


singura emisiune
medicală din România 

premiată de

Site-ul și emisiunea televizată Doctor MIT deservesc informarea și divertismentul audienței 
lor și nu se consideră un substitut pentru sfatul medical, diagnostic sau tratament.
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să facem 
cunoștință

a luat ființă pentru a răspunde, în mod rațional, 
miturilor medicale pe care am fost învățați să 
le credem. Conceptul este creat și prezentat de 

către doctor Bogdan Ivănescu, plecând de la originala idee că 
ceea ce știm ne-ar putea face rău.

Dacă, pe vremuri, un iepure îți tăia calea, știai că te afli în mare 
primejdie, la fel de bine, astăzi, știm că trebuie să bei mini-
mum doi litri de apă pe zi pentru a-ți păstra sănătatea. Care 
este adevărul? Cum au luat naștere aceste credințe? În ce fel ne 
influențează viața?

Vom descoperi răspunsul la întrebări urmărind împreună 
emisiunea Doctor MIT - emisiunea ce te îndeamnă să întrebi 
și să cercetezi! Pentru a răspunde tuturor acestor întrebări 
medicale disec fiecare mit aducând în fața publicului toate 
argumentele medicale pro și contra. Emisiunea este organizată 
ca un concurs de cultură generală, în care publicul are șansa de 
a alege răspunsurile corecte. 

Astfel, împreună, decidem dacă mitul aflat pe masa de operație 
este adevărat sau fals.
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conferințe
300 000 de români, în medie, 

urmăresc fiecare episod 
Doctor MIT conform cifrelor 

înregistrate anul trecut.

Doctor MIT se poziționează 
ca cea mai interactivă emisiune 

medicală din România.

Cei peste 10,000 de vizitatori ai 
site-ului, 50,000 de fani 

Facebook și cele peste 1,000,000 
de vizualizări ale episoadelor 

canalului YouTube ale Doctor MIT 
indică nivelul de popularitate al 

emisiunii.

Conferințele Doctor MIT îl aduc pe 
doctorul Bogdan Ivănescu în 
mijlocul publicului oferind un 

instrument inedit de promovare. 

Ofera credibilitate sporită ser-
viciilor sau produselor tale 
prin asocierea acestora 

brand-ului Doctor MIT sau 
Dr. Bogdan Ivanescu.

platforma
tv .online endorsment
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4.

6.

2.

5.

Pe masură ce se relevă raspunsul 
fiecărei întrebări, ne apropiem 
de validarea sau de invalidarea 
mitului.

Prin întrebari, ce sunt însoțite pe 
ecran de variante de răspuns, se 
analizează ce presupune vaccinarea, 
pe de o parte, și ce înseamnă 
autismul, de cealaltă parte.

Toți acești pași sunt susținuți de 
grafică animată RSA, extrem 
de rară în mediul TV și unică în 
România în rândul emisiunilor 
medicale.

În final, în baza ultimelor întrebări adresate 
publicului și cărora prezentatorul le oferă 
răspunsul corect, se află adevărul despre 
mitul în discuție. În plus, atunci când este 
cazul, publicului i se oferă și sfaturi în 
relație cu subiectul.

1.

conceptul emisiunii

3.Mitul este descompus în 
elementele constitutive 
(de exemplu: vaccinarea, ca un 
element, și autismul,ca al doilea 
element).

Publicul participă activ, alegând
răspunsul pe care fiecare îl 
consideră corect, comentându-l 
cu familia sau cu prietenii și 
așteptând confirmarea alegerii.

tv show


11

10



prețuri
tv show

TV

Această emisiune v-a fost oferită de 

LOGO
PRODUS

Varianta 1 
Carton de 10” IN & OUT -
unic sponsor (sigla 
afișată împreună cu 
Voice Over „Această 
emisiune v-a fost oferită 
de...“).(1)

Varianta 2 
Subiectul emisiunii este 
ales de către client. Se 
prezintă mecanismul de 
acțiune a medicamentului/
tratamentului sau 
fiziopatologia bolii la care 
face referire episodul.(1) 

1.200 €

1.200 €

Etilotestul este păcălit de guma de mestecat?
Mestecăm gumă după ce am băut alcool pentru ca polițistul sau etilotestul să nu se prindă.
Cât de fezabil este aceasta? A scăpat cineva vreodată de amendă așa?
Afli adevărul acum!

