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Уважаеми колеги,
Бих искал да честитя на победителите в PR Приз 2011 и да споделя, че тази година традиционният
конкурс за успешни PR проекти бе още по-добър, по-иновативен и интересен, с повече
качествени проекти и кандидати.
В единадесетото издание на PR Приз успяхме за първи път да постигнем няколко неща:

Стоян Стоянов,
Председател на
БДВО

- В голяма част от категориите избрахме победители както на първо място, така и на второ и трето.
Разбира се, това стана възможно, тъй като в конкурса се бориха достатъчно на брой и сериозни
проекти.
- Успяхме да селектираме най-добрите проекти, които да преминат на Втория кръг от конкурса и
които да бъдат представени на публичните защити на 14 и 15 май. Това бяха 34 проекта от общо
43, които кандидатстваха.
- Създадохме и реализирахме Специалната награда на M-Tel PR Challenge Contest, риалити
конкурс за избор на PR агенция за истински проект на комуникационната компания М-Тел. В него
своите идеи и предложения представиха единадесет PR специалисти. Проектът се оказа
изключително успешен и интересен. Чрез него успяхме да привлечем вниманието на колегите от
PR общността и да ги въвлечем в състезание с ясни правила, с ограничение на времето и
ресурсите и с акцент върху креативността.
- Опитахме се в рамките на PR Приз 2011 да организираме конкурс за Клиентска награда за PR
агенция в корпоративния сектор, като оценим кандидатстващите PR агенции според
удоволетвореността на техните клиенти от работата с тях. За съжаление не успяхме да съберем
достатъчно кандидати и не реализирахме проекта, но със сигурност това ще се случи при
следващото издание на PR Приз. Защото за нас като PR специалисти мнението на клиентите е
изключително важно!
- Петият PR Фестивал на тема NewPRgeneration бе посветен на всички аспекти на
сътрудничеството на бизнеса и образованието по публични комуникации. За първа година по
време на трите фестивални дни имахме една обща тема, която бе завършена и обобщена с
публична лекция, водена от Пол Уилис от Университета в Лийдс, Великобритания.
- Получихме изключителната подкрепа на големия бизнес в България в лицето на М-Тел, Софарма,
Дипломат Корпорейшън ООД, Сол Мелиа и MOI Club, които участваха активно в конкурса и
предоставиха награди и финансова подкрепа за неговото осъществяване.
Сега е моментът да чуем и вашите оценки, коментари и предложения за подобряване на PR Приз
и съпътстващия го PR Фестивал. Защото подготовката за следващите им издания през 2012 година
ще започне сега. И ще се опитаме да ги направим още по-успешни и полезни на PR
специалистите, бизнеса, държавните и местни власти, образователните институции и медиите.
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„PR Приз 2011” награди най-успешните PR кампании
и проекти в България
Единадесетият конкурс „PR Приз“ предизвика сериозния интерес на PR
агенциите и комуникационните отдели на компаниите и организациите в
България и събра 43 проекта, които премериха сили в 11 категории.
Българската конфедерация за връзки с обществеността обяви победителите
в Конкурса за успешни проекти в сферата на комуникациите “PR Приз 2011”
на Официална церемония на 19 май 2011 г., четвъртък, в София. С музика,
позитивно настроение и страхотни непрофесионални водещи, събитието
обедини отново PR общността в България, която аплодира бурно найуспешните проекти и агенции в единадесетте категории, а партньорите на
проекта връчиха и няколко специални награди на участниците.
PR Приз и PR Фестивалът са ежегодни събития в сферата на публичните
комуникации, които за трета поредна година се организират от БКВО –
обединение на три от най-големите действащи професионални PR
организации в България – Българско дружество за връзки с обществеността
(БДВО), Асоциация на имиджмейкъри и специалисти по връзки с
обществеността (ИМАГИНЕС) и Българска академична асоциация по
комуникации (БААК).
В рамките на Петия PR Фестивал за пръв път в България се проведе и риалити
конкурс за избор на PR агенция – M-Tel PR Challenge Contest. Единадесет
участници представиха своите предложения за комуникационен проект по
зададена тема, подготвени в рамките само на три часа пред жури на М-Тел.
Следствие от доброто представяне на състезателите, М-Тел връчи не една, а
цели три награди. Голямата награда спечели Десислава Виткова и Go Green
Communications за кампанията „Блогът на една книга“. Предложенията на
участниците, както и награждаването на победителите, можете да видите
тук:
http://www.jobs.bg/hc/analytics/1920
http://www.jobs.bg/hc/analytics/1921
Благодарим за любезното съдействие и страхотната работа на HUMAN
CAPITAL, издание на JOBS.BG
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„PR Приз 2011” се проведе с
подкрепата на:

