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Започва второто издание на M-Tel Media Masters

Конкурсните материали ще се приемат от организацията-партньор на М-Тел за
журналистическата надпревара – Център за развитие на медиите.

Журналисти от цяла България, отразяващи всички сфери на обществения живот в
страната, могат да изпращат свои авторски творби за участие във второто издание
на конкурса M-Tel Media Masters.

През тази година награди ще бъдат връчени в три категории – Печатни медии,
Електронни медии и Информационни агенции и нови медии. Победителите ще
бъдат определени от независимо жури, без участието на представители на
Мобилтел. Срокът за участие е до 20 март.

Aвторските материали трябва да са публикувани или излъчени в периода от 15 март 2010 година до 20 март 2011 година.
Те трябва да представят теми, свързани с всички области от нашия живот, върху които новите технологии са оказали
влияние.
Всеки журналист може да кандидатства с до три свои материала.
Номинации от медии, неправителствени организации и експерти в областта на медиите също се приемат за участие.
Както през 2010 година, така и при новото издание на надпреварата, конкурсните материали ще бъдат оценявани според
критериите информативност, обективност, аналитичност, творчески и нестандартен подход към темата.
Победителите в трите категории ще бъдат отличени с Голямата награда M-Tel Media Masters. Те ще получат грамота,
парична награда в размер на 5 000 лева и таблет. Във всяка от категориите ще бъдат определени по двама подгласници,
които ще получат грамота, парична награда от 1 000 лева и таблет.
Целта на конкурса е да поoщри обзорните и аналитични материали с нестандартен поглед върху развитието на
технологиите и тяхното влияние върху нашия живот.
Наградата M-Tel Media Masters е признание за най-добрите журналистически работи по теми, свързани с всички области
от икономиката на страната и ежедневието ни, повлияни от новите технологии – комуникация, пътувания, медицина,
финанси, търговия, криминология и много други.
Наградите M-Tel Media Masters ще бъдат връчени на церемония в края на април 2011 година.

http://prnew.info/
http://prnew.info/zapochva-vtoroto-izdanie-na-m-tel-media-masters-2/
http://prnew.info/zapochva-vtoroto-izdanie-na-m-tel-media-masters-2/
http://prnew.info/zapochva-vtoroto-izdanie-na-m-tel-media-masters-2/
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Сергей Станишев очаква дете от Моника Янова, собственик на комуникационна агенция „Актив Груп“

Бившият премиер Сергей Станишев и PR специалистката Моника Янова очакват дете, съобщи специално за в. "24 часа" на
22 февруари бъдещата майка. То ще е момиче и ще се появи на бял свят към края на пролетта.
Новината бе обявена по всички правила на успешната медийна комуникация с водещо интервю на Станишев във в. „Труд“.
Лидерът на БСП ще стане баща за първи път, за любимата му това ще е трето дете. Моника вече има две деца от банкера
Венцислав Йосифов, с когото се раздели дискретно през лятото на миналата година.
Комуникационна агенция „Актив Груп“ успешно печели през последните няколко години големи държавни поръчки за PR и
медийно обслужване. Сред нейните корпоративни клиенти са VIVACOM, Солвей, KBC, Дженерали и др. (според
информация от интернет страницата на агенцията).

Половин милион лева ще даде икономическото министерство за отразяването на дейността му в медиите

Това стана ясно от обявена обществена поръчка, публикувана в Държавен вестник на 1 март, съобщава вестник „Стандарт“.
В същото време за изграждане на информационни щандове за представянето на България като атрактивна туристическа
дестинация на международни туристически изложения в Румъния и Гърция са заделени 110 000 лв. С отпуснатия на МИЕТ
бюджет се стартира и обществена поръчка за около 167 000 лв. за разработване на ведомствен Уеб портал и
информационна система.

