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БДВО реализира успешно първото коледно събитие за сезона.
На благотворителната вечер в полза на литературата по комуникации
бяха набрани 4250 лева, благодарение на присъствалите специалисти.
Средствата за високата кауза, БДВО набра от благотворителен търг с шаржове
на едни от най-авторитетните PR специалисти в България, както и от
символичната входна такса за празненството.
Шаржовете представляваха нестандартен начин за популяризиране на Етичния
кодекс на PR специалистите в България, като всеки един от нарисуваните
посланици на добри практики в бранша бе написал собственоръчно своето
пожелание към общността върху творбите и това придаде допълнителна
значимост на самия търг.
Да бъдат нарисувани от художника Миро Зарев бяха поканени Нери Терзиева,
Елена Вълчева, Максим Бехар, Мария Герова, Нели Бенова, проф. Любомир
Стойков, Николай Неделчев, Александър Дурчев, д-р Десислава Бошнакова и д-р
Александър Христов – председател на Етичната комисия към БДВО.
С това събитие Българско дружество за връзки с обществеността за пореден
път събра практиците, академиците и студентите по комуникации в България и
обедини PR общността на първото коледно събитие в сферата за тази година.
Основният замисъл на събитието, разбира се, бе всички да се разтоварят в
приятната компания на колеги след една нелека година. И наистина, това се
случи – партито се получи много добре и положителните отзиви не закъсняха.
Освен да се забавляват обаче, PR специалистите още веднъж доказаха своята
морална ангажираност към професията PR и успяха да допринесат за една
благородна кауза – създаването на специализирана библиотека по
комуникации на БДВО като освен средства, всеки можеше да дари и
препоръчана от него книга на място.
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Мисията на коледното парти на БДВО бе изпълнена успешно…
/продължение от стр. 2/
На Коледното парти присъстваха близо 200 човека, които се запознаваха и разменяха
визитки, разговаряха, танцуваха, смяха се и обменяха мисли по лични и
професионални теми. С тяхна помощ, освен средствата от търга, организацията
събра още 1130 лева от входна такса. Общата сума, която БДВО успя да събере за
своята мисия бе 4250 лева. Запалени по идеята, много от гостите дариха и свои лични
книги за библиотеката на БДВО.
За доброто настроение на гостите се погрижи групата за етно африканска музика
Yambadon, с чиято "Черна музика" PR специалистите се противопоставиха на "Черния
PR". Студентско сдружение PRaxis пък спомогна професионално за бързата
регистрация на гостите, за организацията на гардероба и за техническите
подробности около провеждането на благотворителния търг.
За следващата 2011 година БДВО обещава още много както професионални, така и
неформални събития за общността на PR специалистите в България. И ще да държим
в течение всички докъде сме стигнали с рационалното оползотворяване на събраните
средства 
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Мануела Дюлгерова - Тотева
„Комуникации” в Аурубис България

зае

позицията

мениджър

Мануела Дюлгерова-Тотева, член на Управителния съвет на БДВО и един от найактивните членове в организацията, зае позицията «Мениджър комуникации» в
компанията за производство и търговия на цветни метали «Аурубис България» от
началото на месец декември тази година.
Тя ще отговаря както за вътрешните, така и за външните комуникации на
компанията.
Г-жа Дюлгерова има 8 годишен опит в областта комуникациите. Работила е
последователно като пресаташе, акаунт мениджър на проект, експерт и
мениджър по комуникации в Българската търговско-промишлена палата, Apeiron
Communication, Пощенска банка и МЕТРО Кеш енд Кери България.
Мануела Дюлгерова е завършила Факултета по журналистика и масова
комуникация на СУ „Св. Климент Охридски” със степен бакалавър по публични
комуникации, както и Международния банков институт в София.
След това продължава квалификацията си и завършва Британския институт по PR
(CIPR). Преминала е през множество специализирани обучения по маркетинг,
стратегическо планиране и финанси в България, Сърбия, Чехия и Германия.
Като паралелна дейност, Мануела изпълнява функцията на заместникпредседател на Българското дружество за връзки с обществеността.
Владее английски език.
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Ина Димитрова е новият PR на агенцията за уеб дизайн СТЕНИК ГРУП
Преди това тя е била Маркетинг Анализатор в английска компания за недвижими имоти (King
Sturge).
Ина Димитрова е завършила „Връзки с обществеността” в СУ и отново там следва
магистратура по „Виртуална култура”. Професионалният й опит включва работа по няколко
маркетинг проекта към фирми за директен маркетинг, както и участие в организацията на
корпоративни събития към GEA Events.
В СТЕНИК ГРУП Ина ще отговаря за комуникацията с клиентите на фирмата по текущи
проекти (SkyCity Mall, Фантастико, Mega Xtreme Bowling Center, Pakostnik.com) , връзки с
партньоори и медии, ще взима участие в реализацията на онлайн рекламни кампании и
медия планиране. Тя ще бъде отговорна за развиването и поддържането на новия блог на
СТЕНИК, с насоченост PR публикации от клиенти и нови потребители. Ина Димитрова ще
координира и организирането на събития за СТЕНИК, които предстоят през 2011.