Домакин на събитието:

Медийни партньори:

БТА, сп. Мениджър, сп. SignCafe, Инф. агенция
КРОСС, сп. Тема, в. 24 часа, Jobs.bg, електронно
списание "Медии и обществени комуникации",
Blitz.bg, Human Capital, EventBox.bg, PRnew.info,
Агенция БУЛФОТО, СБЖ, Emmis България
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Приз 2011/ Победителите

I-во място
Категория: Корпоративна PR кампания
Проект: “Unibet – от играчи за играчи”
Агенция: Anettevents
Клиент: Unibet (London) Ltd.
I-во място
Категория: Обществено значима PR кампания на организация от бизнес
сектора
Проект: “Лесно, весело, разделно”
Агенция: Go Green Communications
Клиент: Екобулпак
II-ро място
Категория: Обществено значима PR кампания на организация от бизнес
сектора
Проект: “Тера Мадре Балкани 2010”
Агенция: Интеримидж
Клиент: Slow Food България
III-то място
Категория: Обществено значима PR кампания на организация от бизнес
сектора
Проект: “VIVACOM в подкрепа на децата с дислексия и аутизъм”
Агенция: Active Group
Клиент: VIVACOM

I-во място
Категория: Социално отговорна PR кампания на организация от
нестопанския сектор
Проект: „Сподели с приятел!”
Агенция: Apeiron Communication
Клиент: Асоциация „Солидарност”
II-ро място
Категория: Социално отговорна PR кампания на организация от
нестопанския сектор
Проект: „Светлина за утре”

Агенция: ОТ-ДО Консулт
Клиент: Българско сдружение на болните от лимфом

II-то място
Категория: Социално отговорна PR кампания на организация от
нестопанския сектор
Проект: „Мълчанието (не) говори”
Агенция: Praxis Communication
Клиент: Бургаски свободен университет и НПО Деметра
II-ро място
Категория: PR Проект в публичния сектор
Проект: „Изпълнение на първи етап на интегриран проект за
водния цикъл на гр. Троян
Агенция: Арт Студио БМ и Експерт Бизнес Груп
Клиент: Община Троян
I-во място
Категория: PR проект за вътрешни комуникации
Проект: VIVA Star и Големите 5
Организация: VIVACOM
II-ро място
Категория: PR проект за вътрешни комуникации
Проект: „Пощенска банка – Our Bank
Организация: Пощенска банка
III-то място
Категория: PR проект за вътрешни комуникации
Проект: „Безопасност без компромиси”
Компания: Е.ОН България
I-во място
Категория: PR проект за продукт или услуга
Проект: „MINI Countryman. Операция Измъкни се!
Организация: БМВ Фертийбс ФмбХ – клон България
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II-ро място
Категория: PR проект за продукт или услуга
Проект: „ТИЛТ – Предай нататък”
Агенция: ОТ-ДО Консулт
Клиент: The Chuchkov Brothers
III-то място
Категория: PR проект за продукт или услуга
Проект: “Philips: Можеш ли да устоиш?
Агенция: Saatchi&Saatchi
Клиент: Philips България
I-во място
Категория: Специално събитие
Проект: „Концерт „От любов към живота”- AVON срещу рака на
гърдата
Агенция: All Channels Communication
Клиент: AVON България
II-ро място
Категория: Специално събитие
Проект: „Революцията INOA”
Агенция: ОТ-ДО Консулт
Клиент: L’Oreal Professional
III-то място
Категория: Специално събитие
Проект: „21-ви дни на японската култура в България”
Агенция: Интеримидж
Клиент: Посолството на Япония в Република България
I-во място
Категория: PR проект на медия
Проект: „Стъклен дом”
Медия: BTV