Обявиха 2011 IPRA Golden World Awards for Excellence for Central & Southeastern Europe (CSE)

За първи път през 2011 година ИПРА ще връчи регионални PR награди за проекти от Централна и Югоизточна Европа.
Победителите в регионалните награди на ИПРА отиват директно на финалното журиране на Световните PR награди на
ИПРА.
Цялостна информация може да намерите в IPRA Newsletter

http://prnew.info/
http://prnew.info/stanishev-chaka-dete-ot-monika-josifova/
http://activegroup.bg/
http://activegroup.bg/
http://activegroup.bg/
http://activegroup.bg/
http://activegroup.bg/
http://activegroup.bg/
http://activegroup.bg/
http://activegroup.bg/
http://prnew.info/polovin-milion-za-pr-na-ministerstvo/
http://prnew.info/2011-ipra-golden-world-awards-for-excellence-for-central-southeastern-europe-cse/
http://united-partners.com/ipra/Newsletter_IPRA_N2.pdf?goback=.gmp_3652670.gde_3652670_member_44949771
http://united-partners.com/ipra/Newsletter_IPRA_N2.pdf?goback=.gmp_3652670.gde_3652670_member_44949771
http://united-partners.com/ipra/Newsletter_IPRA_N2.pdf?goback=.gmp_3652670.gde_3652670_member_44949771
http://united-partners.com/ipra/Newsletter_IPRA_N2.pdf?goback=.gmp_3652670.gde_3652670_member_44949771
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Семинар: "Интернет маркетингът за 
постигане на успех - Guerrilla 

Marketing"

http://www.eventbox.bg/events/1522

9 март 2011 г. (сряда)

София

Семинарът на Европейски мениджмънт център

е създаден, за да ви обучава, вдъхновява, и

забавлява. Той включва много нови методи,

ценни практически примери и идеи,

основаващи се на доказани маркетинг и

бизнес техники, които помагат при редуциран

бюджет, с неограничено въображение и

желание за постигане на успех. Целта на

обучението е придобиване на нови знания и

умения за най-бързо развиващия се

маркетинг - интерактивният маркетинг. Водещ

е Жанет Найденова, първият сертифициран

„Guerrilla Marketing Certified Coach" в България.

PR Thursday: "PR по време на избори"

http://www.eventbox.bg/events/1523

10 март 2011 г. (четвъртък)

София

В медийното пространство вече се усеща,

че наближават избори. Те касаят цялото

общество и неминуемо пораждат огромен

интерес. Какви са предизвикателствата

пред PR специалистите, които са решили

да се впуснат в предизборната кампания, и

как да се справят с трудностите и

изостреното внимание на аудиторията?

Това ще научите на първия за месец март

PR Thursgay от Диана Дамянова,

собственик на PR агенция „Д&Д Агенция“,

Елена Вълчева-Янева, управител и

съдружник в PR агенция „Янев и Янев“, и

Жанет Пашалиева, директор на

Пресцентъра на Българската

социалистическа партия.

http://www.eventbox.bg/events/1522
http://www.eventbox.bg/events/1415
http://www.eventbox.bg/events/1523
http://www.eventbox.bg/events/1523


PRактики, брой 22, 07 март 2011 г.

5

събития

Със съдействието на

Курс: "Корпоративната социална отговорност 

– реалности и митове“

http://www.eventbox.bg/events/1470 

12-13 март 2011 г. (събота-неделя)
София

Корпоративната социална отговорност (CSR)
безспорно е решаваща за добрата фирмена
репутация. Тя е модерното лице на бизнеса. Но CSR не
е въпрос на мода, а е осъзната нужда да се направи
нещо дългосрочно, полезно и добро. CSR не е купуване

на играчки и лакомства по Коледа за деца, лишени от
родителски грижи. Не е еднократно дарение по сметка
за лечение. Не е и просто ремонт на фонтана пред
Президентството, защото там всички ще видят, че
нашата фирма го е направила.

Обучението в M3 Communications College ще развенчае
митовете и ще ви помогне да реализирате качествен
CSR PR. Ще бъдат разгледани и обсъдени разнообразни
примери от световната и българската практика.

Лектор е Радина Ралчева, управител на Go Green
Communications, и член на Управителния съвет на БДВО.

Специализиран семинар: "Обучение 

за маркетинг и реклама чрез 

социалната мрежа Facebook" 

http://www.eventbox.bg/events/1475

25 март 2011 г. (петък)

Как се правят успешни маркетинг кампании
във Facebook? Научете тайната като вземете
участие в специализираното обучение на
Social Me за маркетинг и реклама чрез
социалната мрежа FACEBOOK.

