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В кампанията „Създаване на НВО клуб” няма нарушение 
на етичните принципи, постанови Комисията по етика към БДВО

25.10.2010 г.

Със свое решение от 30.08.2010 г. Комисията по етика на Българското дружество за връзки с
обществеността (БДВО) се самосезира по повод съмнения за наличие на неетична практика в

реализираната от “ОТ-ДО Консулт” кампания „Създаване на НВО клуб”, с която агенцията взе
участие на конкурса PR Приз 2010. Това решение беше продиктувано от възникналите съмнения от
страна на PR специалисти, изразени по време на откритото представяне на кампанията и в дебати
след това, както и по повод публикация в сп. Sign Café, (бр. 6 / 2010), в която се засяга този въпрос.
Става дума за предоставяне на iPod Touch устройства на журналисти с цел по-висока
информираност на членовете на клуба относно програмата на HBO.

Преди броени дни, след няколкомесечно разглеждане на документи и обсъждане на случая,
Комисията по етика обяви официално позицията си. Членовете на комисията единодушно приеха,
че в случая няма доказано нарушение на етичните принципи, тъй като мултимедийното устройство
изпълнява единствено функцията на канал за получаване на информация. Проблемът, според
експертите, е възникнал от стойността на устройството, но реално в PR практиката засега няма
установени ограничения относно подаръчните материали. Тук дори не става дума за подарък по
смисъла на закона, тъй като в кампанията iPod Touch се предоставя на журналистите посредством
приемо-предавателен протокол, а не безвъзмездно като подарък.

В допълнение Комисията по етика препоръчва на PR специалистите да поддържат открити и
прозрачни взаимоотношения с журналистите, което ще гарантира спазването на интересите на
компаниите и на потребителите. В интерес на цялата професия в страната ни е PR специалистите
да използват ефективни и финансово обосновани решения, които са в съгласие с етичните норми.
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Със съдействието на

Актив Груп беше сертифицирана по ISO 9001

Агенцията за пълно комуникационно обслужване “Актив Груп” получи сертификат
за качество на работата ISO 9001:2008 от Bureau Veritas Certification на 27 октомври
2010 г. Сертификатът за управление на качеството ISO 9001:2008 гарантира, че
всички процеси в агенцията са установени и контролирани, както и че детайлите
при изработването и предоставянето на даден продукт или услуга от компанията
са проверявани многократно преди предаването им на клиента.

Служител в пресцентъра на БСП осъди партията 

да го върне на работа

Цветан Фиков, бивш член на медийния екип на БСП, успя да спечели дело за
неправомерно уволнение, съобщи вестник „Монитор”. Решението, взето от
Софийския районен съд, е в полза на уволнения на 28 март тази година Фиков.
Червената партия трябва да му плати почти 5000 лв. за пропуснати ползи и да го
върне обратно в пресцентъра си. Решението подлежи на обжалване в
двуседмичен срок.
Мотивите, с които Фиков заведе иска срещу червените бяха, че е неправомерно
съкратен, без да е направен необходимия подбор в колектива, както и че няма
реални съкращения, а преструктуриране на пресцентъра.

Снимка: Блогът на Цветан Фиков

http://prnew.info/
http://prnew.info/aktiv-grup-beshe-sertificirana-po-iso-9001/
http://prnew.info/aktiv-grup-beshe-sertificirana-po-iso-9001/
http://prnew.info/aktiv-grup-beshe-sertificirana-po-iso-9001/
http://prnew.info/aktiv-grup-beshe-sertificirana-po-iso-9001/
http://prnew.info/aktiv-grup-beshe-sertificirana-po-iso-9001/
http://prnew.info/aktiv-grup-beshe-sertificirana-po-iso-9001/
http://prnew.info/aktiv-grup-beshe-sertificirana-po-iso-9001/
http://prnew.info/aktiv-grup-beshe-sertificirana-po-iso-9001/
http://prnew.info/aktiv-grup-beshe-sertificirana-po-iso-9001/
http://prnew.info/all-channels-communication-pridobi-majoritarna-sobstvenost-v-symmetric-communication/
http://prnew.info/presatashe-osydi-bsp/
http://prnew.info/presatashe-osydi-bsp/
http://prnew.info/presatashe-osydi-bsp/
http://fikov.blogspot.com/
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Български дарителски форум стартира конкурса 

„НАЙ-ГОЛЯМ КОРПОРАТИВЕН ДАРИТЕЛ” 2010

Категориите в конкурса тази година ще подредят компаниите според
финансовите данни за техните благотворителни и социални инициативи в България,
финансирани през 2009 г., както и според качествата на техните програми. Всяка
компания, която подкрепя обществено значими проекти и инициативи, може да
участва в конкурса като изпрати формуляр, който може да бъде взет от
www.dfbulgaria.org до 26 ноември 2010 година.

