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Дойде време и за втори брой на „PRактики”.
Колко бързо минаха две седмици, нали?
В забързаното ни ежедневие, информационното
издание на БДВО ще има функцията също да
напомня колко рационално трябва да използваме
най-скъпото ни – времето.
В този смисъл благодарим на всички, които
отделиха от него, за да попълнят изпратената от нас
кратка анкета с цел да разберем какви са
първоначалните
нагласи
съм
бюлетина
на
дружеството.
Оценяваме подобаващо този жест от ваша
страна и се надяваме подобни „средства” да бъдат
изцяло във ваша полза за в бъдеще.
Донякъде очаквано, донякъде и с приятна
изненада установихме, че отзивите за „PRактики” са
повече от положителни.
Екипът ни искрено се радва на това, защото за
нас е най-важно вашето удовлетворение и полза от
изданието.
Вярваме, че и този брой ще четете
с интерес и удоволствие!
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Ясен Гуев е новият директор
"Корпоративна политика" на GLOBUL

БАНКА ПИРЕОС стартира сътрудничество
с PR агенция CIVITAS Global България

Той ще отговаря за отделите "Връзки с
обществеността”,
„Вътрешна
комуникация”
и
„Корпоративна социална отговорност" в компанията.
Г-н Гуев се присъединява към GLOBUL след като
през последната година е изпълнявал длъжността
Директор връзки с обществеността и корпоративни
комуникации в ЧЕЗ-България.
Преди това г-н Гуев ръководи връзките с
обществеността на БТК,"Евромаркет груп" и "Мак
Медиа".

Обхватът на сътрудничеството включва почти всички
PR услуги като връзки с медиите и публичност,
вътрешни комуникации, кризисен мениджмънт, връзки
с
инвеститори
и
финансови
общности
и
корпоративна
социална
отговорност.
CIVITAS Global е част от CIVITAS Group, една от
водещите комуникационни компании в региона и
ексклузивен партньор на Ketchum Pleon, част от
Omnicom Group.

новини

1,7 млрд. безполезни прессъобщения се изпращат на година
1,7 млрд. прессъобщения, които са неподходящи и са адресирани към грешните журналисти, се изпращат
на година в САЩ и Великобритания, съобщава вестник „Класа“. Това сочи проучване на Realwire
(http://www.realwire.com/), проведено през ноември и декември 2009 г. и публикувано на сайта
inconvenientprtruth.com. Според данните 78% от имейлите до пресата са адресирани до журналисти, за които
те са безполезни, а 55 на сто от получателите блокират входящите си писма от PR-ите, изпращащи им
подобни информации. 54 е средният брой прессъобщения, които получава всеки журналист на ден, а при
57% от получателите ненужните съобщения са повече от 80%. Realwire стартират кампания "Неудобната PR
истина", която цели да намали броя на ненужните пресрелийзи и да подобри общуването между журналисти
и PR специалисти.
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Със съдействието на
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събития
събития
16 февруари 2010 г. - Онлайн дискусия
на тема: "Корпоративната социална
отговорност – актуалната роля на
бизнеса в обществото“
Организатор: ITC медия
Лектори:
представители
на
Мобилтел,
Български дарителски форум, БФБЛ и AIMS
Human Capital.

23-24 февруари 2010 г. - Тренинг на
тема: "Писане за уеб“
Организатор: Лукрат
Целите на тренинга, организиран от Лукрат, са
придобиване на умения за писане на текстове
за публикуване в интернет: кратки, сканируеми,
подходящо подредени, бързи за четене,
разбираеми и достъпни.

PRактики, бр. 2, 15 февруари 2010

19 февруари 2010 г. - Blog Masters 1:
Събитие първо
Организатор: „Екип Нула“
Лектори: едни от най-популярните български
блогъри - Огнян Младенов, Богомил Шопов,
Мартин Линков, Петър Стойков – Longanlon,
Kонстантин Павлов и Станислав Божков.

