Analysis of the SEO and Digital Marketing
activities conducted between
18.03 – 17.04 for Her Excelency, Ms.
Gabriela Zoana, Romanian MEP, VP of
AGRI Commission

During the analysed period, the activities conducted for SEO and
Digital Marketing purposes brought the following results:

I.

38 posts on Social Media Accounts, mainly on Facebook, 34 of
them describing her MEP activities, which were interviews in the
Romanian press, participations in TV shows, news from the
European Parliament regarding issues of public interest, etc, as
follows. For an easier visibility for the auditor, the following contain
the Romanian texts, excerpts, taken from Facebook and the dates
when they were published.

1. “#RO2019EU Particip astăzi, în calitate de reprezentant al României
în Parlamentul European, la Forumul Industriei Auto 2019, organizat
sub egida Președinției României la Consiliul Uniunii Europene de
către Ministerul Economiei cu participarea Prim Ministrului României,
d-na Viorica Dăncilă, a Comisarului european pentru Piață Internă,
Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri, d-na Elżbieta Bieńkowska, a
reprezentanților Parlamentului European”: 18.03
2. “Promovare turistica Romania”: 18.03
3. “Marea Britanie dă semne că se pregătește pentru un Brexit fără
acord. Indiferent dacă termenul de 29 Martie prevăzut pentru Brexit
se va prelungi cu încă 6 luni sau cu un an, Marea Britanie dă semne
că se pregătește intens pentru un Brexit fără acord”: 19.03

4. Sub egida Președinției României la Consiliul Uniunii Europene a
fost organizată Conferința Interparlamentară privind Politica
Agricolă Comună și Politica de coeziune. Tema principală este
încurajarea micilor fermieri în noul context bugetar, în revoluția
digitală și în lanțul alimentar: 21.03
5. Vă invit să îmi fiți alături de la ora 15:00 la TV Antena 3 pentru a vă
ține la curent cu noile știri de la Bruxelles! 21.03
6. Vă invit să îmi fiți alături la emisiunea TV "100 de minute" de la ora
17:00, unde vă voi împărtăși ultimele noutăți din Parlamentul
European. 22.03
7. Bună dimineața � Acum, la Agricol! Antena 3 TV – Ferma belgiana
– European agriculture. 23.03
8. Atunci când critici partidele de extremă dreapta, așa cum face
Manfred Weber, liderul PPE, nu ai voie să folosești exprimări
extremiste și nici să jignești cetățenii europeni. 23.03
9. Vă aștept cu drag să vă împărtășesc noutăți de la Parlamentul
European! Antena 3 TV. 24.03
10.Gânduri bune pentru români, astăzi, la depunerea listei
candidaților #PSD pentru alegerile europarlamentare din 26 mai.
– 26.03
11.Interviu Calea Europeana, de la Strasbourg – 28.03
12.Vă invit să îmi fiți alături la emisiunea "100 de minute" cu
Alessandra Stoicescu, de la ora 17:00, la Antena 3 TV unde vom
dezbate ultimele noutăți din Parlamentul European. – 29.03
13.Ne revedem în această seară, de data aceasta la Digi 24 TV
începând cu ora 20:00, unde vom discuta subiectele săptămânii.
– 29.03
14.Cresteri salariale – 1.04
15.Cadrul general de dezvoltare și prioritizare a politicilor de sănătate
pentru perioada 2014-2020 este asigurat de Strategia Națională de
Sănătate 2014-2020. – 1.04
16.#România sărbătorește astăzi 15 ani de la aderarea la Alianța
Tratatului Atlanticului de Nord (#NATO). Forțele de apărare

române au devenit, în acest timp, un element central al strategiei
NATO, contribuind indispensabil la întărirea Alianței. – 2.04
17. Astăzi în Comisia AGRI am obținut plafonarea voluntară pentru
agricultorii români!
18.În calitate de vicepreședinte al Comisiei de Agricultură din
Parlamentul European am luptat pentru ca agricultorii români să
fie avantajați în noua Politică Agricolă Comună. – 2.04
19.Am fost onorată să primesc în biroul meu de la Bruxelles vizita unor
diplomați de rang înalt din Republica Populară Chineză. Ca
membru activ al Delegației pentru relațiile cu Republica Populară
Chineză din Parlamentul European am avut o strânsă colaborare cu
d-na Consul CHEN Huaifan din cadrul Misiunii Chinei la Uniunea
Europeană. – 3.04
20.PSD sprijină fermierii români – 3.04
21.Strategia Comisiei Europene de a forma piața unică digitală pune
la dispoziția comunităților locale programul WiFi4EU, o inițiativă ce
promovează accesul gratuit la #WiFI în #spitale, #biblioteci,
#parcuri, precum și în orice clădire publică sau spațiu public.
Comisia Europeană preconizează până în 2020 vor beneficia de
inițiativa WiFi4EU între 6 000 și 8 000 de municipalități. – 4.04
22.Ministrul Sănătății, doamna Sorina Pintea, la inaugurarea unui
centru național de radioterapie la Baia Mare. – 5.04
23.330 de argeșeni beneficiază de sprijin de la Guvern pentru
comercializarea lânii – 5.04
24.Diseară vă voi prezenta cele mai noi informații din Parlamentul
European și voi discuta, alături de ceilalți invitați din studio, despre
evoluțiile economice ale României și despre progresele înregistrate în
domenii de interes, așa cum sunt agricultura și sănătatea. – 5.04
25.Subvențiiie pe care am reușit în calitatea mea de vicepreședinte al
Comisiei #AGRI din Parlamentul European să le mărim pentru
perioada 2021-2027 cu 22%, despre #plafonarea voluntară – 6.04
26.Sunt bucuroasă să îmi petrec sfârșitul de weekend alături de voi, de
aceea vă invit să îmi fiți alături de la ora 15:00 la #TVR1, unde voi fi
invitata lui Claudiu Lucaci la emisiunea "Ultima ediție". – 7.04