През 2010 г. освен в България, наградите „НАЙ-ГОЛЯМ КОРПОРАТИВЕН ДАРИТЕЛ” се
връчват в още 6 страни от Централна и Източна Европа (Полша, Русия, Словакия,
Украйна, Унгария и Чехия) като част от програмата за развитие на отговорно
корпоративно дарителство CEENERGI 2, която се изпълнява от Български дарителски
форум в партньорство с Чешкия дарителски форум.

Със съдействието на
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Apeiron Research изследва състоянието на PR професията в България

Изследването се провежда сред български PR специалисти от всички области и организации и има за цел
да получи мнението им по теми, свързани с различни аспекти на PR професията, класическите теоретични
модели на PR и тяхното приложение в България. Основна задача на проекта е да се установят промените,

настъпили в професията през последното десетилетие, както и да се определят функциите, които
специалистите изпълняват в организациите си. Във фокуса на изследването са и културните фактори на
работната среда, които определят и професионалните принципи на българските комуникатори.
Изследването на Apeiron Research е анонимно и данните от него ще бъдат използвани само в съвкупен вид.
Провежда се online и попълването му отнема между 5-10 минути.
Повече информация можете да получите на Apeiron Blog.

http://prnew.info/aktiv-grup-beshe-sertificirana-po-iso-9001/
http://prnew.info/bylgarski-daritelski-forum-startira-konkursa-%E2%80%9Enaj-golqm-korporativen-daritel%E2%80%9D-2010/
http://prnew.info/bylgarski-daritelski-forum-startira-konkursa-%E2%80%9Enaj-golqm-korporativen-daritel%E2%80%9D-2010/
http://prnew.info/bylgarski-daritelski-forum-startira-konkursa-%E2%80%9Enaj-golqm-korporativen-daritel%E2%80%9D-2010/
http://prnew.info/bylgarski-daritelski-forum-startira-konkursa-%E2%80%9Enaj-golqm-korporativen-daritel%E2%80%9D-2010/
http://prnew.info/bylgarski-daritelski-forum-startira-konkursa-%E2%80%9Enaj-golqm-korporativen-daritel%E2%80%9D-2010/
http://prnew.info/bylgarski-daritelski-forum-startira-konkursa-%E2%80%9Enaj-golqm-korporativen-daritel%E2%80%9D-2010/
http://prnew.info/bylgarski-daritelski-forum-startira-konkursa-%E2%80%9Enaj-golqm-korporativen-daritel%E2%80%9D-2010/
http://prnew.info/bylgarski-daritelski-forum-startira-konkursa-%E2%80%9Enaj-golqm-korporativen-daritel%E2%80%9D-2010/
http://prnew.info/bylgarski-daritelski-forum-startira-konkursa-%E2%80%9Enaj-golqm-korporativen-daritel%E2%80%9D-2010/
http://prnew.info/bylgarski-daritelski-forum-startira-konkursa-%E2%80%9Enaj-golqm-korporativen-daritel%E2%80%9D-2010/
http://prnew.info/bylgarski-daritelski-forum-startira-konkursa-%E2%80%9Enaj-golqm-korporativen-daritel%E2%80%9D-2010/
http://prnew.info/bylgarski-daritelski-forum-startira-konkursa-%E2%80%9Enaj-golqm-korporativen-daritel%E2%80%9D-2010/
http://prnew.info/all-channels-communication-pridobi-majoritarna-sobstvenost-v-symmetric-communication/
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http://prnew.info/
http://apeironcommunication.com/blogs/corporate/research/%d0%be%d1%82-%d0%ba%d1%8a%d0%b4%d0%b5-%d0%b8%d0%b4%d0%b2%d0%b0-%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%8a%d0%b4%d0%b5-%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d1%80-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%258
http://apeironcommunication.com/blogs/corporate/research/%d0%be%d1%82-%d0%ba%d1%8a%d0%b4%d0%b5-%d0%b8%d0%b4%d0%b2%d0%b0-%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%8a%d0%b4%d0%b5-%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d1%80-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%258
http://apeironcommunication.com/blogs/corporate/research/%d0%be%d1%82-%d0%ba%d1%8a%d0%b4%d0%b5-%d0%b8%d0%b4%d0%b2%d0%b0-%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%8a%d0%b4%d0%b5-%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d1%80-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%258
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Наближава срещата на ICCO в София

Представители на най-големите PR асоциации ще се срещнат тази седмица – на 4 и 5 ноември, в
нашата столица. Поводът е годишното събрание на борда на ICCO /International Communications
Consultancy Organisation/, което ще се проведе за първи път в България по покана Българска асоциация
на PR агенциите (БАПРА).
На срещата ще присъстват авторитетни PR експерти от пет континента – Европа, Африка, Азия, Америка
и Австралия. ICCO е една от най-големите международни организации и обединява 1400 PR агенции от
28 страни в целия свят около единни стандарти за качество и етика в PR бизнеса. Членовете на
ICCO работят заедно за повишаване на стандартите за качество в бранша, за налагане на етични норми

и за повече възможности професионалните PR практици да се консултират помежду си, да споделят
знания и да обменят добри практики.