25 февруари 2010 г. - Обучение на
тема: "E-mail Marketing Masterclass"
Организатор: Интер Контакт България
Лектор: Майкъл Лийндер - председател на
FIMAC - отдела по Директен и Интерактивен
Маркетинг към FEDMA - Европейската
асоциация по директен маркетинг.
Обучението е много полезно за всички,
които използват или искат да използват еmail комуникацията с маркетингова цел.
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БДВО членове: Нина Мирчева

Нина Мирчева оглавява
дирекция "Корпоративни
комуникации" на М-Tел.
Започва кариерата си като
журналист. След това
натрупва над 10 години
опит в областта на връзките
с медиите - основно в
сферата на енергетиката,
включително в дружества
като "Булгаргаз" и
"Електроразпределение
Столично".
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Кога и как започнахте да се
занимавате с PR?
Още през студентските години
влиянието на медиите привличаше
интереса ми. Тогава се интересувах от
факторите, които формират личността.
Дипломната ми работа беше върху
едно актуално по това време предаване
за тийнейджъри на националната
телевизия. И така медиите ми станаха
още по-интересни. След три годишен
стаж в първото частно радио – тогава
„Канал Ком”, реших отново да се
„заиграя” с влиянието на медиите.
Първата ми работа като PR беше в
Булгаргаз.
Била сте в ЧЕЗ, с какви
предизвикателства се сблъскахте там?
ЧЕЗ е международна компания
с
визия
за
развитие
на
източноевропейските пазари. България
беше
първата
страна,
в
която
компанията стъпи. Въпреки, че все още
набираше опит чрез придобиването на
трите
електроразпределителни
дружества, визията й за изграждане на
международна корпоративна култура
беше ясна и категорична. И много
близка до тази на всяка световна
корпорация. Научих много през тeзи
години.

Как бихте описали пазара на PR
услугите в България като цяло?
Наситен. Клиентите в Bългария
разполагат с достатъчно богат избор – от
големи
агенции,
обслужващи
корпоративни клиенти, до малки с един –
двама
експерти,
профилирани
в
определен сегмент от бизнеса. Самите
агенции също се профилират – за
събития, за връзки с медиите, има дори
такива,
които
предлагат
предимно
лобиране. Структурата нa бизнеса има
своето огледално отражение в структурата
на PR.
M-Tel е известна със силния
си PR – имате много добре разработен
отдел „Корпоративни комуникации”. В
каква степен според вас PR определя
благополучието на големите компании?
Разбирането за PR на корпоративно ниво
излезе от рамките на връзки с медиите.
Успехът на дадена компания се измерва с
много
фактори
–
финансови,
маркетингови, обем на продажбите, и не
на последно място
– имидж. За
изграждането на определен имидж,
обаче, трябва да се работи на всички
нива. Очакването само PR експертът да
изгражда образа на дадена компания, не
води до резултат. За възприятието й са
отговорни всички – от най-ниското ниво до
главния мениджър.
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Интервю с Нина Мирчева
(продължение от стр. 5)

Как измервате резултатите от PR
инициативите в M-Tel и приблизително след колко
време се усеща ефекта на всяка една нова такава?
Чрез проучване на нагласите и тяхната
промяна. В много случаи резултатите се измерват в
брой и обем публикации. Би могъл да се приеме и
този подход, ние също го използваме, но по-важното е
да се види как те са се отразили на отношението и
възприятията на целевата аудитория.
Какво е значението на PR по време на
икономическа криза?
В годишния конкурс на ИПРА за PR
постижения има категория „PR on a shoestring”. Призът
определя най-иновативната кампания, проведена с
никък бюджет. Мисля, че тази година номинациите в
тази категория ще са изключително много. Световната
икономическа криза се отрази неблагоприятно на
бюджетите като цяло, но затова пък даде шанс на
доб рите идеи. Кризата п ровокира по-стриктно
планиране, по-ясно целеполагане. Не очаквам PR
подходите да заместят рекламата или другите
маркетингови подходи. Но миксът им по време на
криза, е още по-необходим.
Какво ви носи членството в БДВО?
Усещането за общност. И удовлетворение от
ентусиазма на колегите, които работят за развитието
на професията и за авторитета й.
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M-Tel е дългогодишен партньор и спонсор на
организацията – доволни ли сте от дейността на
дружеството и ще продължите ли да го подкрепяте?
Като всяка професионална организация, и
БДВО има накъде да се развива. Много беше
постигнато през последните години. Мисля, че трябва да
се потърсят повече и по-разнообразни опции за обмяна
на опит и know-how.
Какво очаквате от БДВО за 2010 г. – като член и
като партньор?
Вижте, преди някой да очаква нещо, би
трябвало да се запита какво дава. Лично аз се включих в
управителното тяло на организацията за 2009 година. Но
това не е задължение, което да отхвърлиш с няколко
допълнителни часа ангажираност. Изисква се много
време, ентусиазъм, мисъл и сърце. Трябва да си
влюбен в това, което правиш, каквото е неотменен
закон и за всеки PR. А аз имам вече своята любов.
Затова се възхищавам на всеки един от колегите в
борда на БДВО, който успява от отключи още една стая
в сърцето си – тази на професионалната ни
организация. Планът за тази година е амбициозен.
Очаквам да се изпълни успешно. И вярвам, че ще е
така.
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оучване