II-ро място
Категория: PR проект на медия
Проект: „Ben 10 10 10 Маратон”
Агенция: All Channels Communication
Клиент: Turner/ Cartoon Network
III-то място
Категория: PR проект на медия
Проект: „Официално стъпване на списание Forbes на
българския пазар”
Агенция: CIVITAS България
Клиент: Attica Media Bulgaria
I-во място
Категория: Кризисен PR и управление на
комуникационни проблеми
Проект: „Овладяване на периода на стачна готовност
на СЖБ и предотвратяване на ефективна стачка”
Организация: ДП „Национална компания Железопътна
инфраструктура”
III-то място
Категория: Имиджмейкинг
Проект: „Станислав Яневски – мъж, българин, актьор”
Агенция: Prates Agency
Клиент: Станислав Яневски
I-во място
Категория: PR на студентски проект
Проект: „Сигурна морска връзка”
Студенти: Динко Генов и Калина Пенчева
Университет: Бургаски свободен университет
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Грамота за Департамент „Масови комуникации“ в Нов
Български университет за принос в развитието на PR
образованието
М-Tel PR Challenge Contest - Риалити формат за избор на
PR агенция
Тема: „Популяризиране на услугата M-Tel eBook и
устройствата, на които може да се използва“
Победител: Десислава Виткова и Go Green
Communications за кампанията: „Блогът на една книга“
Две допълнителни награди:
Радостина Маринкова, ОТ-ДО Консулт, за идеята:
„Освободете си място за още един чифт обувки“
Бисер Костадинов, FlyTeam, за идеята: „Четене на
тъмно“
Специална награда на „Дипломат Корпорейшън“ ООД:
Go Green Communications за проекта „Лесно, Весело,
Разделно“, реализиран за „Екобулпак“ АД, за принос
към подобряване на качеството на живот в България
Специална награда на MOI Club за успешна социална
кампания: Проект на СИБАНК „Имаме бебе“
Едноседмична почивка за 4-ма души в курорт в Испания,
на която ще отиде едно от семействата, което има бебе
ин-витро с помощта на кампанията на банката.

Специални награди на Сол Мелиа за развитие
на туризъм и хотелски мениджмънт:
Проект: “Тера Мадре Балкани 2010” на Агенция
Интеримидж
Награда: Едноседмична почивка в хотел Мелиа
Гранд Ермитаж, к.к. „Златни пясъци” на база HB
(нощувка, закуска, вечеря)
Проект: Созопол - християнската люлка на
Черноморието“ на Стоян Стоянов и Калина
Тончева, БСУ
Награда: Едноседмична почивка в хотел Сол
Луна Бей, Обзор на база All Inclusive
Специална награда на PRinfo.bg за най-добро
медийно отразяване:
Проект: „Овладяване на периода на стачна
готовност на СЖБ и предотвратяване на
ефективна стачка” на ДП „Национална
компания Железопътна инфраструктура”
Награда: Безплатен едногодишен абонамент за
мониторинг услугите на PRinfo.bg
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БДВО проведе неформална среща в Бургас за създаване на регионална секция в града
БДВО инициира създаването на регионална секция на дружеството в Бургас
На 12 май 2011 г. председателят на Българското дружество за връзки с обществеността Стоян Стоянов
и членът на Комисията по етика на БДВО Милен Филипов организираха неформална среща на PR
специалистите в Бургас и региона за създаване на регионална секция на БДВО в града.
На срещата присъстваха 10 PR специалисти – управители и служители на PR агенции от Бургас,
ръководители и представители на комуникационните отдели на държавни институции, органи на
местното самоуправление и неправителствените организации.
На срещата бяха дискутирани проблемите и предизвикателствата на PR специалистите в региона,
както и нуждата от създаването на местна структура на БДВО.
Единодушно присъстващите на срещата решиха да бъде започната процедура по създаването на
регионална секция на БДВО в Бургас. На Милен Филипов, член на КЕ на БДВО и преподавател по
публични комуникации в Бургаския свободен университет, бе възложен ангажиментът за насрочване
на учредителна среща през юни 2011 година.
През юни 2011 година ще бъде организирана и среща на PR специалистите във Варна за създаване
на регионална структура в града и региона.