All Channels Communication представи онлайн поведението на
потребителите у нас в изследване
Преподаватели потребителите в интернет. Анализът (E-Consumers report) показва до каква
степен онлайн средата и социалните мрежи определят поведението на потребителите у нас.
Националното представително изследване е създадено от All Channels | Interaction, новата
дигитална агенция на комуникационната група All Channels Communication съвместно с
агенция за маркетингови проучвания „Ноема“.
E-Consumers report е експертен анализ, който не само представя количествени данни, но и
показва до каква степен дигиталната среда у нас създава потребители, как българите взимат
решения за покупка и как споделят и обменят информация в интернет. Информация за
проучването е поместена на специално създадения интернет сайт www.e-consumers.bg.
Темите, застъпени в изследването, показват по какъв начин онлайн поведението и нагласите
на хората в страната влияят на бизнеса и как те могат да бъдат използвани и канализирани от
страна на маркетинг специалистите у нас. Изследването ще се осъществява на всеки шест 5
месеца, за да бъдат набелязвани посоки за развитие на онлайн средата специално за
България.
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Семинар "Sponsorship and Event Management", част от
London School of PR, лектор Ирена Комитова

Церемония по връчване на Петите годишни награди
“Най-голям корпоративен дарител” 2010

http://www.eventbox.bg/events/1143

http://www.eventbox.bg/events/1148
13 декември 2010 г. (понеделник)
София

15 декември 2010 г. (сряда)
София

Теми, включени в семинара:

Български дарителски форум организира Церемония по
връчване на Петите годишни награди “Най-голям
корпоративен дарител” 2010. Ще бъдат отличени
социалноотговорните компании в България, както според
финансовите данни за техните благотворителни и
социални инициативи в България, финансирани през 2009
г., така и според качествата на техните програми.
Събитието ще се състои на 15 декември от 19.00 ч. в хотел
“Радисън”, зала “Александър”.

• Управление на събития – видове събития и тяхното планиране;
софтуеър
• Бюджет, график на изпълнение, разпределение на задачи и
роли
• Какво иска клиентът – комуникации, печатни и други материали
• Отразяване на събития – обобщение, архив, обратна връзка
• Спонсорство - видове спонсорства; договорните аспекти на
спонсорството
• Ползи от спонсорството и изграждането на стойност на марката
• Анализ на различните видове спонсорство и тяхната
ефективност
• Изготвяне на спонсорски пакет
• Важността на спонсорските цели при разработването на
спонсорство
• Анализ на рисковете и проблемите при спонсорството
• Дизайн и брандиране на събития
• Обвързване и взаимодействие с други елементи на
интегрираните маркетингови комуникации

Ирена Комитова има богат опит в областта на фирменото
управление,
планирането,
маркетинга
и
продажбите,
човешките ресурси, консултациите и организирането на
събития. Занимава се активно с изграждане на мрежи,
лобизъм, рекламна и издателска дейност, обучение и коучинг,
връзки с обществеността.
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Среща на интернет бранша

http://www.eventbox.bg/events/1142
15 декември 2010 г. (сряда)
София
Дигитална
агениця
Interactive
Share
организира
неформална среща на онлайн бранша на 15.12.2010 г.
в Club Inside, ул. "Леге" №10 от 19.00 часа.