Как информацията ви до медиите може да стане предпочитана в търсачките
Реално прес информациите са по-важни за маркетинга, отколкото можете да си представите
/по материали от www.webprnews.com /
Прес информациите са не само чудесен начин да разпространите новина за новостите във вашия бизнес. Те
могат да генерират и трафик особено чрез интернет търсачките. Това не е новина, но е често пренебрегван факт.
„Търсачките в интернет са доказано важен маркетингов инструмент за малкия бизнес, което е достъпно днес, защото
генерират интернет трафик и потенциален интерес към интернет сайтовете на по-малки компании.”- споделя
говорителят на PRWeb пред WebProNews. - “Все пак, тъй като подобряването на класациите в търсачките е желателно,
постигането на резултати може да се окаже едновременно и предизвикателство, и фактор за повишаване на
конкуренцията.” – допълва той.
През лятото на миналата година PRWeb оповестява проучване, отнасящо се до компания, която редовно отбелязва
покачване в класациите на търсачките и 50% пик в интернет трафика след като пусне прес информация. Фактически, за
всяка оповестена информация се отбелязва скок от 400% в два различни интернет сайта, но от компанията не вярват, че
този пик се дължи на едни и същи потребители. Също така, компанията използва социални медии като Twitter, за да
удължи живота на прес информациите, като казва, че това също генерира допълнителен трафик.
„Когато добавихме линк към нашите прес информации в Twitter и други социални мрежи забелязахме, че това
разшири обхвата на разпространение и удължи живота на съобщенията.” – казва изпълнителният директор на
компанията, разглеждана в проучването. „При други прес информации отчитахме първоначален пик в трафика към
нашия сайт през първите два дни, а след това интересът спадаше.
Чрез тези приложения видяхме, че трафикът остава висок до пет дни след пускането на новината.”
В тази връзка, от проучване на Arketi Group от лятото на миналата година става ясно, че журналистите използват
интернет по следните начини:
95% за търсене
92% за четене на новини
92% за кореспонденция
89% за търсене на идеи за материали
87% за търсене на източници на информация
75% четат блогове
64% гледат уебинари
61% гледат YouTube
59% за социални мрежи
Ако се чудите дали процентът на социалните мрежи е нараснал към момента, очакванията са, че те ще стават
все по-важни при търсене на информация, особено с включването им в търсачки в реално време като Google.