Ще узнаете изпитаните и гарантирани
методи за: Създаване и развиване на
успешни фейсбук страници; Привличане на
таргетирана група фенове; Правилна
комуникация с потребителите; Успешни игри
и събития; Оптимизиране на фейсбук
страниците за повече трафиk FBML код и
създаване на специализирани "Табове" и
още много теми.

http://www.eventbox.bg/events/1470
http://www.eventbox.bg/events/1470
http://www.eventbox.bg/events/1415
http://www.eventbox.bg/events/1475
http://www.eventbox.bg/events/1475
http://www.eventbox.bg/events/1475
http://www.eventbox.bg/events/1475
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До 25 март е отворена регистрацията за участие в новия курс на квалификационната програма 
CIPR Internal Communication Certificate

Предимства за студентите в квалификационната програма:
• Студентите във втория курс на програмата получават право на безплатно участие в Петата юбилейна международна
• конференция „Успешните комуникации започват отвътре”, която ще се проведе през есента на 2011 г.;
• При записване на повече от 1 участник от 1 организация, всеки следващ участник ползва 20% отстъпка от цената;

Сред предимствата на програмата са:
• Предназначена е за специалисти в областите човешки ресурси и корпоративни комуникации, както и за мениджъри
• на различни нива в организациите, въвлечени във вътрешноорганизационните комуникации.;
• Съчетава теоретична подготовка и усвояване на практически познания;
• Предоставя на специалистите по-стратегически и структуриран подход към вътрешноорганизационните комуникации;
• Гост-лектори в програмата са практици – акредитирани CIPR лектори;
• Разработена е от Британския институт за PR (CIPR) и Атестационна комисия на CIPR контролира управлението на

• програмата в България от Акредитирания център Apeiron Academy;
• Оценяването на студентите в курса се извършва от оценителска комисия на CIPR, който издава и Сертификат за
• професионална компетентност.

Повече информация можете да откриете в сайта на Apeiron Academy; 
Интервюта с преподаватели и участници от първия курс на CIPR Internal Communication Certificate в България, можете да прочетете на
CIPR Students’ Blog;
За допълнителна информация посетете официалния сайт на CIPR. 

За регистрация и допълнителна информация, моля свържете се с екипа на Apeiron Academy: http://apeironacademy.com/

Началото на новия курс на британската квалификационна програма CIPR Internal

CommunicationCertificate в България е планирано за април 2011 г., а регистрацията е отворена до
25 март 2011 г. Квалификацията предоставя възможност на специалисти от различни области да усвоят
познания и добри практики за ефективно управление на вътрешноорганизационните комуникации.
Курсът подготвя участниците с всички основни концепции, техники, теории и умения, необходими за
стратегическо планиране и ефективно управление на вътрешните комуникации. Успешно
завършилите студенти придобиват престижен международно признат и професионално разпознат
сертификат за Професионалнa компетентност.

http://apeironacademy.com/cipr/communications.html
http://apeironcommunication.com/blogs/cipr/
http://www.cipr.co.uk/
http://apeironacademy.com/
http://apeironacademy.com/cipr/communications.html
http://apeironacademy.com/cipr/communications.html
http://apeironacademy.com/cipr/communications.html
http://apeironacademy.com/cipr/communications.html
http://apeironacademy.com/cipr/communications.html
http://apeironacademy.com/cipr/communications.html
http://apeironacademy.com/cipr/communications.html
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We create remarkable direct marketing campaigns for clients whose names you will immediately recognise. We do a 
lot of presentations, seminars and even we write e-books. And all this from a small office in Sofia with a smiling staff, plus 
a few colleagues who pop in regularly or support us online from Romania. More on us on our website: 
http://MediapostHitMail.bg. 

We don’t care about your background, experience, age, gender or outlook if you think you’d enjoy handling all this:

- Manage and coordinate some of the direct marketing campaigns of a small, but reliable company, always trying to 
provide better results, which is part of the group of the French Post;
- Take care of our prospects / clients – find them, contact them regularly, understand what they need, offer 
alternatives, suggest, consult and provide them with a lot of added value (all this with our support, of course); 
- Find all sorts of things on the internet (please be very good at that!) and in the office;
- Put together nice PowerPoint presentations and present them to clients;
- Be very charming – to people ranging from secretaries to Marketing managers, on the phone, via post, e-mail and in 
person;
- Do unusual things sometimes (like loading many heavy packages into a cargo bus or packing items together for an 
absurdly urgent campaign in order to launch it on time);
- Successfully avoid boring grammar and punctuation mistakes in both Bulgarian and English languages (of course, 
speaking other languages properly is a plus);
- Write e-mails, and promptly add, multiply, divide and subtract (you’ll need this when preparing campaign cost 
estimations)– most often in Excel;
If you’re interested please write a detailed e-mail with a CV enclosed to office@mediaposthitmail.bg saying why you 
think you might be the right person - and when you are available. Final deadline for your application is March 21st at 
noon Sofia time.