Срещата ще събере професионалисти от онлайн
медии, уеб сайтове, уеб студиа, пийпълметрични
системи
и
перформънс
мрежи,
клиенти
и
рекламодатели.
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събития/
интервю
с д-рс.
Асен Йосифов
Интервю:
доц
Асен Йосифов
БДВО и БСК подкрепиха ЮЗУ и организираха представяне на първото проучване на
PR професията и пазара в България, направено наскоро от университета в
Благоевград. Ето какво сподели ръководителят на проекта по този повод.
Уважаеми г-н Йосифов, вие проведохте
национално изследване по научноизследователски проект „Изследване
на потребителите на кадри по PR”,
заедно
с
екип
от
Югозападен
университет "Неофит Рилски". Каква
беше целта на изследването?

Доц. д-р Асен Йосифов е социолог.
Ръководил департамент „Социология
на науката и техническия прогрес” и
департамент „Социология на труда и
социална работа”, последователно
зам. директор и директор на Институт
по социология при БАН, директор на
Национален център за изследване на
общественото мнение при Народното
събрание и БАН, преподавател по
фундаментални
дисциплини
в
областта на социалните науки в
редица български университети. От
седем години е щатен преподавател в
катедра „Връзки с обществеността” в
Югозападен университет
„Неофит
Рилски” – Благоевград.

Въпросът за целите на един научен
проект е прост и има еднозначен
отговор само на пръв поглед. В реалния
живот
целите
са
хетерогенни,
разнородни
от
гледна
точка
на
финансиращи
организации,
оценяващите проектите, изпълнители и
потребители на резултатите. Тези четири
групи далеч не преследват едни и същи
цели.
В нашия случай декларираната цел
пред ръководството на Югозападен
университет, която струва ми се в
голямата си част изпълнихме, е да се
усъвършенства образователния процес
като се актуализират програмите в духа
на модерните практически и научни
изисквания. Тези, които ни оценяваха
намериха за релевантни цели като
обоснована
идентификация
на
изискванията на практиката към PR
въобще и по конкретно към знанията и
уменията на завършващите PR студенти
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(изкушавам се тук да вметна, че тези
студенти
са
много).
След
специалност Право това е една от
най-предпочитаните специалности от
младите хора у нас. Като любопитен
факт ще вметна, че в Китай в
момента изучават PR около 100 хил.
студенти. И последно за членовете на
колектива
целите
са
подиференцирани и по-трудни за
назоваване, между тях са например,
желание за изява, стремеж към
творческо приложение на знанията,
Аз, например, имам зад гърба си
успешно ръководство на над 250
големи социологически изследвания,
разработка на иновативни програми,
излизане от университетските кули… и
не на последно място постигане на
минимално
допълнително
възнаграждение (усмивка). Струва ми
се, че подобни са целите на всеки
изследователски екип, по кой да е
проект.
Разбира се, всички тези цели се
изпълняват паралелно и съвкупно.
Надявам се да сме успели да
докажем, че PR образованието и
професията като цяло имат бъдеще у
нас и да продължим да допринесяме
подобаващо за тяхното развитие.
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събития/ интервю с д-р Асен Йосифов
(продължение от стр. 7)

Кои са потребителите на кадри по PR на България?
Потребителите на кадри по PR в постмодерно
общество, каквото претендира да бъде нашето, са на
практика всички. Макар и достатъчно изчерпателен,
този кратък отговор може да се разшири.
Необходимостта от PR в рамките на всяка успешно
реализирана програма в полетата на социалното
пространство
отдавна
престана
да
бъде
дискусионна. В съвременното комуникационно
общество PR вече не е просто предварително условие
или атрибут на успеха – той става негов императив. За
да съществува дейността, за да реализира
резултатите или продуктите си, за да има условия,
кадри, ресурси и адепти тя се нуждае от
общественото съгласие и одобрение. И ако това
съгласие в началото може да бъде само „мълчаливо”
с
развитието
на
дейността,
одобрението
е
задължително по законите на експанзията.
Обществото винаги разполага с механизми да
стимулира неимоверно или да направи трудна, дори
невъзможна коя да е дейност.
Представянето пред публика е нещо като „свещеното
причастие” на деятелите и техните институции.
Кои са основните изводи от анализирането на
резултатите от изследването?
Ако трябва да отговоря с едно изречение, бих избрал
следното: В областта на професионалния PR и
подготовката за него много е направено и още повече
остава да се направи.
PRактики, бр. 16, 13 декември 2010 г.брой

