COMUNICAT DE PRESA
Lansarea Campaniei de conştientizare, Rezervaţia Breite
13.04.2010, Sighişoara

Fundaţia Mihai Eminescu Trust şi Primăria Sighişoara lansează în luna mai 2010 campania
de conştientizare privind Rezervaţia de Stejari Multiseculari Breite Sighişoara.
Obiectivul campaniei îl constituie conştientizarea populaţiei din Sighişoara cu privire la nevoia
şi responsabilitatea de a proteja mediul natural al rezervaţiei. Atragem astfel atenţia asupra
celor mai semnificative ameninţări umane care au afectat aceasta zonă de-a lungul timpului:
distrugerea stejarilor, poluarea cu deşeuri, uciderea animalelor şi intrarea în rezervaţie cu
mijloace de transport motorizate.
Au fost lansate astfel patru mesaje: eu nu distrug stejarii, eu nu arunc gunoaie, eu nu ucid
animalele si eu nu intru cu ATV-ul. Mesajele au fost plasate sub conceptul-umbrelă Breite
este şi al meu, deoarece platoul Breite aparţine în mod tradiţional sighişorenilor iar protejarea
lui ţine de fiecare membru al comunităţii.
Pentru a avea un impact puternic şi de termen lung, şi pentru a atinge toate segmentele de
public din cadrul comunităţii locale, campania se va desfăşura pe durata a 6 luni şi va fi
comunicată printr-o serie vastă de canale:
•
•
•
•
•

Spoturi audio la postul de radio local şi postul radio regional
Reclame în ziarul local şi ziarul regional
Postere în staţiile de autobuz şi panouri stradale
Postere în scoli, licee, puncte de informare turistică şi în alte locaţii de interes din oraş
şi Cetate
Postere şi articole pe site-uri cu profil de mediu, călătorii etc.

Campania de conştientizare va fi insoţită în luna mai de organizarea sărbătorii primăverii pe
platoul Breite, un evenimant cultural care va relua mesajele campaniei – cunoaşterea şi
protejarea mediului natural al rezervaţiei.
Persoana de contact: Alina Scholtes, Fundaţia Mihai Eminescu Trust, tel 0722 636 688, email ascholtes@mihaieminescutrust.org
Această campanie face parte din Proiectul "Conservarea biodiversităţii în Rezervaţia Naturală Stejarii Seculari de la Breite, Sighişoara"
finanţat de Guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein şi Norvegiei prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European.