Със съдействието на
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M3 Communications Group, Inc. получи две отличия на Stevie Awards тази есен – за „PR агенция на
годината“ и за „Най-иновативна компания на годината“. Наградите бяха връчени на изпълнителния
директор, г-н Максим Бехар от Майкъл Галахър – председател на 45-членното международно жури и от
Таня Бекет – една от популярните водещи в BBC World Service.
Наградата си за най-иновативна компания М3 Communications Group, Inc. получи за добре познатия на
обществото проект „Преоткрий София – 130 години столица“, чрез който Alpha Bank и Столична община

подариха на софиянци възможността да се насладят на романтиката и архитектурата на отминалите
десетилетия по повод 130-ата годишнина от обявяването на София за столица и от основаването на
банката.

Международно признание за българска PR агенция на Stevie Awards

http://prnew.info/aktiv-grup-beshe-sertificirana-po-iso-9001/
http://prnew.info/bylgarski-daritelski-forum-startira-konkursa-%E2%80%9Enaj-golqm-korporativen-daritel%E2%80%9D-2010/
http://prnew.info/bylgarski-daritelski-forum-startira-konkursa-%E2%80%9Enaj-golqm-korporativen-daritel%E2%80%9D-2010/
http://prnew.info/bylgarski-daritelski-forum-startira-konkursa-%E2%80%9Enaj-golqm-korporativen-daritel%E2%80%9D-2010/
http://prnew.info/bylgarski-daritelski-forum-startira-konkursa-%E2%80%9Enaj-golqm-korporativen-daritel%E2%80%9D-2010/
http://prnew.info/bylgarski-daritelski-forum-startira-konkursa-%E2%80%9Enaj-golqm-korporativen-daritel%E2%80%9D-2010/
http://prnew.info/
http://prnew.info/aktiv-grup-beshe-sertificirana-po-iso-9001/
http://prnew.info/bylgarski-daritelski-forum-startira-konkursa-%E2%80%9Enaj-golqm-korporativen-daritel%E2%80%9D-2010/
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Със съдействието на

Международният стандарт ISO 25639:2008 

“Изложби, панаири, специализирани салони, изложения и конгресни прояви” 

бе въведен като национален стандарт с превод

ISO 25639:2008 е въведен в България от Български институт за стандартизация (БИС) и се състои от две
части:
Стандартът БДС ISO 25639-1 “Терминологичен речник” определя най-често употребяваните термини и
определения в изложбената индустрия, като ги групира в 4 основни категории: субекти на проявата, тип
на проявата, конструктивни елементи и изложбено оборудване, необходими за провеждането на
изложбени прояви и категория други. Стандартът съдържа азбучен указател на термините на английски,
френски и български език.
Стандартът БДС ISO 25639-2 “Изчислителни методи за целите на изложбената статистика” въвежда
стандартни изчислителни методи, приложими за тълкуване на най-често употребяваните термини и
определения, описани в БДС ISO 25639-1.
Терминологичният стандарт дава възможност да се използва уеднаквена терминология при сключване на
договори в областта на изложбената индустрия. Едно от основните предизвикателства пред изложбената
индустрия е противоречивото използване на различна терминология от различните организатори на
панаири и изложения, което затруднява осъществяването на ефективен контрол на панаирната
статистика и представянето на обективна статистическа информация. Въвеждането на уеднаквена
терминология в изложбената индустрия ще внесе обективност и по-голяма прозрачност при събирането
на данни и тяхната статистическа употреба.

http://prnew.info/
http://prnew.info/mejdunarodniqt-standart-iso-256392008-%e2%80%9cizlojbi-panairi-specializirani-saloni-izlojeniq-i-kongresni-proqvi%e2%80%9d-be-vyveden-kato-nacionalen-standart-s-prevod/
http://prnew.info/mejdunarodniqt-standart-iso-256392008-%e2%80%9cizlojbi-panairi-specializirani-saloni-izlojeniq-i-kongresni-proqvi%e2%80%9d-be-vyveden-kato-nacionalen-standart-s-prevod/
http://prnew.info/mejdunarodniqt-standart-iso-256392008-%e2%80%9cizlojbi-panairi-specializirani-saloni-izlojeniq-i-kongresni-proqvi%e2%80%9d-be-vyveden-kato-nacionalen-standart-s-prevod/
http://prnew.info/mejdunarodniqt-standart-iso-256392008-%e2%80%9cizlojbi-panairi-specializirani-saloni-izlojeniq-i-kongresni-proqvi%e2%80%9d-be-vyveden-kato-nacionalen-standart-s-prevod/
http://prnew.info/mejdunarodniqt-standart-iso-256392008-%e2%80%9cizlojbi-panairi-specializirani-saloni-izlojeniq-i-kongresni-proqvi%e2%80%9d-be-vyveden-kato-nacionalen-standart-s-prevod/
http://prnew.info/mejdunarodniqt-standart-iso-256392008-%e2%80%9cizlojbi-panairi-specializirani-saloni-izlojeniq-i-kongresni-proqvi%e2%80%9d-be-vyveden-kato-nacionalen-standart-s-prevod/
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Обучение на тема: "Корпоративна социална 
отговорност – обвързване с ценностите на 

организацията"

http://www.eventbox.bg/events/775

25-26 ноември 2010 г. (четвъртък-петък)

София

Основните теми на обучението на HR Тренинг Академия

на БАУРЧР са: Инструментите и мерките на КСО , Работа

„про боно” като инструмент на персоналната политика и

принос към фирмената култура, Области на дейности и

задачи по КСО във фирмата и Внедряване на КСО.