7

Mediapost Hit Mail Bulgaria is looking for  
Account Executive
More information: 

http://www.jobs.bg/f1083826

http://www.jobs.bg/f1083826
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Фондация „За Нашите Деца”
търси да назначи специалист “Връзки с обществеността”

За повече информация:
http://www.jobs.bg/f1084539

Присъединете се към един динамичен, професионален и отдаден на социалната кауза екип!

От Вас се очаква:
- Да работите за по-доброто позициониране на фондацията в публичното пространство 
- Да предлагате и организирате PR кампании
- Да изграждате и поддържате ефективна комуникация с партньорите на фондацията от бизнес и медийния сектор
- Да планирате и провеждате събития за популяризиране и набиране на средства

Предлагаме: 
- Работа в динамична и ефективна работна среда
- Специализирани обучения
- Възможност за личностно и професионално развитие

Изисквания: 
- Опит в сферата на връзките с обществеността
- Висше образование в сферата на връзките с обществеността, маркетинга или рекламата е предимство
- Отлични комуникативни и презентационни умения
- Добър писмен и говорим английски
- Отлични презентационни умения
- Отлична компютърна грамотност
- Познания за медийния пазар в България
- Опит в организирането на събития
- Шофьорската книжка е предимство

Краен срок за подаване на документи: 15.03.2011 г. на jobs@detebg.org

http://www.jobs.bg/f1084539
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Мария Дойчинова – Стойчева завършва Английската езикова

гимназия в гр. София, а след това „Арабистика” в СУ.

Специализира маркетингов мениджмънт, психология и

комуникации. Сертифициран тренер по управление на промяната

и лидерски умения. От 2000 г. създава, развива и ръководи PR

екипа на „Софийска вода” АД. От април 2010 е ръководител на

дейността „PR и Комуникации” на „ЧЕЗ България”. Автор на

комуникационни стратегии и планове, образователната програма

за деца и възрастни „Вода за бъдещето”, програми за

повишаване на удовлетвореността на клиентите и

заинтересованите страни и PR кампании, свързани с дейността

на компаниите, за които работи. „Детският фестивал на водата”

печели наградата на БДВО, а програмата за работа с децата

получава признание от Програмата за Развитие на ООН през

2005 г. в областта „Екология”. Член е на екипа, получил

престижната награда на Международния Форум на Бизнес

Лидерите – „Engagе” – в областта на вътрешните

комуникации(2008 г.).

Г-жо Дойчинова, завършили сте “Арабистика” в Софийския

университет. Това е специалност, която е сравнително далеч от

обществените комуникации. Защо пожелахте да се развивате в

сферата на PR?

Иска ми се да споделя една случка, която винаги ме е карала да се

чувствам необикновено. Бях почти на седем, когато срещнах Юрий

Гагарин случайно пред хотел „Рила” в София. За да ме убеди да се

снимам с делегацията, той ми подари значка - свали я от ревера си

и ми я закачи на рокличката. Убеди ме, разбира се, а аз бях

неизмеримо щастлива и удовлетворена. Гагарин и до днес е в

сърцето ми. Така ме кара да се чувствам и работата ми в областта

на PR-а.

На мен ми се струва съвсем логично един арабист да стане

професионален PR. „Арабистиката” дава един друг поглед към

света, обществото и неговите проблеми, друг хоризонт, или, ако

искате, друга гледна точка. Дава и възможност за опознаване на

един друг свят, с неговите обичаи, вярвания и традиции, а това е

богатство, неизмеримо с никое друго. Смятам, че всеки завършил

„Арабистика” би могъл успешно да се реализира във всеки аспект

от хуманитарните дейности именно поради задълбочените

познания, които това образование даваше за обществените

отношения, историята, философията, културата. А PR-ът е именно

това – познанието и управлението на връзките с публиките, с

обществото, неговите очаквания и нагласи. До скоро, а и сега от

време на време, нашата професия се наричаше „Връзки с

обществеността”. Така се нарича и Дружеството, което обединява

PR практиците в България.