новини
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лица

д-р Десислава Бошнакова, собственик на агенция ROI Communication

Д-р Десислава Бошнакова завършва НБУ и
вече близо 10 години преподава PR в НБУ.
Работила е като журналист в БНТ и като редактор
в списание „Медиа свят”. През 1998 г. създава PR
агенцията ROI Communication.. От 1999 г. ROI
Communication издава на български език книги за
PR. През годините е била член на УС на БДВО,
асоциация „Имагинес”, IPRA, член на УС на “IPRA
България”, ISES и EUPRERA. Била е гост-лектор в
САЩ, Финландия, Македония. През 2009 г. излиза
първата й книга „PRоговорки”. Иначе казано - PR,
преподавател,
обучител,
автор,
любител
фотограф и страстен блогър.
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Какъв житейски и професионален път изминахте,
докато осъзнаете, че искате да се занимавате с PR?
Има една индийска поговорка, която казва, че найпрекия път към себе си е околосветския. Почти
буквално обиколих света, работейки като стюардеса,
преди да осъзная, че това, с което искам да се
занимавам се нарича PR.
По Ваши впечатления какви са PR практиците в
България – като личностни и професионални
качества?
Като професионалисти са страхотни, и това се
доказва от признанията, която колегите печелят на
световната сцена. Като личности също са страхотни,
защото в нашия бизнес личността е от изключително
значение за работата – компаниите ти се доверяват и
ти трябва да докажеш, че си личност, на която си
струва да се доверят. Иначе няма как да се случват
нещата. Бизнесът ни е много тясно свързан с
качествата на хората в него.
Усещате ли кризата в този сегмент и отразява ли се
тя на качеството на услугите? Ако да, как?
Ще започна отзад напред – да, отразява се на
качеството, при това в положителна посока. Днес
наистина усещаме, че всеки клиент е безкрайно
ценен. Дали кризата се отразява, ще е смехотворно да
кажа, че няма никакви отражения. Разбира се, че има,
но според мен при всяка агенция отраженията са
различни, защото има сектори, където нещата вървят
добре и други, при които положението е страшно.
Зависи кой какви клиенти има.
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Интервю с Десислава Бошнакова
(продължение от стр. 8)

Вие се занимавате с превод и издаване на книги? Има
ли достатъчно специализирана PR литература в
България, която да бъде от полза за PR специалистите?
И как оценявате нивото на самите преводи?
Искате много от мен – да дам оценка на преводите,
които или сама съм направила или съм възложила на
приятели да ги направят. В кръга на шегата. Мисля, че
има български автори, които могат да се ползват.
Преводните книги са наистина най-важните от
английската литература и е добре да се познават. Дори
и изтъркано, но все още в самия български език няма
утвърдени термини в PR и това много затруднява
преводите. Например как се пише Public Relations на
български – Пиар, ПР, Пи Ар, връзки с обществеността,
пъблик рилейшънс или? Представете си, че към вас
всеки се обръща с различно име? Как ще разберете
кога търсят вас? Но и този проблем ще намери своето
разрешение, надявам се.
Защо решихте да преподавате? Какъв е обликът на
студентите по PR днес?
Любознателен
ръководена
Мисля,
че не ми сеСкорпион,
е налагало
да вземамотрешение.
чувството
на
любов
към
целия
свят.
Обиколила
повечекато
Преподавателите ми от НБУ ми казаха, че е добре
от
40
страни
в
5
континента
в
търсене
на
отговори
пиша дипломна работа да има смисъл от нея на
и че е
въпроси,
са предизвикали
нови
въпроси.
редно
дакоито
се изучава
историята на
ПР.
Така аз потънах в
Магистър Cum
Laude
по PR, Факултет
по журналистика
историята
на тази
професия,
защитих
дипломната си
и
масова
комуникация,
Софийски
университет
„Св.
работа и ме поканиха да водя курс за историята
на ПР.
Климент
Охридски”.
Всичко се случи логично и от само себе си. Но се
и изпълнителен
директор
на
радвам,Основател
защото ако
трябваше да
седя насаме
със
ИнтелДей
Солушънс.
Член
на
Борда
на
IPRA
и
себе си и да вземам решение, сигурно щях да се
асоцииран
член
на Европейската
асоциация
на
изплаша
и да
откажа.
Това е страхотна
отговорност
– да
директорите
по
комуникации.
преподаваш на млади хора.
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Как оценявате образованието по PR в България спрямо
това в други страни – кои са силните му страни и какво
има още да се добавя?
Не ми се иска да давам оценки. Лично за мен оценките
не са най-важното. Факт е, че у нас, поне в нашия
университет, студентите имат реален шанс да се учат от
практици, за което страхотно им завиждам. И ако трябва
да добавя нещо – то е промяна на репутацията на
образованието – образованието по ПР трябва да се цени и
самите практици да подпомогнат прехода от теория към
практика със стажански програми, а университетите да
търсят постоянен диалог с практиката и да инвестират в
развитието на своите преподаватели.
Как виждате бъдещето на PR в България и в глобален
план? Какви са тенденциите по света, кои ще бъдат найактуалните теми в областта за 2010 г.?
Комуникациите стават все по-важни, а комуникациите
са това, с което се занимава ПР. Така че ще продължава
да е жизнено важно не просто да можеш, а и да можеш
да комуникираш това, което можеш. Естествено,
социалните медии промениха много начина на
комуникация и ние ще трябва да се адаптираме към
новите реалности. Ще се наложи да се научим да
казваме много само в 140 знака
Каква според Вас трябва да е ролята на БДВО като
организация?
Обединяваща, сплотяваща, такава, която да се грижи за
имиджа и репутацията на българския ПР, защото за
съжаление, към момента „обущарят ходи бос”.
„Успешните PRактики в България са:” Успешни за
клиента, етични и ориентирани към бъдещето.
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Новите членове