Лектори са проф. д-р Улрих Хайдер и маг. ик. Евгений

Петров.
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събития

Със съдействието на

Digital Marketing Seminar

http://www.eventbox.bg/events/923

25 ноември 2010 г. (четвъртък)

София

Водещ на обучението, организирано от Интер Контакт

България, е Герман Сакристан - мениджър бизнес развитие

KODAK. Ще бъдат разгледани темите: Дигитален Маркетинг и

неговото "настройване", Прилагане на основните методи на

маркетинга и продажбите днес, Защо се провалят маркетинг

кампаниите? и Как най-добре да използвате вашите пари за

маркетинг дейности.

7

11-ти Уеб Семинар

http://www.eventbox.bg/events/898

12-13 ноември 2010 г. (петък-събота)

София

Целта на Уеб семинара, организиран от Фондация „БГ

Сайт”, е да се представят и дискутират съвременните

приложения в Интернет средата, да се очертаят

проблемите и перспективите, да се покажат най-добрите

постижения, да се създаде атмосфера за контакти.

Обсъждат се последните тенденции в разработването на

уеб проекти в регионален и световен мащаб, представят

се нови комуникационни, хостинг и други, свързани с

Интернет, решения.

Еventex Seminar 2010

http://www.eventbox.bg/events/918

25-26 ноември 2010 г. (четвъртък-петък)

София

На събитието, организирано от Web&Events, ще бъдат

представени и дискутирани последните тенденции в

събитийната индустрия, ще се презентират най-добрите

практики в България и по света. Някои от интересните теми на

Eventex Seminar са: Experiential Marketing – не просто събитие,

а изживяване, Ефективен ROI: Как да увеличим приходите и да

намалим разходите? и B2B Маркетинг за събития: Най-добри

практики за България.

http://www.eventbox.bg/events/775
http://www.eventbox.bg/events/923
http://www.eventbox.bg/events/923
http://www.eventbox.bg/events/898
http://www.eventbox.bg/events/898
http://www.eventbox.bg/events/918
http://www.eventbox.bg/events/918
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събития

Предстои Втория Средиземноморски 

форум за PR

Конференцията ще се проведе на 19 и 20
ноември в Катаня, Италия. Темата на
тазгодишното издание е „Регионални системи в
Евро-Средиземноморската зона. Съревнование
или партньорство? Ролята на PR”.

Второто издание на форума акцентира върху
нуждата от стратегическо и ефективно
управление на връзките, от които е изградена
всяка локална система. Конференцията ще бъде
разделена на няколко сесии, които ще засегнат
темите туризъм, култура, енергия, местно
управление и корпоративно развитие. В рамките
на програмата Нели Бенова, управляващ
директор на Apeiron Communication, ще
представи резултатите от проучването на Apeiron
Research “Модели и културни специфики на PR
професията в България - 2010 г.”

За допълнителна информация, вж. http://www.med-com.it/

8

Със съдействието на

http://www.med-com.it/
http://www.med-com.it/
http://www.med-com.it/
http://www.med-com.it/
http://www.med-com.it/
http://www.med-com.it/
http://www.med-com.it/
http://www.med-com.it/
http://www.med-com.it/
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кариери

ZenthOptimedia, a member of Publicis MARC Group,
is searching for 

MEDIA PLANNER 
More information : 

http://www.jobs.bg/f1007154

Due to the expansion of company’s operations, ZenthOptimedia, a member of Publicis MARC Group, currently 
seeks to employ highly motivated professional for the following position:
Media Planner

What we require: 
- Excellent command of English 
- University degree completed 
- Excellent command of Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word
- Communication skills
- Team player attitude
- Previous experience in a similar position at least 2 years

The company offers:
-- an interesting and challenging job position
-- excellent working environment
-- attractive remuneration package. 

-If you consider yourself a qualified candidate for the above job opening, please send a CV, motivation letter and 
a recent photo to hr@marc.bg, not later than November 8, 2010. 

9

http://www.jobs.bg/f1007154
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кариери

Водеща компания в областта на модната индустрия търси
Специалист маркетинг и реклама

За повече информация:
http://www.jobs.bg/f1008357

Ние сме водеща българска компания в областта на модната индустрия. Нашата магазинна мрежа 
обхваща всички възлови точки на столицата и страната.Не си почиваме за интересните идеи. И за да 
реализираме новата си фирмена концепция търсим свежо попълнение в сплотения си екип от 
специалисти.