Людмил Каравасилев е новият председател на Управителния съвет на Български дарителски форум
БДФ е с нов Управителен съвет и нов председател на УС.
Людмил Каравасилев е мениджър „Връзки с обществеността и спонсорство“ на Обединена
българска банка. Той бе и член на журито на Конкурса за успешни PR проекти PR Приз 2011.
Останалите членове на БДФ, избрани от Общото събрание на Форума през април, са:
1. Алексей Христов – Американска фондация за България;
2. Анелия Мирчева – Първа инвестиционна банка;
3. Елица Баракова – Фондация Помощ за благотворителността в България;
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4. Илияна Николова – Фондация Работилница за граждански инициативи;
5. Светлозар Петров – Job Tiger;
6. Стойко Петков – фондация “Благотворител”.
PRактики, брой 27, 27 май 2011 г.
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Englishman in Sofia

Англичанинът, по-известен като Пол Уилис, Директор на Център за PR
изследвания към Университета Лийдс Метрополитън, дойде в София по
покана на БДВО. Г-н Уилис прие да бъде член на журито на PR Приз 2011 г.,
както и да изнесе публична лекция пред аудиторията на Петия PR фестивал.
Противно
на
стандартните
очаквания
към
представителите
на
Великобритания, г-н Уилис се оказа с прекрасно чувство за хумор,
сърдечно и много професионално присъствие и прояви искрено
любопитство и интерес както към нашия град, така и към бита и работата
на своите колеги от PR общността. И пак противно на очакванията – г-н
Уилис не просто „отби номера”, а направи изключително интересна и
мотивираща презентация. Темата: “THE NEW PR GENERATION: personal
development and new educational models in an uncertain world”.
В своето изложение Пол Уилис наблегна на стратегическото значение на PR
дейностите в един все по-несигурен, непредвидим, хаотичен и
свръхинформиран свят. Комуникациите и отношенията вече се движат на
различни нива – ако преди сме говорили за реактивни или проактивни
връзки с обществеността, днес вече говорим за интерактивни измерения на
съдържателните отношения, за които работят PR практиците. Стратегичесият
принос на PR професията г-н Уилис вижда в четири основни измерения –
социално, корпоративно, насочено към заинтересованите страни и
функционално. Социалното ниво има най-широк обхват и се отнася до
ролята на организацията в обществото, до нейните ценности, принципи,
задължения и до контекста, в който тя съществува. Второто, корпоративно
ниво, е ориентирано вътре към организацията и е свързано с начина, по
който ще бъдат разпределени ресурсите, за да се впише организацията в
по-широката социална роля, която отстоява. На това ниво вече възникват
въпросите за материалните и нематериални активи, отношенията,
културните и ценностни различия и „битката” за ресурси. Третото ниво е на
въпроси като: Кой кой е в системата от ценности на организацията?, Кои
заинтересовани страни са част от ключовите такива като организация, с
които формираме общност?, Какви са нуждите на тези групи и др. И
последното, функционално ниво, е свързано с въвеждането на начертаните
стретегически приоритети в конкретната, ежедневна работа на
организацията до ниво планиране, срокове, дейности, отговорности и
изграждане на капацитет.
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Продължение от стр. 10
Във втората част на публичната лекция Пол Уилис отдели внимание на нуждата от промяна в моделите на
образование. Сегашният модел все още е свързан с предаване на съществуващи знания и изглежда статичен на
фона на динамиката на професията и на света около нас. Това поставя нови предизвикателства пред всички,
ангажирани в процеса на обучение и те са свързани основно с ефективността на протичането му. Г-н Уилис говори
за „интелигентното участие”, при което приносът и знанията на обучаемите се оценяват по-адекватно и целият процес
на трасфер на знания се поставя в динамика. Защото понякога онова, което преподавателите преподават се
различава от онова, което правят в реалната си практика. Затова учебният процес трябва да бъде „създаван” и от
двете страни, които участват в него – преподаватели и студенти.
Защото, както каза Пол Уилис: „Обучението е трудна работа, не се случва с готови решения, изисква бърза
производителност на ново съдържание, защото всичко подготвено предварително е остаряло още преди да го
изречете. В крайна сметка се налага да прилагате обучителните модели с много внимание, умения и желание”.
След повече от 20 г., прекарани като PR практик и заместник изпълнителен директор на PR агенцията Ptarmigan
Consultants, г-н Уилис едва преди няколко години се насочва към академична кариера и се стреми да „обърне”