Има и още нещо – аз лично имах късмета да поработя няколко

години в арабска страна и с арабски страни като част от екипа на

голяма българска компания. Знанията, които придобих през тези

почти пет години, за взаимоотношенията, значението на човешкия

фактор и уменията да се управляват обществените очаквания и

нагласи до голяма степен определиха професионалното ми

бъдеще.

Лица

Мария Дойчинова – Директор “PR и комуникации”, ЧЕЗ България

9
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Интервю с Мария Дойчинова
(продължение от стр. 9) 

търпелива, позитивна и да не губя

присъствие на духа, каквото и да се

случи.

Какви предизвикателства срещате в

практиката си?

Да отговаряш за PR-а на една

компания, която предоставя услуга с

обществен интерес в условията на

естествен монопол в една силно

регулирана среда е сериозно

предизвикателство само по себе си.

Бизнесът ни е да обслужваме хората –

нашите клиенти – и да се стремим да

подобряваме услугите си за тях. На

практика в условията на естествения

монопол всеки е клиент и всеки е

заинтересована страна. Нашата

дейност засяга ежедневието и бизнеса

на всеки – на практика малък брой

хора, нашите служители, оказват

влияние върху живота на един цял град,

на една цяла област, на една цяла

държава. В основата на успеха на

нашия бизнес е, наред с

професионалното предоставяне на

услугите, осигуряване на

непрекъсната, двупосочна, диалогична

и открита комуникация със

заинтересованите страни. Това е

особено важно в условията на криза,

когато имаме силно изострена

чувствителност към цените и ценовите

политики. Като добавим и популизмът,

който съпътства тези услуги и фактът, че

Не е без значение и фактът, че през

един значителен период работих и като

преводач с английски и арабски.

Хилядите страници, които прочетох през

този период, свързани с различни

аспекти на бизнеса и обществения

живот също допринесоха за

ориентацията ми.

Имате специализации по маркетингов

мениджмънт, психология, комуникации.

Кое Ви помогна в най-голяма степен да

се развиете успешно като PR

специалист?

Всяко ново познание обогатява и

допълва сложната палитра от знания и

умения за общуване, които са

необходими на професионалните PR-и.

В този смисъл не бих могла да кажа коя

от тези науки най-много ми е

помогнала. Но ми се иска да добавя и

още една специализация, която получих

– аз съм сертифициран тренер по

управление на промяната и лидерство –

от американската консултантска

компания Сен Дилейни. Това е

неоценимо богатство, за годините, в

които съм водила тези курсове, аз съм

работила с над 1500 души, намиращи

се на различни нива на корпоративната

йерархия, за които беше важно да се

научат да споделят ценностите на

промяната, лидерството и личната

отговорност. Познанията ми и

житейският ми път ме научиха да бъда

те сами по себе си са изпълнени със

значителен емоционален заряд, можете

да си представите, че всеки ден е едно

предизвикателство. Дори нищо

необичайно да не се е случило, пак е така.

Каква е според Вас репутацията на PR

професията в България? Българинът често

асоциира PR-а с неетични практики.

Смятате ли, че наистина те преобладават

в нашето ежедневие?

Прави ми впечатление, че нашата

професия е измежду професиите, от

които „разбират” най-много хора. Да не

кажа – всеки разбира от PR. Истината е, че

зад добрите PR решения, планове и

стратегии се крият часове и дни къртовски

труд, в който няма нищо бляскаво,

напротив. Добрият PR е ,ако не невидим, то

поне не бие на очи. За него е важен

клиентът – той трябва да изглежда добре,

да постъпва добре, да говори добре и

разбираемо, на езика на съответната

публика и трябва да бъде разбран. В този

смисъл практикуващите PR носят голяма

отговорност, те трябва да са хора с чисти

помисли и морал. Смятам, че в публичното

пространство битуват необосновани

упреци към PR гилдията, нещо като

градски легенди. За мен няма основания

за тревога – неетичните практики

определено не са преобладаващи в

нашето ежедневие; не казвам, че няма

такива, казвам просто, че по-голямата част

от нас си вършат работата етично и

отговорно.
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Останалите неминуемо, рано или

късно, или сами ще си паднат от борда,

или ще бъдат изтласкани.

Придържането към етичните и

моралните принципи на професията е

единствената възможност за успех.

В момента сте Ръководител “PR и

комуникации” на ЧЕЗ България.

Опишете на читателите на “PRактики”

как протича Вашето ежедневие.