Вашите задължения ще бъдат:
- Да проучвате и анализирате пазарния сегмент;
- Да определяте пазарните възможности за позициониране на бранда; 
- Да подготвяте и реализирате рекламни и промоционални кампании в рамките на планиран бюджет, да 
изготвяте презентации;
- Да анализирате конкурентни инициативи; 
- Да планирате и анализирате ефективността на маркетинговите кампании на компанията; 
- Да поддържате връзки с медии и рекламни агенции; 
- Да организирате дизайн, печат и разпространение на рекламни и фирмени материали;
- Да поддържате и актуализирате Интернет сайта на компанията.

Нашате изисквания: 
- Завършено висше образование – Реклама, PR или Маркетинг
- Опит на подобна позиция – над 3 години
- Добро владеене на английски език – писмено и говоримо
- Отлични компютърни умения – MS Office, ползване на специализирани програми
- Креативност и инициативност
-- Богати познания за медийния и рекламен пазар

-Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля изпратете подробно CV на консултантите в 
областта на човешките ресурси КОРЕКТ - КОНСУЛТ БЪЛГАРИЯ на e-mail: job@correct-consult.com

10
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PRактики, брой 13, 01 ноември 2010 г.

Разкажете малко повече за себе си? Знаем, че имате богат опит от

сферата на комуникациите в различни браншове. Защо избрахте тази

професия като цяло – какво Ви привлече в нея?

Работя в сферата на публичните комуникации и медиите повече от 10

години. Бил съм журналист, комуникационен специалист в държавната

администрация и в неправителствени организации.

През последните пет години (до юни 2010 година) работех като

мениджър и след това старши мениджър в една от сериозните и

успешни PR и консултантски компании в България – AMI Communications.

В агенцията съм работил с клиенти като ЧЕЗ България, ТЕЦ Варна, Shell

България, VISA, HP България, ХОБАС България, посолствата на Република

Чехия и Кралство Дания. Отговарял съм за организация на събития, PR и

корпоративни комуникации. През юни 2010 година, заедно с двама

колеги, създадохме Комуникационна агенция PRoWay. Нашите първи

проекти са свързани с медийните връзки на Сдружение „Културни

проекти” и с популяризирането на подкрепата на Обединена българска

банка за българската култура и изкуство. Съвсем скоро предстои да

анонсираме и нови успешни проекти и клиенти.

По образование съм финансист, завършил съм УНСС, а след това и M3

Communications College, както и много квалификационни курсове в

сферата на публичните комуникации.

Помагам в развитието на два онлайн проекта, които са в помощ на

колегите от комуникационния бранш: EventBox.bg I Бизнес събитията в

България и PRnew.info I PR&Медиа Новини.

Преподавам като хоноруван асистент на студентите по масови

комуникации в Нов български университет и се чувствам щастлив, когато

общувам с тях, попивам от тяхната непринуденост, амбиция и желание

да успеят. Някои от студентите са много креативни и активни и съвсем

скоро ще анонсираме заедно с тях един техен изключително интересен

проект.

лица

Стоян Стоянов – съосновател на комуникационна агенция PRoWay
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Стоян Стоянов  е завършил УНСС, 

специалност “Финанси”, както и 

множество квалификационни курсове 

в сферата на публичните 

комуникации. Има над 10 години 

трудов стаж  в  областта на PR. 

През юни 2010 г., заедно с двама 

колеги, основава Комуникационна 

агенция PRoWay.

От 2006 г. е член на БДВО, от 2008 г. е 

член на КЕ към БДВО, а в началото на 

2010 г. бе приет в УС на БДВО. 
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Интервю със Стоян Стоянов
(продължение от стр. 11)

• знание – за хората, за отношенията

им, за секторите, в които работи

клиента/компанията, за спецификите

на медиите и журналистите;

• комуникация – проактивност,

убедителност, усещане кога да спреш,

за да не бъдеш нежелан;

• правилна самооценка – кой си, кои

са твоите силни и слаби страни, как те

оценяват и приемат хората;

• желание за постоянно

усъвършенстване и образование

• професионална самостоятелност и

отговорност

Като комуникационен специалист се

старая да бъда проактивен и да

консултирам нашите клиенти за

възможностите и проблемите от

комуникационна гледна точка, много

преди те да са се появили.

Гладен съм информация, пред очите

ми преминават много новини и

публикации, за съжаление остава все

по-малко време, за да се задълбоча в

тях. PRактики е добрата медиа, която ги

представя в информативен и

селективен вид, затова и съм фен на

изданието.

Доскоро бяхте мениджър в голяма

консултантска компания за PR и

организация на събития, сега вече се

насочихте към частния бизнес. Как се

стига до това решение и на какво се

базира то?