парадигмата, като „превърне практиката в теория”. Затова думите му за образователните модели и перспективите
пред образованието като генератор на ново поколение добре подготвени и конкурентноспособни PR
професионалисти имат двойна тежест – от една страна влиянието на огромния му и разнопосочен капацитет като PR
практик, а от друга – опитът му на много отдаден и отговорен преподавател.
И за финал – отново противно на очакванията г-н Уилис се отнесе със здравословна доза ирония към себе си, към
професията на PR практиците и към думи като „успех”. Това бе подходящо илюстрирано от примера му с прасето,
на което на нас, PR практиците, често ни се налага да поставяме червило. Но това не го прави по-малко прасе.
Г-н Уилис, или както той сам настоявше да се обръщаме към него, Пол, англичанинът, който не спря да се усмихва и
да ни благодари, донесе за краткия си престой в София британската изисканост на една дълга PR традиция и
усещането, че ние, родните PR практици, можем да се гордеем с професионалните си постижения. А на важния
въпрос как да „отвоюваме” своето достойно място в управленската йерархия общо взето каза: „С малки победи,
стъпка по стъпка и като намерите начин да показвате безценния си принос, защото единствените хора в една
организация, които имат широкообхватен, а не тясно специализиран поглед към нея са Изпълнителният директор и
Директорът на комуникациите.”
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Петото издание на Фестивала „Медия свят” събра студентите по PR и журналистика на
Бургаския свободен университет
Седмицата преди провеждането на Петия PR фестивал “New PR Generation”, студентите по PR и журналистика
от Бургаския свободен университет отбелязаха петото издание на „Медия свят”.
„Медия свят” е ежегоден фестивал и представлява своеобразен събитиен маратон в три етапа. Първият етап е
конкурс „Медия свят” с две категории „Най-добър студент по PR” и „Най-добър студент по журналистика”. Тази
година участниците в първата категория трябваше да представят идейни проекти за лого и слоган на Центъра
по хуманитарни науки. Екипът Ева Иванова и Калина Тончева (4 курс PR) са победителите за 2011 г. Участниците
в категорията „Най-добър студент по журналистика” представиха журналистически анализи по обществено
значим проблем. Третокурсничка Анна Манукян спечели приза във втората категория с анализа си „Ромите –
неизползваният потенциал на България”.
Вторият етап е форум, на който студентите се срещат с доказани професионалисти в сферата на
обществените комуникации. Дискутират се актуални проблеми на PR-а и медиите в България. Стоян Стоянов,
председател на БДВО и управител на PR агенция PRoWay, и Валери Маринов, журналист в БНТ 1, бяха
тазгодишните специални гости. Дискутираха се въпроси за етиката в PR-а и медиите, ролята на Българското
дружество за връзки с обществеността в българската PR реалност, надпреварата между медиите в
отразяването на сватбата на принц Уилиям и Кейт Мидълтън, PR и медийните ефекти от убийството на Осама
Бин Ладен и др.
Третата част е гала вечер, в която студенти, преподаватели, специални гости и спонсори общуват и се
забавляват в непринудена обстановка. И тази година „Медия свят” стана реалност благодарение на
подкрепата на Трансвагон АД, хотелски комплекс „Сърмашик” и AVON. Победителите в конкурса „Медия свят”
2011 получиха своите награди лично от Стоян Стоянов и Валери Маринов.
Тази година конкурсът съвпада и с 20-годишнината от създаването на БСУ.
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Даниел Сейков е новият BTL мениджър на агенция “Юнайтед Партнърс”
Той ще ръководи разработването и реализирането на промоционални кампании, събития,
конференции и семинари
Даниел Сейков се занимава с маркетингови комуникации вече повече от 10 години, като
професионалният му опит включва работа по проекти за редица български и международни
компании. Той се е занимавал с BTL мениджмънт в "Кейс БТЛ" и "Събития", в "РА Крес" и в "ДеКони".
Професионалната му биография включва мениджмънта на проекти за клиенти като Maxxium
Bulgaria, OMV България, "Булгартабак", Coty Beauty България, " Дамяница", Vivatel, 2be, IBM България,
"Победа", Бургас, Baumit Bulgaria, "Бороспорт", Sofia Music Enterprise, Balkan Entertainment Company,
Phillip Morris Bulgaria, St. Sofia Golf Club, Metropolis и др. Интересува се от всичко ново в технологиите,
които не спират да ни изненадват в последните години. Даниел Сейков е бакалавър по масови
комуникации в Нов български университет.
Основана през 1996 г., "Юнайтед Партнърс" специализира в областта на публичните комуникации.
Компанията цели да развива PR бизнеса и да обслужва клиентите си в съответствие с приетите
световни и етични стандарти в областта на връзките с обществеността.

