


Leslie Oren este unul dintre publiciºtii de top de la
Hollywood, omul din spatele atâtor nume celebre,
care-ºi datoreazã imaginea în mass-media aptitudi-
nilor ei. Dupã ce a fost o vreme ºefa departamentului
de publicitate de la Warner Bros’. Telepictures Pro-
ductions, unde a lansat serialul distins cu Premiul
Emmy Ellen DeGeneris Show ºi a supervizat pro-
ducþii arhicunoscute precum The Bachelor, autoarea
se mutã la Fox Television Studios, unde ocupã postul
de senior vice president al aceluiaºi departament.
Aici se ocupã de promovarea unor seriale ºi emisi-
uni celebre atât în America, cât ºi peste Ocean, cum
ar fi The Shield, The Riches, Burn Notice, Saving
Grace, Girls Next Door. Ne vedem pe net! Ghidul
unei publiciste de la Hollywood pentru reuºita
întâlnirilor online (Fine, I’ll Go Online! The Holly-
wood Publicist’s Guide to Successful Internet Dating,
2007) este prima ei carte, care s-a bucurat de mare
succes încã de la apariþie. Leslie Oren locuieºte în
Los Angeles.



Leslie Oren

Ne vedem pe net!
Ghidul unei publiciste de la
Hollywood pentru reuºita

întâlnirilor online

Traducere din englezã de 
ANA DRAGOMIRESCU



Le dedic aceastã carte minunatelor femei din
viaþa mea. Singure ºi cãsãtorite, ele sunt
conduse de pasiune, þeluri ºi suflet. ªi…

Mamei mele, cea mai bunã ºi mai puternicã
femeie pe care o cunosc.

Fratelui meu, exact soþul ºi tatãl pe care am fi
toate norocoase dacã l°am gãsi.

Tatãlui meu: spiritul, dragostea ºi sprijinul
tãu sunt mereu cu mine.



Prefaþã

Eram în biroul meu când am primit un
telefon de la o prietenã reporter.

— Am dat numele ºi numãrul tãu cuiva, mi°a
spus. E o prietenã din New York care s°a mutat
aici acum câteva luni. O cheamã Jill, e o fatã ne-
maipomenitã, avocatã la NBC. Dar nu cunoaºte
prea multã lume aici ºi ºi°a dat întâlniri online.
Cicã nu merge prea bine, aºa cã i°am spus sã te
sune pe tine. I°am zis cã eºti expertã în întâlniri
online ºi ai putea sã°i dai niºte sfaturi.

— Glumeºti? am fãcut eu. Una e sã°mi ajut
prietenele, dar sã dau sfaturi despre întâlniri pe
net unor oameni pe care nici nu°i cunosc?

La care buna ºi poate chiar clarvãzãtoarea
mea prietenã mi°a rãspuns:

— Zãu aºa! Trebuie s°ajuþi! Femeile singure
trebuie sã se°ajute una pe alta. În plus, dacã iese
bine, ai putea scrie o carte.

E adevãrat, de ceva vreme avusesem parte de
un numãr neobiºnuit de mare de întâlniri online
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reuºite, spre deosebire de prietenele mele sin-
gure care avuseserã numai ghinioane. Mã rog,
încã nu eram în al nouãlea cer ºi pornitã sã°mi
trezesc rudele de pe Coasta de Est cu un telefon
isteric cum cã tocmai mi°am gãsit viitorul soþ,
dar era clar cã ceva se întâmpla.

Am avut multe discuþii „dimineaþa de dupã“
despre asta, cu prietenele care recunoºteau cu
amabilitate (ºi un pic de invidie) cã aveam un
noroc incredibil – ºi un talent nemaipomenit
de a°i alege pe cei buni ºi a°i îndepãrta pe cei
nasoi. Toate aceste discuþii despre aºa°zisul noroc
îmi umblau prin minte peste tot, de la duº la
banda de alergat ºi chiar ºi în maºinã. Apoi într°o
zi, la job, în toiul lansãrii unui proiect, m°a trãs-
nit. Jobul! Nu ºtiu cum de nu mã gândisem la
asta pânã atunci. Jobul meu reprezenta un mare
avantaj pentru întâlnirile online. Deci sunt oare
psiholog? Manechin? Patronul unui site de
dating? Nu. Mult mai bine.