Моят ден започва с чаша кафе и

сутрешните блокове на телевизиите,

дори когато съм в отпуск, но съм в

България. След това се запознавам с

медийното покритие за компанията и

сектора, както и по-важните теми,

свързани с политиката и обществения

живот. После в общия случай, нещата

тръгват по план. Искам да подчертая, че

планирането в PR-а е особено важно.

Подготовката е в основата на всеки

успех. Една английска поговорка казва –

„Ако не успееш да се подготвиш, се

подготви да не успееш.” Планираме

събития, интервюта и прессъобщения;

подготвяме срещи, отговаряме на

журналистически запитвания по

клиентски казуси. Това, което е

характерно за нас, но е чисто

специфична българска черта е, че

почти всички проблеми на клиентите се

решават през и в медиите.

Сигурно и на колегите от медиите не

им е лесно, но някак си хората все

още нямат достатъчно доверие на своя

доставчик, може и в някои случи да

имат основание, и затова се обръщат

направо към медиите. Мисля, че с

повишаване на удовлетвореността на

клиентите ни и подобряване на нашите

услуги, което е основна цел на бизнеса

ни, това ще се преодолее. Когато

единични клиентски случаи се

разискват и решават в медиите и чрез

медиите, това създава усещането, че

едва ли не всеки втори има такъв

проблем, което не е истина. Създава

се опасност отделните проблеми да

се екстраполират върху цялостната

дейност на компаниите, което от своя

страна води до негативни нагласи и

предпоставки за неблагоприятни

нормативни решения и действия.

Затова е изключително важно да

поддържаме с колегите от медиите

професионален и коректен диалог, да

им предоставяме навременна и

правилна информация, защото и те,

както и ние, служат на обществото.

Като цяло обществото има негативно

отношение към доставчиците на

публични услуги. Какви специфични

комуникационни практики изисква

това? Как се гради доверие към

Интервю с Мария Дойчинова
(продължение от стр. 10 ) 

институция от величината на „ЧЕЗ

България”?

Преди време една колега от PR гилдията

каза – „Може да сте идеални, но аз никога

няма да ви обичам, защото трябва да

плащам сметки”. Ето това е – никога няма

да станем любимият герой от приказките.

Това, за което трябва да работим е

разбиране и подкрепа. Доверието се

гради трудно, особено, когато има

натрупани исторически негативи и

стереотипи и една недотам адекватна

комуникация от страна на компанията.

Това е не само при ЧЕЗ, дори бих казала,

ЧЕЗ не е изключение от практиката. Трябва

да се говори, да се обяснява всяка стъпка,

която прави, всяка вложена стотинка, всеки

метър кабел, всеки трафопост и всяка

станция от гледна точка на подобряване на

обслужването на клиентите и подобряване

на живота на хората. ЧЕЗ в България е част

от една от най-големите международни

компании, доставчици на

електроснабдителни услуги в Европа. В

България ние споделяме опита,

технологиите, ноу - хау и стандартите на

групата и мога да ви уверя, че тя работи

съобразно най-добрите европейски

практики в областта на енергетиката.

Защо, обаче, не ни разбират, защо ни

критикуват, защо сме непрекъснато в

устата на политици и общественици?

11
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Интервю с Мария Дойчинова
(продължение от стр. 11) 

че увлечена в работното си ежедневие,

не съм отделяла достатъчно време на

това и го отчитам като пропуск.

Какво бихте препоръчали на

професионалните организации в

сферата на публичните комуникации?

В каква насока според Вас трябва да

се работи?

Бих препоръчала да се обединят за

постигане на общи цели, мисия и визия

за гилдията. Една силна организация

винаги е по-добра от много на брой,

но не достатъчно влиятелни такива.

Няма да е лесно, но съм сигурна, че си

струва да опитаме. Само така ще

можем да влияем положително върху

обществените нагласи към

професията и да постигнем резултати,

които ще помогнат не само на нас

като професионалисти, а и на

България като създадат положителни

нагласи към компаниите и клиентите,

за които работим. Така ще ни се чуе

името и думата и в Европа. Имаме

безспорни лидери, известни с

професионализма си и извън

пределите на нашата страна, но ми се

иска да имаме и такава организация.

С такива имена мисля, че постигането

Отново опираме до ефективната 

комуникация и нейната цел -

осигуряване на разбиране и подкрепа 

от страна на обществото и 

институциите, чрез диалог, откритост и 

действия на добър корпоративен 

гражданин. 