/EPISOD
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bilboard
Această emisiune
 v-a fost oferită de

LOGO 
SPONSOR

1200€ 1200€

story
Carton de 5 + 5 secunde
IN & OUT - unic sponsor 
(sigla afișată împreună cu

Voice Over „Această emisiune
 v-a fost oferită de...“).

Subiectul emisiunii este ales 
de către client. Se prezintă 
mecanismul de acțiune al 

medicamentului / tratamentului
sau fiziopatologia bolii la care

face referire episodul.

Toate emisiunile Doctor MIT sunt încărcate pe site-ul www.doctormit.ro.
Aici, perioada lor de afișare, deci implicit și de vizionare, este următoarea:
• o săptămână pe homepage, în jumătatea superioară a paginii, central, sub categoria „Urmărește cel mai nou episod!“;
• încă 8 săptămâni, pe homepage, în jumătatea inferioară a paginii, sub categoria „Urmărește cele mai recente episoade”;
• apoi emisiunea se mută în baza noastră de date pe termen nelimitat. 13
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doctormit.ro
online

leaderboard

leaderboard
full banner

full banner

square 1

square 2

full banner

square 1

square 2

square 1+2
500€/lună

100€/lună

60€/lună

50€/lună

80€/lună

Full banner (560 x 100), 
împarte zona publicitară 
cu maximum alte cinci 
bannere, face parte din
header și este afișat prin 
rotație, la refresh.

Banner-ul se află în prima
poziție în pagina în care 
se află episodul.

Banner-ul se află în 
poziția secundă în pagina 
în care se află episodul.

Două bannere diferite, 
dar ale aceluiași produs, 
apar în pagina în care se 
află episodul.
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doctormit.ro
advertorial

La Doctor MIT ne-am propus să ajutăm pacienții să găsească cele 
mai sigure și de calitate soluții medicale adresate patologiei de care 
aceștia sufera.

În egală masură, alegem să direcționăm pacienții ce ni se adresează, 
către acele unități medicale sau furnizori de soluții în sănătate care 
asigură un nivel constant înalt al serviciului.

Astfel încât vă propunem să deveniți colaborator al platformei 
Doctor MIT. Aceasta vă va asigura accesul la un flux de potențiali 
pacienți despre care veți ști cele mai relevante informații și pe care 
veți avea prilejul să îi contactați telefonic.

În funcție de patologia adresată, pacienții vor completa câmpuri 
precum:  

Pentru a se filtra doar pacienții cu potențial real, au fost introduse 2 
câmpuri de limitare, acestea trebuind a fi acceptate de către pacient:

1. pacientul acceptă și se așteaptă să fie sunat de către furnizorii de 
servicii sau de produse medicale:

2. acest câmp filtrează doar pacienții dispuși să urmeze tratamentul 
în București:

Acestea sunt criteriile de filtrare și exemplele de informații pe care 
pacientul le pune la dispoziție colaboratorilor Doctor MIT. Dintre 
acestea, la construirea de noi advertoriale, se aleg cele mai potrivite 
patologiei adresate sau se introduc câmpuri noi, specifice. 

În calitate de colaborator îți vei aduce aportul la construirea adver-
torialului ce îți va genera pacienți.

Deoarece dorim să îi oferim pacientului câteva soluții reale, fără să 
îl expunem unei presiuni deranjante, fiecare advertorial de generare 
de pacienți va avea numai 3 colaboratori* furnizori de soluții medi-
cale adresate patologiei acestuia.

*în anumite conditii financiare acest număr se poate restrânge la 2 sau la 1
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advertorial
cum funcționează?