С повече думи бих обосновал това така: Първо, PRдейностите се възприемат като необходими и
полезни, а работата на PR специалистите се оценява
високо,
особено
в
случаите
когато
имат
необходимата университетска подготовка.
Въпреки тази обща тенденция, все още около 30% от
съвременните
български
мениджъри
нямат
необходимата организационна култура и социална
отговорност,
за
да
оценят
пълноценно
профилактичния, дългосрочен, устойчив и позитивен
ефект на PR върху работата на организацията. Второ,
работещите
специалисти
са
най-добри
в
подготовката на писмени материали и послания, в
работата с медиите и в планирането и провеждането
на специални събития. Най-слаби в управлението на
проекти, публичното говорене и воденето на
преговори. И трето, назряла е необходимостта от
намиране на нови механизми за ефикасно
разпространение на добрите PR практики и
разширяване диалога между университета и бизнеса.
И двете страни имат разбиране и готовност да
работят в тази насока. Не достатъчно да познаваме
съвременните
реалности
трябва
и
да
се
съобразяваме с тях.
Има ли разлика в изискванията към PR специалистите
от страна на различните видове работодатели –
бизнес,
правителство,
неправителствени
организации и др.?
По-скоро не. Изискванията са почти аналогични,
оценките за постиженията се разминават. При
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бизнеса те са най-ниски и ни се струва, че причината за
това е по-скоро в оценяващите.

От резултатите излиза, че бизнесът е най-взискателен
към образованието и работата на PR специалистите,
как ще разтълкувате този факт? От друга страна,
според Вас „бизнесът най-късно е осъзнал нуждата от
професионални PR специалисти“. Защо е така?
Тук са възможни няколко обяснения. От тях бих избрал
това, че българският бизнес не е наясно с дългосрочните
си цели, често променя своята „ниша” и предмет на
дейност и е ориентиран към краткосрочни резултати.
Бизнесът, както и науката, разчитат на традиционният си
приоритет и престиж и подценяват PR активистите. Така
затрудняват собствения си професионален живот.
Вероятно най-близко до истината (поне според данните)
е това, че проблемите са генерационни. Впрочем
генерационни проблеми имат всички измерения на PR.
PR е типична младежка дейност, а се оказва и дамска.
Важно ли е специализираното PR образование при
наемането на PR работа на специалисти? Много от
работещите PR специалисти не са завършили
професионално PR образование. Това проблем ли е за
качеството на работа им?
Ако се позова на данните от изследването, разликите са
незначителни. Все пак, оценката за работата на хората
със специализираното PR-образование е с 5-6 пункта повисоки от тези на останалите. Това не представлява
особен проблем. Все пак, самодейността не е PR.
Наемете си фотограф, нищо че имате фотоапарат.
PRактики, бр. 16, 13 декември 2010 г.брой

Професионализмът помага и е за предпочитане.
В повечето случаи любителите нямат и понятие от важни
аспекти. Нищо не знаят за стратегическо планиране. Не
различават изследването на обществената среда от
работата в библиотеката. Нямат подготовка по
мениджмънт и поведенчески науки. Липсва им
търпение и са по-самодоволни и арогантни от
допустимото. Остава им само предимството, че в
много случаи са по универсални.
Кои са изискванията на работодателите към PR
образованието?
Изискванията
главно
са
насочени
към
организационната култура и към комуникативните
умения – да се установи контакт с набелязания човек и
група хора, да се намери общ език с него или тях, да
се спечели неговите или техните симпатия и доверие.
Винаги съм считал, че на изискванията на практиците
трябва да се гледа сериозно, но критично. PR-ът не е
класически тип професионална услуга. Той е мисия,
демократична ценност и най-съвършеното средство за
създаване на отговорно общество, намиращо се в
постоянен диалог със себе си. Това работодателите ще
разберат, може би, последни.
Вашият съвет към PR специалистите в България?
Рядко давам съвети, защото от собствен опит знам
колко трудно е да бъдат послушани. Въпреки това се
изкушавам да препоръчам – нека пазим собствената
си професионална цена и престиж като възпитаваме в
себе си постоянния навик да живеем за професията
си, вместо от нея.
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All Channels Communication Ltd.
търси
Специалист организиране на събития
За повече информация:
http://www.jobs.bg/f1033531
Изисквания:
- Организираност и отговорност към поетите ангажименти
- Английски език
- Предишен опит в промоции или специални събития
- Комуникативност и тактичност
- Шофьорска книжка
- Личен автомобил по възможност
Ние ви предлагаме:
- Работа part-time, проектна ангажираност
- Развитие в млад и динамичен екип
- know-how
- Възможност за работа за едни от най-интересните и големи марки
-- Атрактивно заплащане
Ако сте амбициозен и организиран, имате опит в промоции или събития и искате да работите в динамична
среда, със сплотен екип като специалист събития , моля изпратете CV, мотивационно писмо и снимка на
имейл адрес: apeykova@all-channels.com, не по-късно от 15 декември 2010 г.