Sunt publicist la Hollywood.
Dacã acum, când citeºti asta, te scarpini în cap

sau arãþi ca un cãþel care se uitã la TV (ºtii tu,
cu capul înclinat într°o parte ºi o privire nedu-
meritã), am sã îþi explic ce face un publicist la
Hollywood.

Noi ne ocupãm de imaginea vedetelor. Fil-
mele lor. Emisiunile lor. CD°urile lor. Site°urile
lor. Personalitatea lor. Noi suntem cei care le
trimitem în locurile unde le vedeþi voi zi de zi –
la televizor, la radio, în ziare, pe net. Coperta
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revistei People? Unul dintre noi a fãcut asta. Access
Hollywood, Extra, Entertainment Tonight? Tot
noi am dat lovitura. Chiar ºi articolul din ziarul
local în care poþi citi despre o nouã emisiune
sau despre un nou film sau despre cine e cu exac-
titate noul sex°simbol – cel mai probabil un
publicist de la Hollywood l°a scris.

Deci cum procedãm de fapt? ªi ce legãturã
poate avea cu întâlnirile online?

Ca sã explic cât mai simplu, licitãm. Apoi lici-
tãm iar. Ne adresãm mass°mediei cu entuziasm
ºi cu un mesaj clar ºi succint despre ceea ce°o face
pe vedeta noastrã sã fie deosebitã, chiar unicã, ºi
de ce el sau ea meritã sã aparã în cel mai popular
talk°show, la ºtiri sau pe o copertã. Uneori, în
schimb, cercetãm ofertele primite în acelaºi scop.

Adesea refuzãm oferte. Sau nu acceptãm ime-
diat. Mai aºteptãm ca sã putem analiza mai bine
o situaþie, sã fim siguri cã e potrivitã pentru vedeta
noastrã sau pentru proiectele noastre la momen-
tul respectiv. Uneori avem o ofertã mai bunã –
sau vrem ca o revistã sau o emisiune sã creadã
cã avem. Orice°ar fi, în tot acest proces încer-
cãm mereu sã identificãm potenþiale detalii nega-
tive sau motivaþii ascunse.

Tot n°are legãturã cu întâlnirile online?
Ca publiciºti, încurajãm ºi ajutãm vedetele

sã vorbeascã despre ultimul lor film, ultima emi-
siune sau alt proiect într°un mod convingãtor
ºi accesibil publicului – suficient ca sã°l incite
ºi sã vrea sã deschidã televizorul sau sã cumpere
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bilete. ªi, desigur, facem mari eforturi, lucrând
cu oameni cu experienþã, sã le ajutãm pe vede-
tele noastre sã arate cât mai bine posibil – atât
în fotografii, cât ºi pe covorul roºu.

Pentru a intra puþin în culise, treaba publi-
cistului de la Hollywood e sã facã vedetele sã parã
interesante, provocatoare, sociabile, într°un cu-
vânt încântãtoare. Dar în acelaºi timp trebuie
sã le ferim de publicitatea negativã, critici nedo-
rite sau mai rãu – saturarea publicului.

Pe scurt, misiunea publicistului de la Holly-
wood e sã orchestreze prezentarea personalã, care
este în acelaºi timp ºi secretul întâlnirilor online.

Ca ºi viaþa profesionalã ºi amoroasã, indus-
tria divertismentului e incredibil de competi-
tivã. Dacã nu ºtii sã ieºi din mulþime, adevãrata
calitate, mãiestrie ºi inspiraþie ale unui film, ale
unei cãrþi sau ale unei emisiuni nu vor fi cunos-
cute. Nu conteazã cât de grozave sunt povestea
sau mesajul lor, dacã nu aflã nimeni despre ele.
Dacã nu i°ai captat atenþia publicului, acesta nu
se poate identifica cu ele ºi nici reacþiona la ele.
Exact aºa se întâmplã cu întâlnirile online.