PACIENTUL
COMPLETEAZA 
FORMULARUL

ADVERTORIAL DOCTOR MIT

ADVERTORIAL DOCTOR MIT

ADVERTORIAL DOCTOR MIT

ADVERTORIAL DOCTOR MIT

)

+COLABORATOR
DOCTOR M IT >> DATE >>

+
RELATII

CU PACIENTII
,

,

MEDIC PACIENT

+

Daca vrei ca toți pacienții, cu o patologie relevantă, ce se înscriu în 
platforma Doctor MIT, să fie directionați către tine, contactează-ne 
pentru a afla în ce condiții poți deveni colaborator Doctor MIT!

Și nu uita, primești O LUNĂ GRATUITĂ pentru testare, fără nici o 
obligație contractuală!

>>
 P

LA
TF
OR

MA DOCTOR MIT >>
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găsește aici, 
soluția care 
te scapă
de depresie!

cancerul de 
prostată.
soluții

exemple de advertorial
   cu lead generator
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http://www.doctormit.ro/gaseste-aici-solutia-care-te-scapa-de-depresie/
http://www.doctormit.ro/gaseste-aici-solutia-care-te-scapa-de-depresie/


știi de ce 
nu slăbești?

artroza ar 
putea fi 
vindecată?

exemple de advertorial
   cu lead generator
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http://www.doctormit.ro/gaseste-aici-solutia-care-te-scapa-de-depresie/
http://www.doctormit.ro/gaseste-aici-solutia-care-te-scapa-de-depresie/


conferințele doctor mit
de ce să cumpăr?

ce tipuri de 
evenimente pot 

fi susținute de 
acest format?

Conferințele Doctor MIT oferă celor prezenți puterea 
deciziei în cunoștință de cauză în relație cu subiectul în 
discuție; participanții apelează atât la cunoștințele proprii, 
cât și la cele ale grupului pentru a răspunde întrebărilor 
care îi vor duce către concluzia corectă. Acest mod de 
învățare este unic în România atât prin concept, cât și 
prin modalitățile de susținere: platforma de suport și 
prezentator.

• lansări de produs

• training de produs adresat:

•  personalului medical
•  personalului farmacist
•  angajatilor
•  altor categorii

• testarea cunoștințelor  
   despre produs
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conferințele doctor mit
cine participă?

Prezentator & moderator 
Dr. Bogdan Ivănescu în 
calitate de Doctor MIT

Ambasadorul Brand-ului
respectiv, promoter-ul 
produsului sau al serviciului 
(profesor, brand manager 
ori o persoană ce oferă un 
testimonial)

Publicul țintă 
(medici, farmaciști, asistenți 
farmaciști, asistenți medicali, 
reprezentanți medicali sau 
alte categorii profesionale)
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1.

4.

2.

3.

conferințele doctor mit
desfășurarea 

evenimentului

Participanții intră în sala în care 
Entertainer-ul CDMIT* îi invită 
să își ocupe locurile și le explică 
modul de funcționare al sistemului 
de votare, într-o atmosferă veselă 
și destinsă.

*Conferințele Doctor MIT

Entertainer-ul CDMIT anunță 
intrarea Doctorului MIT, gazda 
evenimentului, în persoana 
doctorului Bogdan Ivănescu.

Doctor MIT anunță mitul medical 
care, împreună cu participanții, va 
fi validat sau anulat.

Începe workshop-ul bazat pe  
informații furnizate publicului de 
către Doctor MIT și consolidate 
prin alegerea variantei corecte de 
răspuns la întrebările adresate, 
dintre opțiunile afișate pe ecranul 
video din spatele prezentatorului.

4.D

4.F4.B

4.E

Pe măsură ce se relevă raspunsul 
fiecărei întrebări, ne apropiem 
de validarea sau de invalidarea 
mitului.

Prin întrebari, ce sunt însoțite pe 
ecran de variante de răspuns, se 
analizează ce presupune vaccinar-
ea, pe de o parte, și ce înseamnă 
autismul, de cealaltă parte.

Toți acești pași sunt susținuți de 
grafică animată RSA, extrem 
de rară în mediul TV și unică, în 
România, în rândul conferințelor 
sau prezentărilor medicale.

În final, în baza ultimelor întrebări 
adresate publicului și cărora prezen-
tatorul le oferă răspunsul corect, se 
află adevărul despre mitul în discuție. 
În plus, atunci când este cazul, pub-
licului i se oferă și sfaturi în relație cu 
subiectul.

