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HotNews.ro a investit într-o platformă multi-sites, 
care să  permită dezvoltări pe nişe

Migrarea cititorilor către informaţia online este o provocare. Poate 
mai mult decât în orice alt mediu, informaţia transmisă online 
poate îmbrăca diverse forme: de la text, la imagine care însoţeşte 
textul, la filme de sine stătătoare, la reportaje multimedia, la 
informaţiile accesate sau postate de utilizatori prin intermediul 
telefonului mobil. 



Din această perspectivă, un furnizor de conţinut trebuie să aibă în 
vedere:

* accesul facil la informaţii, în diferite formate suportate de 
mijloacele de comunicare moderne: laptop, PDA, telefon mobil ş.a.;

* servicii multimedia audio şi video;

* interacţiunea online cu actorii principali din mediul economic, 
politic, administraţie publică etc.;

* instrumente cu un puternic caracter utilitar (de exemplu, 
posibilitatea ca utilizatorul să îşi poată gestiona micul său biroul de 
informaţii pentru presă online) sau forme originale de comunicare, 
astfel încât să fie depăşite sterotipurile (de exemplu, în acoperirea 
jurnalistică a tematicii de mediu).



Pe de altă parte, comportamentul cititorilor de publicaţii online 
este influenţat tot mai mult de factorul timp. În acest sens, sunt 
avantajate publicaţiile care oferă informaţii rapide, care 
integrează tehnic site-urile de nişă cu site-urile generaliste, 
astfel încât jurnaliştii să câştige timp pe care să-l aloce 
documentării, mai degrabă decât editărilor tehnice. 

Pe de altă parte, ordonarea, structurarea informaţiilor, 
posibilităţi de acces la arhive de documente şi legături către ale 
subiecte similare sau surse de informare, precum şi un grad 
crescut de interactivitate sunt imperative ale funcţionării în 
această piaţă.



Investiţiile realizate de HotNews.ro prin proiectul „Jurnalism 
inovator în regiunea de dezvoltare Bucureşti-Ilfov” au vizat 
achiziţionarea şi implementarea unei platforme electronice de 
editare multi-sites, cu interfaţă interactivă, precum şi 
achiziţionarea echipamentelor tehnice care să susţină dezvoltările 
amintite. 

Platforma este utilizată la introducerea materialelor jurnalistice şi 
la prelucrarea lor în timp real, la administrarea performantă a 
materialelor, pentru îmbunătăţirea serviciilor de interacţiune cu 
utilizatorii şi pentru gestionarea conturilor acestora. Platforma 
permite accesul unui număr mare de utilizatori la discuţii 
interactive, în direct, precum şi încărcarea unor documente de 
dimensiuni mari şi în formate multimedia.



Interfaţa multimedia interactivă  este complementară unui sistem 
multi-site, care permite nişarea conţinutului în funcţie de profilul 
utilizatorilor. Mai mult decât atât, platforma permite utilizatorului să 
încarce spoturi video, audio sau text, iar aceste documente să fie rapid 
preluate şi prelucrate în serverul administrator, astfel încât conţinutul 
primit de la utilizatori să fie uşor de integrat, din punct de vedere 
tehnic, cu conţinutul produs “in-house”. 

În ceea ce priveşte designul HotNews.ro, acesta a fost ajustat astfel 
încât să poată fi integrate trimiteri la site-urile noi. Nevoia dezvoltării 
de conţinut pe platforme nişate a apărut frecvent în feed-back-ul de la 
cititorii HotNews.ro, prin specificul său un site orientat spre acoperirea 
actualităţii de ultimă oră, cu un bazin larg de utilizatori. 



Odată cu implementarea noilor soluţii IT, au fost lansate patru 
site-uri de nişă, care, pe lângă conţinutul produs de redacţie sau 
spaţiul interactiv oferit utilizatorilor pentru a îşi exprima opiniile, 
le oferă acestora şi instrumente cu aspect utilitar (posibilităţi de 
promovare a unor actitivăţi realizate de utilizatori, fie că aceştia 
sunt întreprinderi mici şi mijlocii, studenţi sau categorii de public 
interesate de un mediu mai curat).



În platforma www.webpr.ro, o întreprindere mică sau mijlocie poate 
să apeleze la instrumentele site-ului pentru a comunica, gratuit, cele 
mai importante aspecte despre activităţile firmei. Este un prim pas 
de educaţie antreprenorială, în încercarea de a încuraja 
antreprenorii să crească vizibilitatea online a firmei, atât din 
perspectiva prezenţei în spaţiul virtual, cât şi din perspectiva 
comunicării online, un prim pas până la strategii complicate de 
marketing online, chiar şi atunci când nu sunt bugete mari alocate în 
acest sens.  

WebPR.ro se adresează cu preponderenţă întreprinderilor mici şi 
mijlocii ca instrument de creştere a vizibilităţii, de promovare a 
produselor, serviciilor, activităţilor desfăşurate. WebPR.ro permite 
publicare unor webRelease-uri (comunicate de presă editate pentru 
mediul online).



www.campusnews.ro este site-ul care permite studenţilor la Jurnalism 
să publice reportajele multimedia realizate în timpul activităţilor 
didactice. Studenţii de la alte facultăţi pot de asemenea să utilizeze 
platforma pentru a comunica / arăta aspecte specifice vieţii din 
campus.

Un site care îşi propune să crească interacţiunea dintre autorităţi, 
mediul privat şi cetăţeni, prin intermediul întâlnirilor online, video, 
este HotNewsTV.ro,"în direct cu administraţia şi administrarea 
afacerilor".

Pe tematica mediului, o prioritate la nivelul politicilor europene, site-ul 
Think Outside The Box, componenta video, porneşte de la principiul 
creării de interactivitate în egală  măsură cu dezbateri care să 
depăşească şabloanele, stereotipurile folosite adesea în acoperirea 
acestui domeniu. 
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