Избрах професията на PR специалиста

съвсем естествено – винаги съм обичал

да работя с хора и да комуникирам

активно. Още по време на следването

ми в УНСС започнах работа като бизнес

журналист и винаги за мен е било

интересно да влизам „в кожата” на

отсрещната страна – на PR

специалистите и хората, които се

грижат за медийните връзки и

репутацията на компаниите и

организациите.

За мен, предизвикателството в нашата

работа на комуникационни

специалисти, е да успеем да повлияем

на мнението както на потребителите на

информация и на лидерите на мнения в

обществото, така и на хората, които

вземат решения в компаниите, на

техните служители и клиенти. За да

успеем да го направим успешно обаче

на нас ни трябва сериозно познание,

желание и време да научаваме нови

неща, да се развиваме като

специалисти и като човеци.

Какви характерови особености трябва

да притежава един PR специалист и

Вие как се оценявате спрямо тези

критерии?

За мен важните качества за един

отличен PR специалист са следните:

През последните няколко пазарът на PR и

събитийни услуги се развива изключително

бързо, както в качествено, така и в

количествено отношение. Нееднократно

съм имал интересни предложения и

възможности от страна на компании и

организации от сектора, но едва през

последната година придобих увереност,

че това което искам и което мога, е да

развивам самостоятелен бизнес в

сферата на публичните комуникации.

Това бе и причината да създадем

Комуникационна агенция PRoWay.

Сигурен съм, че сега е моментът, когато

мога да покажа най-доброто от себе си в

сектора на PR, връзки с институциите и

организация на събития. Разчитайки на

себе си и на моите партньори, аз съм

сигурен, че ще успеем.

Предлагаме професионализъм, отлични

идеи и реализация, и задълбочено

разбиране към предизвикателствата пред

клиента.

Как се развива частен бизнес в България?

Преди да се решите на такава сериозна

стъпка, предполагам сте направили

добро проучване на пазара, за да

намерите своята ниша? И в коя област на

PR точно решихте да се развивате?

Частен бизнес в България се развива

трудно, интересно и динамично. Точно в

този момент на криза се отварят нови

възможности за работа и за доказване на

всяка компания в сектора.

12
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Специални проучвания на пазара не

сме правили, за нас бе важно, че когато

коментирахме идеята за самостоятелен

бизнес с наши партньори и клиенти,

повечето от тях ни повярваха и

привестваха нашето начинание.

Няколко са направленията, в които се

развива нашата компания: Връзки с

медиите, Корпоративни комуникации,

Организация и продуциране на събития,

Връзки с институциите и Работа с

артисти и музиканти.

Как решихте да станете член на БДВО

и какво Ви носи това членство?

БДВО е организацията, която носи в

себе си познанието и опита на

българските PR специалисти. Почти

всички известни имена в бранша са

нейни членове или са били в нейните

редици. За мен е чест да бъда част от

Управителния съвет на БДВО и неин

член.

Когато реших да кандидатствам за

членство преди четири години, нямах

съмнения че това ще ми донесе нови

хоризонти, познания и успешни

професионални контакти.

Две са активностите на организацията,

които ми носят голямо

удоволетворение:

• усилията за налагане на добрите и

етични практики в PR в България на

Комисията по етика към БДВО и на

всички членове на организацията;

• събитията, които събират

професионалната общност, и които

носят позитивна стойност – PR Приз и PR

Фестивала, тематичните дискусии и

кръгли маси, обучения и

неформалните срещи на бранша.

Според Вас как професионалните

организации могат ли да допринесат

за развитие на съсловието и доколко

могат намерят пресечни точки за

оптимално добра съвместна работа?

Професионалните организации в

сектора на публичните комуникации

са активни и авторитетни. Единствено

чрез тях, ние като PR специалисти

можем да комуникираме ефективно с

държавната администрация, да

подобряваме нашата работа и

да имаме „лице” пред обществото, когато

искаме промени и премахване на лошите

практики.

И БДВО, и БАПРА, и ИПРА, както и всички

други професионални организации в

нашия сектор, все още не са намерили

обаче най-успешните пътища да работят

заедно, но съм сигурен че всички ние

имаме това желание и това ще се случи

рано или късно. В това отношение можем

да вземем добър опит от колегите от

рекламния бранш, които успяват да

демонстрират единство и спазване на

създадените от тях правила за работа.

Кое от своя личен опит бихте искали да

предадете на читателите на “PRактики”?

“PRактики” e страхотна медиа, в чието

развитие участвам и аз. Бих искал да

призова нейните читатели да комуникират

чрез нея всичко, което ги вълнува, и което

искат на променят или установят като

добра практика, защото това е начинът и

да получат информация. Усилията на

редакционния екип на “PRактики” е да

бъдем успешната комуникационна среда

на всеки PR специалист в България.
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новини

ЗА и         отив /от д-р Александър Христов

Измервания на ефективността

Самоубийствено е, когато някой специалист

(включително и в сферата на PR) предлага услугите си

на работодател или клиент, да казва „аз тука ще правя

едни хубави неща, ама не е ясно какво точно ще

излезе”. Може и това да е една от причините за

разбирането на мислещите в цифри и графики

мениджъри, че PR е абстракция и че невинаги (да не

кажем рядко) има пряка връзка между вложенията и

резултатите. За това е „виновна” както спецификата на

професията, така и характера на упражняващите я, но

статуквото в крайна сметка не е от полза за никого.

