CRENGUȚA ROȘU

Managing Partner DC
Communication
Crenguța Roșu este unul dintre cei
mai experimentați comunicatori din
România, cu peste 30 de ani de
activitate, dintre care 25 în cadrul DC
Communication, compania pe care a
fondat-o alături de asociatul ei,
Teodor Frolu. Inainte de fondarea
propriei companii, Crenguța a lucrat
trei ani ca jurnalist, ca șef al secției de
politică și economie la Tinerama și
trei ani ca media relations officer și
șef al biroului de presă al Guvernului.
Alături de echipa DC Communication,
Crenguța a coordonat și a
implementat peste 2.000 de proiecte
de comunicare.
Cel mai frecvent, munca Crenguței presupune conturarea strategiei, documentarea și analiza datelor,
stabilirea conceptelor cheie și planificarea generală, coordonarea echipei și, desigur, contribuția la
implementare și la crearea de conținut – de la prezentări la interviuri, posturi și planuri editoriale,
puncte de vedere, articole, reportaje, script-uri s.a.
Crenguța este speaker trainer pentru evenimente și interviuri și pentru programele de prevenire a
riscurilor de comunicare și crisis management. Proiectele de comunicare în care s-a implicat acoperă
diferite industrii și ramuri industriale: financiar bancar (Raiffeisen Bank ING Bank, First Bank, ABN
AMRO), IT&C (Dell, KPNQuest, Incubator Nest), producție industrială – auto, construcții, chimie
(Michelin, Continental, CIECH Govora, Lafarge, Isover), telecom (Vodafone, Romtelecom, Nokia),
food&drinks (BrauUnion/Heineken, Danone, Unilever, P&G), energie (OMV Petrom, Rompetrol,
Distrigaz, Romgaz, Shell&ShellGas), servicii profesionale (EY, NNDKP, Wolf&Theiss), sănătate – cu
precădere, în domeniul farmaceutic (TEVA, GSK, Novartis-Sandoz), educație (WorldVision, Asociatia
Rowmania) s.a. Ariile de practică în care s-au circumscris activitățile Crenguței sunt corporate
communication, change management, internal communication, employer branding, community
relations, CSR, prevenția și managmentul crizei, brand communication și marcom. Crenguța participă la
proiecte de educație ca mentor, generator de idei și proiecte. Se implică constant în activități de
susținere a artelor. Este voluntar în proiecte civice și de educație și board member a Fondului pentru

Democrație și al Centrului pentru Jurnalism Independent. Crenguța este căsătorită și are un fiu de 21 de
ani.