3 отличия грабна All Channels Communication в международния PR конкурс SABRE Awards 2011
Комуникационната агенция All Channels Communication грабна три отличия в престижния PR конкурс
SABRE Awards 2011. С това постижение агенцията стана най-награждаваната българска агенция в
международната надпревара. Агенцията получи голямата награда на международното жури в категория
„Мода и красота“ за дългосрочната кампания „От любов към живота: AVON срещу рака на гърдата“.
Успоредно с голямата награда агенцията грабна Bronze SABRE Award за проекта си „Зелен старт“, създаден за
Пощенска банка, както и специален сертификат за постижения в комуникационната сфера за анализа ЕConsumers Report, изследващ нагласите на потребителите в България в дигитална среда.
Успоредно с наградите два допълнителни проекта, създадени от All Channels Communication, се наредиха сред
петте най-добри в региона на Европа, Близкия Изток и Африка. В категория „Храни и напитки“ в топ 5 се нареди
интегрираната комуникационна кампания „Мисия Белисима“, реализирана за Белла България. Социално 13
отговорната програма в сферата на образованието „Силен старт с Пощенска банка“ се нареди сред топ
кампаниите в категория „Образование“.
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събития

Седма среща на българските медии
по света
http://www.eventbox.bg/events/1558
25-29 май 2011 г. (сряда-неделя)
Амстердам, Холандия
Три холандски града ще посрещнат от 25 до
29 май тази година българските медии.
Седмата среща, организирана от БТА и
Асоциацията на българските медии по
света, ще бъде открита в Хага. Някои от
събитията
и
разговорите
ще
са
в
Амстердам,
но
работната
част
от
програмата ще се случва в градчето
Хилверсум. Наричат го медийния център на
Холандия и Западна Европа, тъй като в него
се намират студията на всички холандски и
много европейски телевизии и радиа и
редакциите на голяма част от местните
вестници. Там е и единственият в света музей
на медиите.
Тази година журналистите ще говорят на
тема "Медии и пари". Тя включва дебати за
икономиката на медиите, за държавата като
собственик, за рекламата, монопола в
медиите, разследващата журналистика и
свободата на словото, за независимостта и
финансирането.
Срещата ще бъде открита от министърпредседателя Бойко Борисов. През годините
срещите са били в София, Чикаго, Рим,
Мадрид, Варна, Бургас и Виена.
PRактики, брой 27, 27 май 2011 г.

Семинар: „Guerrilla Marketing: Интернет маркетингът за фирмен
успех"
http://www.eventbox.bg/events/1768
27 май 2011 г. (петък)
Варна
Европейски Мениджмънт Център организира във Варна практически еднодневен
семинар „Guerrilla Marketing: Интернет маркетингът за фирмен успех. Какъв е
успешният маркетинг по време на икономически спад?”
Guerrilla Marketing е нестандартен, нетрадиционен и е изключително гъвкав.
Вместо да инвестира само пари в маркетинга, Guerrilla Marketing инвестира
време, въображение и енергия и единственият критерий за ефективност е
печалбата. Guerrilla Marketing работи успешно, защото насочва маркетинговите
усилия към хората. Познанието за хората и човешката природа извежда Guerrilla
Marketing напред в съзнанието на Вашите клиенти и се посвещава всеотдайно
към поддържане на дълготрайните взаимоотношения с тях.