Руснаците се славят с една страхотна поговорка – когато

няма риба, и ракът е риба (има и по-цинична версия).

Когато не съществуват абсолютно надеждни и

релевантни начини за измерване на ефективността в PR,

съществуващите могат да свършат достатъчно работа,

стига да сме направили необходимите уговорки пред

себе си и пред онези, които се отчитаме. И да знаем

какво означава всяка цифра и всеки извод, без да се

самозалъгваме. Така или иначе най-добрите начини за

оценка на постигнатото си остават съответствието с

поставените цели и ефектите, които с голяма степен на

сигурност можем да твърдим, че са свързани с

комуникацията. От което става ясно, че по-важният

въпрос е какви цели си поставяме. А и всъщност най-

полезното нещо от техниките за измерване на

ефективността са изводите и препоръките – те са

комбинация от постигнатите резултати, интерпретирани

през бекграунда и професионализма на този, който ги

формулира.

Както неведнъж съм казвал, най-малко Нобелова

награда ще получи този, който изнамери точен и сигурен

начин за измерване на ефективността на рекламата и

PR. Защото на всички досега измислени методи е

поставена поне една от следните три фатални диагнози:

(1) приблизителност; (2) неспособност да се абстрахира

влиянието на други фактори; (3) лъжа и мимикрия.

В PR например обявяваме какво покритие сме

осигурили, НО в кои медии са тези публикации – а вие

пък защо биете негрите? Освен това публикациите са

само средство за достигане до публиките, а не

самоцел. Или механично събираме аудиториите на

медиите, в които сме били отразени. Това е все едно да

кажа, че колата ми вдига 1200 км/ч, защото 10 дни съм я

карал със средна скорост 120 км/ч. Рекламният

еквивалент е още по-брутален – всички мислещи хора

знаем, че лъже и не върши работа, но го използваме,

защото някой го иска или защото хвърля прах в очите. То

е като да спиш с най-грозното момиче в класа –

преструваш се, че ти харесва, защото така или иначе

останалите не са ти навити. Някой беше казал, че да

използваш рекламен еквивалент е като да мериш

скорост с термометър – инструментът е погрешен. А

проучванията струват скъпо, стават бавно и пак могат да

не ни кажат нищо полезно.

С което въобще не искам да кажа, че измерванията на

ефективността в PR са нещо лошо и ненужно. Просто

някои от тези, с които боравим, са такива, че по-добре

да кажеш на клиента „абе, получи се”.
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новите членове

Присъедини се към БДВО и в Уеб пространството:

Роси МакКий,

oсновател на 

консултантска фирма

AvantX Technology

Притежава докторска 
степен по Маркетинг. 
Участва активно в 
разнообразни инициативи 
и събития в сферата на 
комуникациите, лектор е в 
множество международни 

форуми.

Милена Цанкарска, 

Маркетинг мениджър,

BEGE Expo

Магистър по Маркетинг и 
мениджмънт в УНСС. Има 

над 15 години стаж в 
областта на обществените 

комуникации. В момента 
практикува и като мениджър 

комуникации на сп. Game 

Spectrum

Десислава Василева, 

младши експерт 

“Връзки с обществеността”, 

Община Божурище

Завършила е магистратура 
“Връзки с обществеността” в СУ. 

Има над 6 години 
опит в областта на PR. 

Професионалните й интереси
са насочени към 

работа с медиите.
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новите членове

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 и опит в тези области.

Андрей Велчев, 

Експерт PR и комуникации,

ЧЕЗ България ЕАД

Магистър по Управление на 
масовите комуникации и 

връзки с обществеността в 
НБУ. Редактор в електронната 

страница на Съюза на 

българските журналисти. 
Автор на редица интервюта и 

статии с медийна и PR 
тематика.

Биляна Димитрова, 

Експерт PR и 

комуникации, 

ЧЕЗ България ЕАД 

Притежава магистърска 
степен специалност 
„Икономика на 
транспорта” и „Връзки с 

обществеността”. 
Интересите й са в 
областта на енергийния 
сектор.
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PR срещу реклама - пореден епизод

Залезът на рекламата и възходът на Пъблик Рилейшънс

Ал Рийс, Лаура Рийс 

Изд. Класика и стил

326 стр.

Цена: 16.00 лв.

"Залезът на рекламата и възходът на пъблик рилейшънс" на Ал Рийс и Лаура Рийс

(едни от най-дейните автори на списание Advertising Age) е една от книгите, които

всеки, занимаващ се с комуникации, трябва да прочете. Двамата са бивши

рекламисти, които постепенно се преориентират към PR. И се започва търсенето

на предимства и негостатъци в двете професии, мерят се... стойности. Отново

голям шум, отново за нищо.