Рая Цветкова, PR мениджър в
Symmetric communication
Рая е магистър по “Европеистика и
социални науки” в СУ “Св. Климент
Охридски”, пак там е завършила
„Връзки с обществеността” и
„Българска филология”. Има
журналистически стаж, а от седем
години работи в сферата на PR - като
експерт в Правителствената
информационна служба, а
понастоящем като PR мениджър в
Symmetric communication.

Ралица Петрова, PR мениджър на
Гранд Хотел София
Магистър по „Публична комуникация” и
бакалавър по „Връзки с обществеността” в
СУ „Св. Климент Охридски”. Ралица
стартира кариерата си като PR експерт в
агенция „Л.Е.А. Консулт”, след което е
назначена на същата позиция в PR Тийм
ЕООД, а по-късно, пак там е повишена на
позиция директор „Връзки с клиенти”. От
близо три години отговаря за цялостната
комуникационна стратегия на Гранд Хотел
София.
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Мария Илиева, мениджър „Маркетинг
и събития” в клон на Американския
университет в България
Зaвършила е специалност „Библиотекознание”
във Великотърновкия университет „Св. Св. Кирил
и Методий” и е магистър по „Журналистика” в
СУ “Св. Климент Охридски”. Заема длъжността
мениджър „Маркетинг и събития” в клон на
Американския университет в България. Преди
това е работила в Центъра за развитие на
човешките ресурси и регионални инициативи
към Министерството на труда и социалната
политика като началник на отдел
„Международна дейност, регионално
сътрудничество и инициативи”. Била е PR на
Еврофутбол и БТК.

Стани член на БДВО, за да бъдеш част от PR
организацията с най-дългогодишна история в
България
За членове могат да бъдат приемани специалисти,
практикуващи или преподаващи в областта на
връзките с обществеността и интегрираните
маркетингови комуникации, както и лица, получили
академични
или
професионални
дипломи
(сертификати) за квалификация в тази област.
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ЗА и

отив /от д-р Александър Христов

Платените публикации
Мит е, че платените публикации и репортажи, когато са
отбелязани като такива, не са полезни в работата на PR
специалистите. Най-хубавото им качество (но и найлошото) е, че в тях може да се каже всичко. Не само
информация, която заради това, че не е интересна,
няма да привлече вниманието на медиите, а всичко,
почти без цензура – колко е зъл даден конкурент, как се
разграничаваме от действията на някого, как сме
открили магазинче в Подгумер и други. Мит е също
така, че информацията моментално започва да се
плъзга покрай очите и ушите на потребителите, щом те
видят издайническия гриф, че е платено. Скорошни
изследвания в Германия показват, че тези материали
наистина
привличат
по-малко
внимание
от
редакционните, но разликата не е голяма. Освен това
често с платени публикации се съобщават пикантерии,
хората знаят това и вниманието им към тях се изостря.
При това комерсиалния им характер се притъпява,
когато евфемистично биват наричани advertorial,
публикация по инициатива на компанията или нещо
друго заобиколно. Проблемът е, когато са обозначени
като “PR публикация” или още по-абсурдното „платен
PR”, но това е друга тема.
Накрая, платените публикации са незаменими
например за указания как да различим продукт-менте,
за публикуването на открити писма или за интервю с
някой нямащ-какво-да-каже егоцентрик. Те могат да
излязат във вид и форма на редакционен материал. А и
след като все по-често в рекламните блокове се
появяват клипове, напомнящи на новини, каква е
драмата да има „новини”, приличащи на реклама?