PRактики, бр. 16, 13 декември 2010 г.брой
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ADIS Ltd. търси
Експерт – връзки с обществеността
За повече информация:
http://www.jobs.bg/f1034267
Задължения:
- Организира и осъществява цялостната стратегия за създаване на позитивен имидж на Агенцията.
- Осигурява дейността на Управителя и комуникациите му с чужди дипломатически и други представителства,
бизнес партньори и граждани, средства за масова информация.
Нашате изисквания:
- Икономическо образование - Магистър по сп. „Връзки с обществеността” или „Бизнес администрация”
- Да владее английски език
- Ползването на втори език на ЕС е предимство
- Трудов стаж по специалността – не по-малко от 2 години
- Да познава и да работи с програмни продукти под управлението на WINDOWS
-- Активни, отговорни, с отлични комуникативни способности, мотивирани за работа в екипа на престижна
организация.
Ние предлагаме:
- Работно място – административна сграда на Агенцията на ул. “В. Търново” № 27
- Работно време – от 9,00 до 17,30 ч. с 30 минути обедна почивка
- Трудов договор със срок за изпитване 6 месеца
- Осигуровки съгласно Кодекса за социално осигуряване
- Платен отпуск – съгласно КТ
-- Предоставяне на суми по социалната програма.
Мотивационно писмо и автобиография на български език, актуална снимка и копия на документите за
завършено образование и квалификация кандидатите могат да представят в срок до 15-12-2010 г. по
електронната поща. След предварителен подбор по документи избраните кандидати ще бъдат поканени на
интервю.
-

PRактики, бр. 16, 13 декември 2010 г.брой
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лица

Петя Попова – PR мениджър Globul

Г-жо Попова, от къде дойде желанието Ви да се
занимавате с PR? Какво Ви привлече в професията?
Имах възможността да започна да се занимавам с PR в
романтичния период на тази професия. Работата ми
като PR беше естествен преход от журналистиката.
На какво ниво според Вас е PR бизнесът в България?
Преобладават ли качествените специалисти в
сферата на обществените комуникации, или по –
скоро са дефицит?

Петя Попова има магистърска степен по философия
в СУ. В областта на PR и комуникациите работи от 11
години, през които се специализира изцяло в
корпоративния сектор. Последователно отговаря за
връзките с обществеността на “Балканфарма” (днес
“Актавис” ), “Ален Мак”, “Булгартабак”, а през 2005г.
оглавява PR отдела на Globul. Като мнозина
професионалисти
в
бранша,
пътят
към
комуникациите за нея минава през журналистиката.
Професионалното й развитие започва в Дарик радио,
където натрупва 5 годишен стаж като икономически
репортер. PR отделът, който ръководи понастоящем, е
част от дирекция “Корпоративна политика” на
мобилния оператор.

PRактики, бр. 16, 13 декември 2010 г.брой

Добри PR специалисти в България има. На практика
професията се развива в последните 15 години и
много бързо беше преодолян периода на пробите и
грешките от края на 90-те години на миналия век. За
кратко време ние постигнахме нивото на държави, в
които професията се развива от десетилетия.
Занимавате се с PR над 10 години. Според Вас трябва
ли PR специалистът да притежава вродена интуиция,
която да го води към успешна комуникация, или
всичко е въпрос на знания и опит?
Интуицията е нещо много важно, но само на нея не
може да се разчита. Доброто образование, широката
обща култура и естественото любопитство към света
са нещата, които развиват всеки човек, не само PR
специалиста.
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Интервю с Петя Попова
(продължение от стр.12)

От 2005 г. оглававявате отдела за връзки с
обществеността
в
Globul.
Какви
са
предимствата и недостатъците на работата в
корпоративния сектор?