библиотека/ от Александър Кръстев

Книгата е полезна с огромния обем информация за различни кампании и практики, осъществявани по света

в продължение на повече от 30 години. Проследяват се цели исторически етапи в развитието на някои от най-

големите глобални мегакомпании, анализират се различни ходове по задържане на доброто реноме или

развиване на име.

Интересни са някои от тезите на двамата автори. Те казват, че е по-добре да се създаде нова марка,

отколкото да се пуска продължение на стара. За пример се дават Acura, Lеxus и Infiniti, които са

американските варианти на японските производители Honda, Toyota и Nissan и имат изключителен успех на

автомобилния пазар в Щатите.

И най-важното, което авторите твърдят - една марка се утвърждава чрез PR, след което идва рекламата, за да

задържи вниманието върху нея. Което противоречи напълно на някои от теориите, които твърдят, че рекламата

идва в началото на "живота" на една марка, за да я наложи, и след това се поддържа с качествен PR.

Теоретици, иди ги разбери...

Със съдействието на

http://adage.com/columns/home?section_id=300
http://adage.com/columns/home?section_id=300
http://adage.com/columns/home?section_id=300
http://adage.com/columns/home?section_id=300
http://adage.com/
http://adage.com/
http://adage.com/
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Как да се представим успешно

Успешните презентации, които постигат по убедителен начин вашите цели

Сборник

Изд. Locus

168 стр.

Цена: 18.00 лв

Всички знаем, че американците са малко комплексарски народ. И поради тази

причина правят всякакви сборници за вдигане на самочувствието, успешно

представяне пред другите и т.н. Но наистина, няма лошо, че хората се опитват да си

наваксат изоставането. Така де, никой не се е родил научен. А природно

талантливите нации като българската (намигване) вече са на изчезване – в буквален

и преносен смисъл).

Книжката "Успешните презентации", пусната у нас под лиценза на Harvard Business

School Press, обаче ,е горе-долу полезна. С процеса на четене ще усетите, че

библиотека/ от Александър Кръстев

повечето от нещата си ги знаете сами, а останалите ги правите автоматично, когато говорите пред широка

аудитория.

Лошото е, че е сборник и на много места авторите си противоречат. Което е нормално - в книга за

комуникациите няма как да липсва плурализъм на мненията. Вярно, че книгата е скъпа, но за сметка на това

е луксозно издание и определено е насочена към бизнеса – който може да си я позволи. Можем да

заключим, че като цяло заслужава тези 20-тина лева...

Приятно четене и после се обадете, за да споделим кой какво ново е научил ;)

Със съдействието на
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събитиязабавление/ от Симона Стефанова



Що за птица е PR-ът?

Да, наистина има над 500 признати определения за това какво всъщност е PR

и май не всички са сигурни какво точно означава. Все още се спори дали
преводът връзки с обществеността е правилен и изчерпателен. Но такова
изследване не е обект на настоящата публикация. Този път фокусът е
насочен върху това що за птица е PR-ът и кои крилати качества му прилягат.

Сова: Защото е мъдър, справедлив, с широко отворени очи. Пък и с това работно време...
на какво друго да заприлича освен на нощна птица 

Славей: Умее да накара да го слушат и да се възхищават на гласа му. Дали има по-

сладкогласна птица от PR-а?

Паун: Да, щом пожелае да блесне, веднага излага своя коз – уникалната си окраска и

прекрасната си опашка. Какъв по-добър начин да накара всички, които го критикуват, да

зяпнат и да замълчат от възхищение…

Патица: Всички знаем: на повърхността изглежда съвсем спокоен, но това е само привидно

– отдолу, във водата, гребе като луд и се движи с много бърза скорост. Само, дано както е
във вица, от много мислене да не вземе да се удави 

Орел: Обича да се рее из небесата, да има широк кръгозор и да вижда всичко отгоре -

обективно. Освен това има ли по-добра гледна точка, за да следи всичко, което се случва?
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редактори

Редакционен екип на броя: 

Милена Атанасова m.atanassova@bdvo.org

Стоян Стоянов s.stoyanov@bdvo.org

Александър Христов a.hristov@bdvo.org

Пламена Павлова office@bdvo.org

Автори:

Александър Кръстев 

Симона Стефанова

БДВО и редакцията на PRактики вече имат нови координати и работно време!

Очакваме вашите мнения, коментари и предложения

за материали на координатите на редакцията:

Българско дружество за връзки с обществеността “PRактики” се издава с любезното съдействие на:

София 1164

Кв. Лозенец

Ул. Арх.Йордан Миланов 18, ет. 1

Тел: 02/ 421 4280 

Ел.поща: office@bdvo.org

Работно време: всеки делничен ден от 14:00 до 18:00 ч.
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