новини
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Платените публикации и репортажи са своеобразно
признание за безсилие в PR. Новината очевидно не
струва, но някой продължава да блъска с глава и да
намира
най-примитивния
начин
тя
да
бъде
публикувана. Това обаче не е най-големият проблем.
Една платена публикация може и да привлече
вниманието на потребителя, но в главата му тя
моментално
попада
в
графата
„търговско
съобщение”. Което означава, че доверието към
предоставената информация намалява чувствително.
В редица случаи една такава публикация може дори
да предизвика обратен ефект – да настрои
аудиторията негативно, вместо да убеди в позицията
на
комуникатора.
А
и
с
присъствието
на
издайническия гриф, е трудно аудиторията да бъде
задържана след първите няколко изречения. Всичко
това прави възвращаемостта във вложенията за
платени публикации доста съмнителна, и в крайна
сметка остава въпросът дали не е по-добре да се
публикува обикновена реклама.
Достатъчно рядко се срещат добре написани платени
публикации. Те биват прекалено тромави или
прекалено патетични, почти винаги са в стилистиката
на „аз съм”, а не на „вие получавате”. Въшливи са от
изрази като „добри практики”, „иновативен”, „качество
на добра цена” и други подобни, към които човешкото
око и ухо е безвъзвратно закърняло. Разбира се,
платената публикация може да бъде подготвена и от
журналист. Може, но това е още по-малко
препоръчително – те пишат добре, но прекалено
публицистично,
съответно
не-комерсиално.
Единственото по-лошо от това е платената публикация
да бъде написана от юрист!
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едставяне

LinkedIn –

социалните контакти в полза на бизнеса
Излезе първата българска книга за бизнес-мрежата
LinkedIn. Автор е Александър Кръстев, студент по
журналистика
новини от Софийския университет.
Книгата се фокусира върху това какво представляват
социалните мрежи. И по-конкретно професионалната
мрежа LinkedIn и възможностите, които крие в полза на
бизнеса.
Чуждестранните компании отдавна са влезли в
социалните мрежи, използвайки техния потенциал за
корпоративни цели. Но за съжаление в България този
модел все още не е развит. В е-книгата са събрани
мненията на българските потребители, както и данни за
българската общност в LinkedIn. От нея можете да се
научи бързо и лесно какви са функциите и начините за
ефективно ползване на LinkedIn. Остава въпросът дали
ползването на социалните мрежи може да замести
силата на личния контакт? Особено при установяването
на бизнесотношения?
Приятно четене.
Алексадър е само на 23 години. Той е PR консултант,
активен блогър, създател и редактор на сайта за
литература „Аз чета”.
Хиперлинк към е-книгата:
http://linkedin.azcheta.com/?page_id=6
PRактики, бр. 2, 15 февруари 2010
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забавление

Както знаем, в началото на годината, мениджърите оценяват представянето
на всеки PR служител през изминалата година.
Ето термините, които използват, както и реалното значение на думите:
Отлични презентационни умения –
Отлични
комуникационни умения –
новини
Изключително добре квалифициран –
Работата му е основен приоритет –
Социално активен –
От дружелюбно семейство –
Самостоятелен в работата си –
Мисли бързо –
Осмисля задълбочено всяка стъпка–
Използва логика при трудни задачи –
Умее да се изразява добре –
Педантичност към детайлите –
Има лидерски умения –
Високо самообладание –
Изключително добра преценка –
Развито чувство за хумор –
Ориентиран към кариерно развитие –
Ценен кадър за организацията –
Много лоялен –












умее да лъже;
прекарва на много време в чата и по телефона;
все още няма големи гафове;
прекалено грозен, за да го поканят на среща;
пие много;
съпругът/та също пие много;
не казва на никой какви ги върши;
лесно измисля правдоподобни извинения;
не може да вземе решение;
кара някой друг да свърши работата вместо него;
говори английски език;
еснаф;
по-висок е от останалите и гласът му е по-силен;
спи по време на работа;
голям късметлия е;
знае много мръзни вицове;
готов да забие нож в гърба на всеки колега;
стига навреме за работа;
не може да си намери работа никъде другаде.




















Източник: www.karierist.com
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