Условията на финансова криза промениха ли
комуникационната политика на Globul? И по –
конкретно: каква е ролята на PR специалистът във
времена на криза?

Предимствата да работиш в голяма компания са
много.
На
първо
място
бих
поставила
възможността да ползваш международен опит от
много области. Освен това голямата компания
дава възможност за работа по мащабни проекти
от национална значимост.
Основен недостатък е невъзможността в България
бизнеса да влезе в новините на големите медии.
Редица пречки от регулаторно естество водят до
автоцензура в електронните медии. На практика
телевизиите нямат икономически новини и
шансовете на големите компании да бъдат
отразени, се свеждат до нула. Изключение са
прави само за негативните новини.

Промяна в начина ни на работа няма. Като
компания Globul продължава да разчита на
честната и открита комуникация със своите
потребители. Ролята на PR специалиста по време
на криза или на растеж е една: да бъде медиатор
между компанията, за която работи и нейните
публики.

По какво можем да познаем, че един проект е
успешно реализиран?
Традиционно успехите в нашата работа се
измерват с постигната публичност. За мен лично е
важно PR усилията да водят и до промяна в
нагласите и поведението на хората.

PRактики, бр. 16, 13 декември 2010 г.брой

Българско дружество за връзки с обществеността
е първата и най-голяма организация на практици и
студенти по PR. Какъв според Вас е приносът на
една професионална организация към PR
общността?
Безценната възможност да се споделя опит и да се
учим един от друг.
Какво послание бихте отправили към читателите
на “PRактики“?
Да работят и да се отнасят с другите така, както
биха искали да се отнасят към тях.
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ЗА и

отив /от д-р Александър Христов

Коледните партита
Думата „коледни” пред партитата обикновено е само
параван. Удобен и за мнозина, изключително приятен
контекст и повод да събереш някакви хора някъде с цел
да заздравиш отношенията си с тях и да поизлъскаш
имиджа си. Всъщност, това е нещо чудесно. Компаниите
получават възможност да демонстрират уважение и
загриженост към клиенти, партньори, медии и служители,
което впоследствие може да се капитализира. А горните
четири нехомогенни групи – да се забавляват, като найпреданите служители дори да пуснат по една сълза от
умиление пред хаотичната реч на шефа. Поводът за
всичко това е християнски с всичките позитиви от това,
периодът на годината предлолага резултати и
равносметки, въобще – идилия.
Идиличната картинка, разбира се, има и някои съвсем
прагматични основания. По това време хората са по
градовете си и работят до късно, което всъщност е
фактор да дойдат. Едно коледно парти може да
премине идеално и да бъде успешно без особени
усилия и креативност. Не е като презентация на нов
продукт, където трябва здраво да държиш вниманието на
публиките през цялото време. На коледните партита
хората обикновено бъбрят, програмата като че ли им
стои като фон, а не като център на внимание и едва ли
ще забележат, ако музикантът е с половин мустак или
певицата се плези (отдавна искам да направя подобен
експеримент). Не че нещо пречи да направиш
запомнящо се коледно парти, но някак си думата
„коледно” предпоставя много неща – от времето, в което
се реализира, до насочеността и посланията.

новини

PRактики, бр. 16, 13 декември 2010 г.брой

Един от хубавите ефекти на кризата е, че коледните
партита през последните години оредяха. Защото по
едно време повечето от тях бяха като излезли от фабрика
за коледни партита с една поточна линия, която
бригадирът е забравил да изключи след края на
работния ден. Периодът в края на годината винаги е бил
наситен с такива събития… конкуренцията за гости
(особено за журналисти) между тях е голяма,
посещаемостта съответно е ниска, а ефективността –
също. А по-честите гости по правило стоят кратко време,
преяждат с кетъринг, не виждат семействата си и си
търсят колата на сутринта. И сигурно понякога си казват:
„Следващия път няма да отида”. Имало било традиции
да се правят коледни партита. Да, имало е и традиция
турците да ги бият с боздугани по главите, както и да
пъхаш пари на бащата на булката. Традициите понякога
са глупави, понякога - опасни и не са креативни.
Недоумявам защо компаниите настояват да правят
партита по време, когато всички останали правят
същото, пък макар и по Коледа. Вместо да нарекат
партито си „новогодишно” и да го напряват на 10 януари,
когато всички са тук, а и не им се работи много.
Изпробвано е, функционира добре. Освен това
коледните
партита
предполагат
и
редица
организационни проблеми. Навън е студено, което
ограничава избора на място. Трябва да има гардероб.
Трябва да помислим къде ще се пуши. Вероятно трябва и
да има елементи от коледната знакова система (елха,
снежанки), което може да компрометира някоя ценна
идея.
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библиотека/ от Александър Кръстев