4.A

4.C                   

Mitul este descompus în 
elementele constitutive (de 
exemplu: vaccinarea, ca un 
element și autismul, ca al doilea 
element).

Publicul participă activ, votând 
răspunsul pe care fiecare îl con-
sideră corect, comentându-l cu 
cei din jur și așteptând confirmar-
ea alegerii.
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conferințele doctor mit
desfășurarea 

evenimentului

7. 9.8.

10.Ambasadorul Brand-ului va detalia 
soluția sa și o va sprijini cu suport 
video.

Opțional, ambasadorul Brand-ului 
poate invita la final un beneficiar 
al produsului sau serviciului 
promovat. Acesta va oferi un 
testimonial (verbal/video sau în 
combinație) asupra beneficiilor 
soluției prezentate.

Publicul va profita de sesiunea 
de Q&A pentru a adresa întrebări 
atât Ambasadorului Brand-ului, 
persoanei ce oferă testimonialul, 
cât și către Doctor MIT.La finalul workshop-ului se pot 

oferi premii pentru:
• cele mai multe răspunsuri 

corecte
• cele mai rapide răspunsuri   

(în medie)

Odată demonstrată importanța 
evitării sau îmbrățișării concluziei 
mitului, Doctor MIT invită 
Ambasadorul Brandului care 
va promova un serviciu sau 
produs care reprezintă o soluție 
la concluzia mitului dezbătut 
împreună cu publicul.

Evenimentul 
se încheie 
cu un food-bar 
& cadouri.

5. 6.Workshop-ul se încheie prin 
tragerea concluziei asupra 
validității mitului.

La fiecare sesiune de răspunsuri 
se pot oferi premii (din partea 
Brand-ului) pentru oricare dintre 
variantele:
- cel mai rapid răspuns
- primele X răspunsuri corecte
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conferințele doctor mit
tehnic

ce oferim?
Construim work-shop-ul în jurul 
produsului/serviciului de promovat
Realizăm grafica RSA ca suport al 
promovării produsului/serviciului
Susținem work-shop-ul
Susținem Q&A alături de 
Ambasadorul Brand-ului 

Asigurăm:
• sala de desfășurare a 

evenimentului
• entertainer-ul 
• echipa de suport de 6 

persoane
• ecran video (de până la 2 x 

1,5 m)
• lumini scenografice

• camera video (cameraman + 
asistent) • transmisie video live 
pentru participanți

• sistem audio de înaltă fidelitate
• fotograf
• prompter pentru Ambasadorul 

Brandului și pentru Doctor MIT
• sistem de votare live pentru 

participanți
• food-bar și băuturi (adaptat la 

numărul de participanți)
Post-eveniment, produsul/
serviciul promo-vat va beneficia 
de un advertorial pe pagina web 
a Doctor MIT, în interiorul rubricii 
Noutăți (http://www.doctormit.ro/
blog/)

^
KEEP
CALM

AND

DIFFERENTIATE
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conferințele doctor mit

“Spune-mi 

predă-mi 

implică-mă 

și o să uit, 

și s-ar putea 
să îmi  amintesc,

și o să învăț!”

în loc de concluzie

toate acestea înlătură 
sentimentul de “vânzare”, 

de manipulare sau de 
prezentare corporate 
pe care este politicos 

să o urmărească, 
ducând la auto-convingere.

Modul unic de implicare individuală al fiecărei persoane 
din public reprezintă una dintre cele mai importante 
valori ale formatului de învățare a Conferințelor Doctor 
MIT.

