici pe platforma, in cele 7 zile de
eveniment si alte 10.000 de vizite pe platforma dupa incheierea
evenimentului online de o saptamana 
o campanie digitala (Facebook, Google, Teads, Yahoo, digi24.ro,
protv.ro, kanald.ro) cu peste 170.000 de click-uri catre
platforma evenimentului, o rata de conversie de la click la
testare efectiva de 8% si un reach de peste 1,2 milioane
persoane  
un spot radio produs si difuzat pe Kiss FM
o campanie online (Facebook, Instagram, blog) cu 5 influenceri
(inclusiv jurnalisti)
o campanie earned media - aproximativ 50 de aparitii in presa
(toate mediile - print, online, radio, TV - Digi 24 TV, Antena 3) si
30 de articole pe Facebook despre campanie
parteneriate-cheie: Ministerul Sanatatii, Institutul National de
Sanatate Publica (INSP), Administratia Spitalelor si Serviciilor
Medicale București - ASSMB, Librariile Carturesti
buget total de peste 108.000 lei (95.241 lei digital+radio, 2.891 lei
kituri influenceri - fee not included, 10.000 lei platforma
eveniment).

EVENIMENTUL IN CIFRE:



REZULTATE CAMPANIE
DIGITALA 

FACEBOOK SI GOOGLE ADS AU PERFORMAT CEL MAI
BINE, URMATE DE TEADS

campania digitala a generat de 3 ori mai multe click-uri decat estimarile din
planul initial, cu o rata de conversie totala de 1.76% si o medie de 8% de accesari
ale Testului Audit efectiv, dintre cei care au dat click pe reclama si au ajuns pe
platforma www.saptamanaaudit.ro
peste 172.000 de click-uri pe reclame, dintre care peste 90.000 din Facebook,
peste 47.000 din GDN (Google Display Network) si peste 21.000 din  Teads
(platforma care ofera non-intrusive ad experience)
peste 9.8 mil. afisari ale reclamelor (aprox cate 2 mil. din principalii piloni -
Facebook, Google, Teads si Yahoo)
cele mai mari reach-uri, de aprox. 1.2 mil, inregistrate pe Teads si Facebook
(Teads a generat reach mai mare decat Facebook). 

VIZUALURILE CAMPANIEI DIGITALE:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRINCIPALELE CONCLUZII:
 

 
FACEBOOK, GOOGLE si TEADS sunt instrumente de folosit si dezvoltat in

continuare, la viitoarele editii
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CAMPANIA CU INFLUENCERI

REZULTATE MAI SLABE - COMUNITATI ETEROGENE ALE
INFLUENCERILOR SI LIPSA UNUI PUBLIC EDUCAT PE NISA
MENTAL HEALTH  

reach mult mai scazut decat in campania digitala 
acolo unde au fost mai multe articole/postari pe tema
evenimentului, si feedback-ul si reach-ul au fost mai bune
(vezi Daddy Cool), deci e nevoie de o prezenta mai mare , nu
doar 1-2 postari care, de multe ori, nici nu fac parte in mod
obisnuit din tone of voice-ul influencerilor - de aici interesul
scazut al comunitatii lor pentru astfel de subiecte
to do: medium/long term - formarea si educarea unei
comunitati/unor influenceri interesati de zona de sanatate
mintala
to do: next year - e necesara alegerea mai atenta a
influencerilor, cu un research mai detaliat, eventual unul
singur de tipul ambasador, care sa aiba continut sustinut si pe
o perioada mai lunga
Alegerea lui sa se faca tinand cont de publicul tinta si de
metricele observate din campania digitala - cine sunt cei care
au  dat click pe reclame, deci publicul tinta si comunitatile
cautate (peste 71% - barbati 18+, cei mai multi din intervalul 45
- 65+ ani) si unde s-a inregistrat cel mai mare engagement
(barbati 18-25 ani si femei 55+ ani)

 
 

CONCLUZII SI RECOMANDARI:
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CAMPANIA MASS MEDIA

VIZIBILITATE PRIN EARNED MEDIA SI COMUNICAT DE
PRESA - APROX. 50 DE APARITII IN PRESA (SCRISA,
ONLINE, RADIO, TV) SI 30 DE APARITII PE FACEBOOK

mass media a preluat subiectul (earned free media) si
evenimentul a avut valoare de informatie - au fost aparitii
inclusiv la jurnalele principalelor televiziuni de stiri, cu
interventii din partea specialistilor ALIAT , de tip interviu, nu
doar stiri (Digi 24 TV, Antena 3)
aceeasi provocare: solicitarea de cazuri umane, eventual
pacienti, care sa povesteasca propriile experiente - e nevoie sa
gasim voci/ambasadori care sa vrea sa vorbeasca si din proprie
experienta 
ar fi indicat sa identificam din timp si un partener media al
evenimentului, care sa fie principalul mediu de comunicare,
pe toata perioada evenimentului,  si care sa asigure o
vizibilitate constanta - anul acesta putem incerca cu RRA
un eveniment offline ar atrage mai multa presa, pentru ca ar
oferi si oportunitati de imagine - acesta a fost un impediment
(cel putin pentru zona de TV) anul acesta
chiar si daca se mentin conditiile pandemice si nu putem relua
si componenta face to face, in 2022 ar trebui creat si un spatiu
de activare outdoor, offline, pentru eveniment (daca ramane
online), unde romanii sa poata interactiona cu instrumentele
Alcohelp si ce facem noi in proiect - ceva in stilul campaniei "Ia
un loc" al Asociatiei Magic Camp, cu patul de spital si scaunul
de la Galeriile Galateca, pe care au stat pe rand oamenii.
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