Прахът за пране като холивудска звезда
"Холивуд пере най-добре"
Жак Сегела
2004 г.
Издател: Панорама.бг
246 стр.
Вероятно сте чували за прословутия дебат "Президентът като прах за пране",
организиран в Червената къща преди последните президентски избори. Сега ще ви
запозная с причината тази дискусия да бъде озаглавена по този начин. Идеята идва
от книгата на световноизвестния френски рекламист Жак Сегела "Холивуд пере
най-добре", която вероятно всички вие сте чели.
Не, не става въпрос за пари. Тук Сегела говори за начина, по който кандидат за президантския пост може
умно да спечели изборите, въпреки че първоначално е считан за губещ. Тактиката е същата като тази, която
превръща един конкурентоспособен прах за пране в лидер на пазара. Или по-точно - реклама, която може
да превърне един посредствен актьор в холивудска звезда. Авторът показва няколко критерия и "хватки", по
които да бъде извършено "преобразяването". Съответно, всички те са родени от неговата собствена практика
и опит. Едва ли Сегела се е стремял да напише учебник по реклама. Може би просто е искал да се изфука
с постиженията си (Все пак е направил Франсоа Митеран президент на Франция. Тогава той е бил нещо като
Неделчо Беронов, така че...) И въпреки всичко е създал един истински алманах за човешки истории и
рекламни трикове. И истории на марки, вековечени, благодарение на рекламата. Няколко познати ми
споделиха, че са почти разочаровани от книгата. Може би защото са по-навътре в нещата от тази област. Аз
пък й отделих цял ден и половина от живота си. И бих го направил отново. Заради откровеността на Сегела. И
заради прекрасния превод на Вера Джамбазова.
PRактики, бр. 16, 13 декември 2010 г.брой

Със съдействието на
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библиотека/ от д-р Александър Христов

Креативната комуникация
“Креативната комуникация. Как да печелим клиенти и да сразяваме конкуренти”
Здравко Райков

Напълно е прав проф. Здравко Райков, когато казва, че креативността,
нестандартното мислене и идеите, които излизат извън рамките, днес са
необходими на всекиго – от икономиста до музиканта. Особено много това важи
за специалистите по комуникации и поради това новата му книга „Креативната
комуникация” ще е много полезна именно за тях. А също и за всички останали,
които искат да управляват съдбата си и да реализират мечтите си.
Книгата търси отговор на въпроси, пред които се изправя всеки, който иска да постигне успех и да печели
повече. Какво означава да си креативен в нашата дигитална и глобална епоха? Кога комуникацията ни е
оригинална? Къде се крият необичайните идеи? Как да активираме творческия си потенциал? В новите
реалности традиционната комуникация се оказва все по-безпомощна, независимо от огромните ресурси,
от които се нуждае. В момента това, което е необходимо на всички предприемачи и специалисти по
комуникации, не са многомилионни бюджети, международна подкрепа или технологично предимство, а
креативност.
Книгата е увлекателна, съдържателна, изпъстрена с много интересни и забавни примери. Тя разказва за вече
реализирани идеи, но много повече мотивира и ентусиазира читателя да генерира свои идеи и да постигне
успех, като ги приложи на практика. Всъщност, това е нейното по-ценно качество. Здравко Райков и тук не е
изневерил на стила си да използва ясни послания, казани с прости думи и по изключително разбираем и
увлекателен начин. Което само по себе си е отличен пример за креативност.
PRактики, бр. 16, 13 декември 2010 г.брой
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The new generation/ от Мила Христова