Какви са впечатленията Ви от 

дейността на БДВО през последните 

години? Как според Вас може да се 

подобри практиката на Дружеството?

Бих препоръчала по-голяма

проактивност и повече видимост на

Дружеството. Като организация, която

обединява PR практиците в страната,

искам по-често да виждам името и като

организатор на и участник в

международни прояви и семинари, в

сътрудничество с европейски

организации в областта на PR. Това е

задача не само на новото ръководство,

но и на всеки редови член. Гилдията ни

има нужда от силна организация, която

да инициира дискусии по важни

обществени въпроси,свързани с

нашата европейска принадлежност,

регулации и нормативна база,

например. Аз също трябва да призная,

на тази цел ще е по-лесно, защото вече си

имаме нашите посланици.

Какво е вашето мнение за въвеждането

на професионални стандарти в работата

на PR специалистите?

100% -ова необходимост. Стандартите ще

ни дадат възможност да измерваме и

съпоставяме, да предлагаме и

предоставяме PR услуги с необходимото

качество, а оттам, ще се повиши и

удовлетвореността от нашата работа.

Правилата и стандартите са важни за

всяка дейност и нашата не прави

изключение. Винаги трябва да знаем към

какво се стремим и какво трябва да

постигнем; да имаме цел. Защото, както

се казва в „Алиса в страната на чудесата”

– „Ако не знаеш накъде си тръгнал, може

да стигнеш някъде другаде”. Давам си

сметка, обаче, че ще е необходима доста

работа, в която да се включим всички.

Какво ще пожелаете на читателите на

“PRактики” в професионален план?

Повече успешни клиенти. Нашият успех се

измерва с успеха на нашите клиенти, на

компаниите в които работим, на

държавата ни.
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новини

ЗА и         отив /от Радина Ралчева

Клиентът винаги е прав

Макар че е класическо клише, би било наивно да смятаме, че изразът
„Клиентът винаги е прав” няма своите основания. Чудя се как биха
изглеждали без него отношенията клиент – агенция. Те и без друго рядко
са прости, ясни и гладки. И в повечето случаи, когато има неравност,
клиентът наистина е прав. Защото има информация, която агенцията
може и да няма, защото има правото да преследва цели, за които не
е информирал своята агенция и защото често знае за бранша си
повече от агенцията. Освен това, ако клиентът има вътрешен PR отдел,
най-вероятно в него работят професионално подготвени служители,
които изпълняват корпоративни политики и защитават интересите на

компанията, следователно не биха допуснали действия, които ги
накърняват. Може би клиентът не винаги знае какво точно иска, но от
друга страна, работа на агенцията е да канализира, насочи и
фокусира процеса, така че да се достигне желаната от клиента
крайна цел. А и при положение, че клиентът е този, който осигурява
ресурсите за реализацията на нечии идеи, нормално е да очаква
нещата да се случват по начина, по който той иска. Работата ни като
комуникатори е да търсим не конфликти, а решения, които биха
задоволили изискванията на онези, които ни плащат за
професионалните ни съвети. Работата ни е да генерираме публичност
в полза на клиента, като спазваме добрия тон и етиката. Работата ни е
да търсим позитивите и да изтъкваме предимствата, а не да
критикуваме решенията на нашите клиенти или начина, по който
управляват бизнеса си. Без презумпцията, че клиентът винаги е прав,
отношенията между клиента и агенцията биха били трудно
предсказуеми и понякога драматични, особено като се има предвид
колко често представители на PR агенции коментират, че клиентите им
са много дезориентирани, имат нереалистични очаквания и искат
неща, които не попадат в сферата на PR. Интересно тогава как,
въпреки това, когато клиентът настоява, успяват да ги реализират, а
понякога печелят и награди за подобни PR кампании. А и да не
забравяме, че клиентът не е длъжен да харесва всичко, което ни
хрумне и да приема безрезервно идеите на външни за компанията му
хора, независимо колко убедение сме ние, че те са му от полза. Така
че клиентът наистина е прав – той има правото да казва както „да”,
така и „не” и ние трябва да се научим да живеем с това.

