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În România aproximativ un milion de
oameni suferă de BPOC. Specialiștii
atenționează că în următorii patru ani
BPOC va deveni a treia cauză de deces
din lume, depășind alte afecțiuni mai
cunoscute, precum diabetul zaharat sau
hipertensiunea arterială.

Campania „Tu știi câți ani au plămânii
tăi?” continuă – și în acest an,
bucureștenii își pot face analize
medicale gratuite pentru depistarea
BPOC.



Cu ocazia Zilei Mondiale a BPOC 2016,
am organizat o conferință de presă la
care au participat 14 jurnaliști de la
televiziuni, agenții de presă și publicații
importante, inclusiv de la Realitatea TV,
TVR1, Click!, Evenimentul Zilei,
Libertatea pentru femei, Radio Romania
Actualități.

De asemenea, am trimis și un
comunicat de presă, care a generat
până acum 59 de apariții în canale
media online, printate, precum și la
radio și la TV.

http://www.decisepoate.ro/uniqa-lanseaza-imed-asigurarea-privata-de-sanatate/


62 Apariții
Comunicarea a generat 62 apariții în canale media. Dintre toate acestea, 3 apariții au fost la TV (Digi24, 
Realitatea TV, TVR1), 6 apariții au fost la radio (      RRA,       RRA,      RRC, Bucuresti FM, Radio Trinitas), 3 
în print și 50 în presa online. 

Definiții

DeciSePoate folosește datele de audiență utilizate de industria de Publicitate.

Audiențele publicațiilor sunt preluate din datele Studiului Național de Audiență, care a obținut statutul de standard în industria de publicitate. SNA utilizează metoda citirii recente, 
punctul de referinţă în cercetarea presei scrise. www.sna.ro

Audiențele site-urilor sunt preluate din datele www.sati.ro (Studiul de Audiență și Trafic Internet), www.trafic.ro (monitorizare online), www.trafficestimate.com
(vizitatori/săptămână). Dacă site-urile pe care au apărut știrile nu sunt nici în sati.ro, nici în trafic.ro, folosim www.similarweb.com. Audiențele televiziunilor sunt măsurate prin
metoda peoplemeter, iar cele de la radio prin CATI. Dimensiunile paginilor social media de brand sunt disponibile public, iar cele personale sunt estimate.

http://stiri.tvr.ro/bolile-pulmonare--principala-cauza-de-deces-in-urmatorii-patru-ani--romanii-ignora-de-cele-mai-multe-ori-simptomele_80733.html






Posibile viitoare apariții
Click Sanatate (Ian), Femeia, Femeia de azi, Galenus, Mami, Romania Libera, Sanatatea de 
azi, Saptamana Medicala, Taifasuri, www.vocea.biz. 

http://www.vocea.biz/
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