Що е то спортен ПР и има ли той почва у нас?
Спортният ПР е понятие, непознато за България. Тук спортен ПР е ПРесаташето на даден клуб, което подготвя и води
ПРескоференции, изПРаща съобщения до медиите. Тук спортен ПР е журналист, ПРиятел на някой спортист или близък с
ръководството, който услужливо пише статии. Тук все още не съществува понятието спортен ПР в целия си смисъл!
Още в пещерното изкуство има изображения на ритуални сцени, ПРесъздаващи спортна дейност. В гробниците на
египетските фараони и в древна Персия са откривани доказателства за наличието на спорт. ПРеди хиляди години обаче
спортът не е имал днешния образ и функции. Тогава той е бил ПРосто средство за разрешаване на междуплеменни спорове
и подготовка на войните. Постепенно индустриалната революция и масовото ПРоизводство водят и до масовизиране на
спорта. Все повече хора започват да го разглеждат като средство за поддържане на добро физическо състояние, като начин
на забавление, все повече се посещават и спортни мероПРиятия. Тези тенденции се увеличават с навлизането на средствата
за масово осведомяване и глобалните комуникации. Днес спортът има повече почитатели от всяка друга дейност.
„Аз бях най-добрият, не защото побеждавах! Аз бях най-добрият, защото публиката ме обичаше!” С тези думи търговецът на
роби се обръща към гладиатора Максимус ПРеди решаващата му битка. Думите му не са ПРосто част от сценария на
филма. Те са част от сюжета на спортния свят! Любовта на римляните към героя на Ръсел Кроул не е ПРодукт на фантазията
на някой сценарист или режисьор. Тя е ПРоекция на действителността, която намира своето отражение в един от найкасовите филми на всички времена.
Все повече млади хора откриват своите идоли в лицето на някой спортист. Неслучайно повечето медии имат изнесена
спортна емисия. Спортът сам по себе си не би имал съвременния си облик, ако не бе публично достояние. Със сигурност
носи радост на ПРактикуващите го, но помислете какво щеше да е, ако не беше част от медийния свят. Тогава, щеше да си
остане ПРосто хоби и средство за поддържане на добър тонус. Днес обаче спортът е бизнес, а всеки бизнес има нужда от
ПРавилна комуникация със своите „потребители”. За съжаление в България не е точно така. Особено що се отнася до поголяма част от спортистите. И у нас, както навсякъде другаде обаче, те са хората с най-многобройни фенове. Затова се
нуждаят от хора, които да осъществяват ПРавилната комуникация - между спортистите и журналистите, както и между
спортистите и техните фенове.
Макар у нас спортният ПР да е неясно понятие, на запад значението му отдавна е оценено. Не ПРосто има компании, които
се занимават единствено и само с тази дейност, но се ПРедлага специализирано обучение в областта. Значителен е броят
на изданията, чието съдържание е за Спортен ПР. Постепенно периферията на света, познаваща и разбираща спортния ПР
се разширява и в следващите години ще намери своето място и в България.

Със съдействието на:
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забавление/
от Симона Стефанова
събития


Подаръци за всички от сърце
Този път рубриката не се нуждае от вицове. През последните няколко седмици българските
политици не спряха да ни забавляват с PR и всякакъв друг вид гафове. То не бяха фалшиви дипломи,
бременности, доноси и други. То не бяха фалшиви партита с фалшиви подаръци. Впрочем, кой ли
би се хванал на въдицата, че ще му подарят телефон за 6000 лв., просто ей така? Явно нашите
любими народни представители са доста заслепени, но дано успяха да прогледнат седмица преди
Никулден (ми така де, на никой не му е приятно да го правят на шаран...). Че да не им се налага,
със стеснителни жестове и потни ръце, да измислят оригинални обяснения, защо виждаш ли, са
предпочели парти с награда, пред досадното гласуване в парламента. Влезте им в положението,
де.
И накрая ни оставиха да премисляме какво ли е споделила дъщерята на министър Найденов по
домашния си телефон с гаджето, докато са ги подслушвали от ДАНС, че сега толкова се
притеснява 
Какъв по-хубав завършек на една наситена с гафове и лафове година?! Какъв по-хубав подарък от
смеха! Та нали смехът е здраве. Дали пък министър Дянков няма пръст във всичко това - да спести
още от парите за здраве?
Към всички колеги и членове на БДВО: Бъдете здрави и усмихнати през Новата година!
Към всички, които все още не са станали членове на БДВО: Направете го! Заслужава си 
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