„Клиентът винаги е прав” е често и удобно извинение. За липсата на
идеи, на позиция, на гръбначен стълб, ако щете. Много от нас са
прекарали години, за да достигнат високо професионално ниво и
въпреки това позволяват на хора, които нямат никаква представа от
публични комуникации, а понякога и от това, което е добре за
компанията им, да диктуват действията им в тяхната собствена
професионална сфера. Неслучайно родният PR пейзаж е пълен с
подобни една на друга, бездарни и посредствени кампании и
проекти, които в повечето случаи не искаме да признаем, че сме
реализирали под натиск от клиента. На повечето PR практици не им
„стиска” да отстояват концепции, за които са убедени, че са правилни
и полезни, само за да не се конфронтират с клиента. Но нали
работата ни като консултанти е именно да бъдем външен коректив на
своите клиенти, които често, погълнати от вътрешнофирмените си
правила, изпаднали в рутина и удобство, забравят че навън
съществува цял един свят, който не се интересува какво си мислят те
и има свое мнение за тях. Нашата работа като консултанти е, когато

се налага, да кажем на клиента, че това, което иска не е добро за
него, няма да доведе до желаните резултати и дори би могло да му
навреди. Или пък да поспорим добронамерено с клиента си, за да
го предизвикаме да види друга гледна точка, да промени леко
посоката, да излезе от стандартното мислене или да направи нещо
ново. Да се влезе в професионален спор, когато се налага, може да
бъде здравословно, отрезвяващо и най-вече – да доведе до
неочаквано добри резултати. Е, разбира се, макар и рядко, може да
загубите клиент, но пък няма да сте загубили професионалното си
достойнство и силата да бъдете истински партньори на своите
клиенти. А и струва ли си да работите с компания, която гледа на вас
като на досаден придатък, а не като на ценен източник на идеи,
мнения и професионални съвети? Отношенията клиент – агенция, за
да бъдат резултатни, би трябвало да се базират на партньорство,
равнопоставеност, взаимно уважение и доверие. Ако винаги се
съгласяваме с клиентите си, не сме кой знае какви консултанти,
нали? В подобни отношения на примирение ние приемаме да сме
просто изпълнители, които повтарят вече реализирани и „проверени”
неща. А повторението, уви, в този случай не е майка на знанието,
както твърди полулярният израз, а на затъпяването. И понеже в такъв
случай е трудно сами да се уважаваме, чудя се как би ни уважавал
клиентът и как би ни се доверил.
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новите членове

Румяна Ечкова,

Специалист “Маркетинг и 

реклама”, Symmetric 

Communication 

Румяна Ечкова е последна 

година бакалавър в СУ, 

специалност “Връзки с 

обществеността”. Интересува 

се от Ambient Advertising, 

Guerilla Marketing, Video 

Projection Mapping. 

Стефан Димитров, PR 

консултант, Go Green 

Communications

Стефан Димитров има 5 

годишен стаж в сферата на 

комуникациите. 

Професионалните му 

интереси са насочени към 

организирането на събития и 

фотографията. 

Сандра Пеев, Account 

executive, Symmetric 

Communication

Сандра Пеев има 5 годишен 

стаж в сферата на 

комуникациите. Понастоящем 

заема позицията Account 

executive в Symmetric 

Communication, part of All 

Channels Group.

Десислава Виткова,

Junior PR consultant, 

Go Green Communications

Десислава Виткова е последна 

година студент в НБУ, 

специалност “Масови 

комуникации”. Интересува се от 

„Зелен” PR, комуникации, 

социология и човешки ресурси, 

интересни и иновативни 

практики в сферата на 

маркетинга и рекламата. 
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забавление/ от Симона Стефанова

Кой е най-добрият приятел на PR-а? И преди да се изложите, не това не е друг, а самият

съпруг/а. Макар и понякога да се карат, те никога не спират да се обичат.

PR отива на конференция в чужбина. По време на събитието получава имейл:

„Не забравяй, че си женен!”

А той й отговаря:

„Много съжалявам, скъпа, твърде късно получих имейла ти…”

---

PR се прибира вкъщи в ужасен вид и прошепва на жена си:

- Скъпа, много ми е зле! Викай ветеринарния лекар!

- Ветеринарния ли?! А защо не нормален доктор?

- Защото – отвръща PR-ът – работя като кон, живея като куче, а шефът ми е ку-ку…

----

Съпруга на журналист си споделя със съпруга на PR специалист.

- Мъжът ми толкова често говори насън, че просто полудявам. А твоят говори ли?

- Не, само се усмихва и увърта мръсникът…



Заедно завинаги
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