Participarea voluntară la votarea variantelor de răspuns 
corecte, urmărirea și întelegerea schemei logice și prin 
aceasta, auto-convingerea asupra justeței concluziei, 
duc la întipărirea și reținerea mesajului ce s-a dorit a fi 
transmis. 
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endorsment
Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetur 
adipiscing elit. 
Aliquam gravida 
nibh a leo blandit, 

nec efficitur justo porttitor. Sed 
lacinia faucibus rutrum. Class 
aptent taciti sociosqu ad litora 
torquent per conubia nostra, 
per inceptos himenaeos. Nunc 
eget magna quis nisl dapibus 
pellentesque a quis lectus. 
Maecenas vel mollis dui. Morbi 
at erat ut velit cursus vulputate 
nec quis neque. Curabitur libero 
odio, imperdiet eu ante ut, dictum 

laoreet nunc. Quisque accumsan 
lectus eu rhoncus varius. Duis 
bibendum massa in tortor faucibus 
vulputate. Maecenas eu pretium 
dolor, in viverra velit. Vestibulum 
convallis purus in congue 
fermentum.

Cras commodo lorem sit amet 
pulvinar rutrum. Maecenas sed 
dolor ullamcorper, interdum felis 
ut, tincidunt tellus. Proin commodo 
justo magna, at interdum metus 
semper vel. Nunc varius suscipit 
risus, in molestie sapien efficitur 
sed. Donec efficitur et mi eget 
efficitur. Integer luctus, ipsum id 
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endorsment

1600 EUR  
/ proiect / an
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*   Pentru contract minim de 1 an. Plasarea de Produse este activa pe toata durata contractului
**  Pentru contract minim de 2 ani. Plasarea de Produse este activa pe toata durata contractului

1 Advertorial 2 Recomandare 3 Eveniment 4 Proiect/an

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 POP MIX 1 MIX 2

Carton 5 secunde IN + 5 secunde OUT 
unic sponsor (sigla afișată împreună cu Voice Over 
„Această emisiune v-a fost oferită de...“). 

     

Subiectul emisiunii (story)
este ales de către client. Se prezintă mecanismul 
de acțiune al medicamentului / tratamentului sau 
fiziopatologia bolii la care face referire episodul. 

    

Leaderboard și background-ul site-ului 
personalizat cu design unic. 
Full banner (560 x 100) împarte zona publicitară cu 
maximum alte cinci bannere, face parte din header 
și este afișat prin rotație, la refresh.



Banner-ul sponsorului 
în prima poziție în pagina în care se a află episodul.      
Banner-ul sponsorului 
în a doua poziție în pagina in care se a află episodul.  
Plasarea produselor Sponsorului în episodul 
postat on-line (Plasare de Produse). (Extraopțiune 
disponibilă pentru pachetul story)

    

Branding Doctor MIT înlocuirea însemnelor stand-
ard ale episodului cu logo și burtieră Doctor MIT 

Advertorial 

Advertorial Lead-Generator 
Recomandarea produsului 
în pagina Facebook a Doctor MIT 

Endorsment 

Conferințele Doctor MIT - FLEXIBIL 

Conferințele Doctor MIT - COMPLET 
Preț (EURO fără TVA)  1,200       1,200       1,800       500       100       60       50       80       500       25*       75*     200  150       -  150       1,600       4,990       8,990       1,600 *  2,100 * 1,600 ** 
Frecvența episod episod episod lună lună lună lună lună episod lună* lună* adv.1  lead rec. 2 pr./an4 ev. 3 ev. 3 episod episod ev. 3

Preț (EURO fără TVA)  60       70      
Frecvența lună lună
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Conceptul Doctor MIT aparține în exclusivitate și de drept titularului Bogdan Ivănescu, fiind protejat,
pe de-o parte de Legea nr. 8/1996, privind dreptul de autor și drepturile conexe, dreptul de autor
asupra acestuia fiind recunoscut de O.R.D.A, iar gestiunea sa fiind asigurată de UPFAR-ARGOA, iar pe de 
altă parte de Legea nr. 84/1998, privind mărcile și indicațiile geografice, marca națională fiind recunoscută 
de O.S.I.M., și de Directiva 2008/95/EC, protecția acesteia la nivel comunitar fiind recunoscută de O.H.I.M.

Astfel, conceptul Doctor MIT beneficiază de toate și oricare dintre prerogativele conferite de dreptul de
autor și dreptul la marcă, titularul putând întreprinde toate demersurile legale împotriva terților 
care nu respectă drepturile recunoscute de autoritățile competente.
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