27.În calitate de vicepreședinte al Comisiei de Agricultură și
Dezvorare Rurală din Parlamentul European am plăcerea să vă
anunț că au fost puse în consultare publică Regulile de accesare
a finanțării nerambursabile instituită prin #legea 332/2018 cu
ajutorul cărora pot fi obținuți bani pentru înființarea stânelor montane
și echipamente pentru prelucrarea produselor. – 8.04
28.În calitatea mea de membru al Comisiei de Dezvoltare Regională
din Parlamentul European și de reprezentant al Argeșului la
Bruxelles am avut plăcerea să particip la un eveniment deosebit de
important pentru argeșeni, cu participarea d-nului viceprim-ministru
Vasile-Daniel Suciu, ministru Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice și d-nului secretar de stat Adrian Gâdea, cu ocazia semnării a
șase contracte cu finanțare europeană – 8.04
29.Tocmai am votat în Comisia AGRI pentru ca agricultorii să poată
beneficia pe viitor de ajutorul APIA și AFIR, așa cum au făcut-o și
până acum. Mai exact, azi votăm ultimul raport privitor la PAC,
respectiv raportul privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea
politicii agricole comune. – 8.04
30.Au venit vești foarte bune ieri, de la INS, care a anunțat că PIB-ul
României a crescut cu 4.1%, în 2018 – una dintre cele mai mari
creșteri din UE! – 9.04
31.65.000 de tone de roșii românești vor învinge în lupta cu dublul
standard, - 10.04
32.Programul Oficial de #Internship al Guvernului României, ediţia
2019, organizat de Secretariatul General al Guvernului, în calitate de
instituție organizatoare, este dedicat studenților și absolvenților
formelor de învățământ din #România și din #străinătate. – 11.04
33.Cu emoție am participat la cea de-a 42-a ediție a Simfoniei
Lalelelor, eveniment de referință pentru județul Argeș și de suflet
pentru piteșteni. – 12.04
34.Ca eurodeputat român, vicepreședinte al Comisiei de Agricultură
din Parlamentul European, principalul meu obiectiv a fost
dezvoltarea zonelor rurale și bani europeni pentru agricultură. – 14.04
35.Începem ultima săptămănă de Strasbourg din cadrul actualului
Parlament European. Subiectele de interes din această

săptămână sunt: Buna asigurare a respectării normelor UE de
protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme;
Supravegherea pieței și conformitatea produselor; Transparența și
durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului
alimentar. – 15.04
36.Speech in the European Parliament – 15.04
37.Gabriela Zoana a solicitat imperativ Parlamentului European
incetarea presiunilor pe justitia din Romania – 16.04
38.Lucrările de asfaltare care se desfășoară pe drumul CâmpulungCurtea de Argeș. – 18.04
The engagment of the informative posts about her activity in the European
Parliament was a good one during the analysed period. According to
Facebook statistics, her posts had the following average reach per post:

It means that, out of those 5000 Facebook fans, more than 99% have seen
the posts.
Also, the engagement with the posts was satisfactory: 83 comments per
post, 417 reactions per post and 42 shares per post, which increased
the number of the people informed about the activity of the MEP at the
European Parliament.

II.

Also, during the analysed period, there were written the
following articles on her website. All the articles were written,
SEO optimized and were also posted in the National MassMedia and in the local media.

39. Article posted on the 2.04 about Romania and European Union,
regarding the future of the CAP
40. Article posted on the 29.03 explaining ANA Gomez speech in the
European Parliament about Romania
41. Article posted on the 19.03 about the possibility of a hard Brexit
and the implications on Romania
42. Article on the 18.03 about Manfred Weber speech in the European
Parliament
43. Article on the 18.03 about Romanian farmers and their content
about Bruxelles and the European Union subsidies.
These articles were read both on the website, but also on the National
Mass-Media.
Along the articles written on the website, there were also tens of press
releases, taken by the National Media. Some of the press releases are to
be seen on the following news websites, where her activity as a MEP is
reflected. For an easier visibility, the auditor can access the following links,
which are searching URLs for “gabriela zoana” on the news portals above
mentioned:

https://www.stiripesurse.ro/cauta?s=gabriela+zoana
https://www.caleaeuropeana.ro/?s=gabriela+zoana

The number of the views per the articles/press releases and interviews
during the analysed period, in all the publications where these materials
appeared, exceeded 30.000 views/readers.
The number of the viewers who watched the TV shows where Ms. Gabriela
Zoană was present exceeded 1 million, by the TV stations public data.

III.

The authority of the website on Google has reached 9/10,
measured using the MOZ authority scale.