Fie cã ai 18 sau 80 de ani, nu conteazã ce fe-
meie nemaipomenitã eºti, dacã bãrbaþii care
meritã nu te vãd online.

Prin „te vãd“ vreau sã spun un crâmpei din
prezentarea ta personalã unicã. Fie cã eºti sim-
paticã, plãcutã, dulcicã, fermecãtoare, inteligentã,
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îndrãzneaþã, sexy, cu picioarele pe pãmânt,
sportivã, stilatã, ambiþioasã, deschisã, pasionalã,
femininã sau mai ºtiu eu cum, ceva trebuie sã
transparã ºi sã atragã bãrbaþii de calitate care sunt
online, spunându°le ceva despre cum eºti tu de
fapt ºi ce te face deosebitã. În acelaºi timp, asta
e valabil ºi pentru ei.

Mi°a trecut prin minte cã poate am avut un
asemenea „noroc“ cu întâlnirile online fiindcã
abilitãþile ºi intuiþia dobândite ca publicist înce-
peau sã se manifeste ºi în viaþa mea personalã –
în acest caz, dându°mi un avantaj în lumea feroce
ºi ambiþioasã a întâlnirilor online.

Mã strãduisem sã pun teoria în practicã, cu
mine ºi câteva prietene bune drept cobai. Rescri-
sesem profiluri, fãcusem ºi alesesem fotografii
ºi mã asigurasem cã e-mailurile nu sunt nici prea
lungi, nici prea scurte, nici prea plicticoase, nici
prea provocatoare. Apoi, cu acel telefon de la
prietena mea, am avut mare noroc – ocazia de
a testa totul pe o persoanã necunoscutã.

M°am întâlnit cu Jill într°o searã la cinã ºi am
gãsit o mulþime de lucruri ºi de persoane cunos-
cute din „domeniu“ despre care sã vorbim. La
desert am trecut la treabã. Era foarte curajoasã
ºi sincerã, spunându°mi despre bãrbaþii care o
contactaserã online ºi despre cum reacþionase ea.
Am studiat bãrbaþii care îi plãceau ei ºi am vorbit
despre cum i°ar putea aborda ea. În cele din
urmã, am desfiinþat profilul ei – plus indicaþii
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pentru noi fotografii – ºi l°am refãcut bucatã
cu bucatã: nou ºi îmbunãtãþit, dar tot real.

Dupã asta ne°am luat rãmas°bun ºi eu m°am
întors la ale mele. Dupã o lunã, am primit un
e-mail de la ea.

„Vreau sã°þi mulþumesc cã ne°am întâlnit ºi
cã m°ai ajutat. M°am gândit cã ai vrea sã ºtii cã
am procedat cum am vorbit ºi cã lucrurile au
mers foarte bine pentru mine. Îþi mulþumesc
mult!“

Aºa am ajuns la concluzia cã teoria mea e
corectã. Jobul meu ca publicist la Hollywood
chiar e pregãtirea perfectã pentru întâlnirile
online. Gândiþi°vã. Vând, licitez ºi rãspund la
oferte. Mã ocup de ºedinþele foto ale vedetelor
ºi scriu „loglines“ incitante (codul din industria
divertismentului pentru „o frazã care rezumã
toatã povestea“), sinopsisuri ºi biografii. Ajut
la crearea imaginii pe care publicul o gãseºte inte-
resantã ºi atrãgãtoare. Fac strategia momentului
ideal pentru publicarea unei anume informaþii –
sau pãstrarea ei – pentru a fi cât mai utilã ºi folo-
sitã pentru impact maxim.

Jobul meu e sã prezint clienþii în lumina cea
mai favorabilã, protejându°i în acelaºi timp de
intenþiile ascunse care pot compromite succe-
sul. ªi sã fac totul sã parã spontan, fãrã efort ºi
distractiv.

Acum voi face acelaºi lucru ºi pentru tine.
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