Тренинг: „Бизнес комуникации и кореспонденция - формула за
успешно бизнес общуване: писмено, лично и в групи"
http://www.eventbox.bg/events/1771
2-3 юни 2011 г. (четвъртък-петък)
София
Визията на тренинга, организиран от БИМЕК, е да помогне на обучаемите да
намалят до минимум възможността за "комуникационни недоразумения" в
работата си, като подчертае най-важните фактори за успешна бизнес
комуникация, а именно: наличие на ясна цел, познаване на аудиторията, ясно
изразяване на основното послание и подготовка, подготовка, подготовка.... С
казуси от практиката на обучаемите се работи върху прилагането на основните
правила и възприемането им като присъщ стил на комуникация и изразяване.
Със съдействието на
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Кариери

UniCredit Bulbank търси Бранд мениджър
в Управление "Връзки с обществеността и комуникации"
За повече информация:
http://www.jobs.bg/f1149957
Отговорности:
Развива и управлява позиционирането на бранда "УниКредит Булбанк" във всички дейности на банката;
Реализира имиджови кампании на банката;
Отговаря за позиционирането на бранда в събития/инициативи/проекти на бизнес организации, търговски камари и
др.
Предлага, планира, организира и реализира спонсорствa и стратегии както и на свързаните с тях мероприятия и
инициативи в сферата на спорта, изкуството, културата и опазването на околната среда
Участва в програмата за управление на репутацията и в проектите и проучванията, свързани с управлението на
бранда.
Изготвя годишни доклади, корпоративен профил и презентации на компанията, визия на имиджови брошури и др.
Оказва подкрепа в управлението на други брандове на дъщерни компании на УниКредит в България
Внедрява Груповите изисквания за бранда във всички дейности на банката при ефективно използване на бюджет и
ресурси като се съобразява със специфичните особености и нужди за местния бранд
Изисквания:
Висше образование в областта на комуникациите, може и икономическо или друго хуманитарно;
Отличен писмен и говорим английски; владеенето на италиански, немски или друг език е предимство
Отлично владеене на MS Office, работа с Интернет, социални мрежи, предимство е работа с програми за графичен
дизайн;
Отлични умения за писмена и вербална комуникация, организация на работа, представителност, презентационни
умения;
Професионален опит минимум 3 години в областта на рекламата или връзките с обществеността - за предпочитане
във финансовата сфера и/или в международна организация
За да научите повече относно обявените позиции, моля посетете: www.unicreditbulbank.bg
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СПАРКИ ТРЕЙДИНГ търси
да назначи мотивиран професионалист на длъжността Връзки с обществеността
За повече информация:
http://www.jobs.bg/f1150365
Отговорности:
Подготвя, разработва и поддържа интернет страницата на фирмата;
Работи по организацията на рекламната дейност в средствата за масова информация и провежддането на
рекламни акции;
Участва в подготовката и обновяването на рекламни материали, брошури и каталози, както и в тяхното
разпространение;
Осигурява технически международните прояви, връзките с клиенти, участия на изложения;
Анализира рекламната и протоколната дейности и работи по развитието им.
Изисквания:
Висше образование в областта на Връзки с Обществеността, Журналистика, Публична Администрация, Икономика,
Маркетинг;
Минимум 3 години опит в областта;
Отлично владеене на английски език, втори немски език е предимство.
Аналитичност и инициативност;
Отлична компютърна грамотност;
Комуникативност и способност за работа в екип;
Творческа нагласа, работи с приоритети и срокове.
Ние предлагаме:
Работа в развиваща се компания с високи стандарти;
Млад и динамичен екип;
Възможности за професионално израстване и развитие;
Отлично оборудвани условия за работа;
Атрактивно заплащане
16
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Красимира Величкова, Изпълнителен директор на Българския дарителски форум
Г-жо Величкова, тази година сте член на журито в конкурса “PR
Приз 2011”. Какво Ви мотивира да приемете тази отговорна роля?
На първо място ме мотивира реномето и нивото на конкурса, т.е
фактът че ще мога да вляза „в кухнята” на най-добрите
комуникационни проекти, които са се случили през изминалата
година. Двете категории за социално-отговорни кампании – на
бизнес и на НПО – също бяха важен мотив. За мен беше
интересно през конкурса да изследвам стандартите, които
залагат PR експертите в създаването и комуникацията на тези
проекти.

Г-жа
Величкова
има
седемгодишен
опит
в
неправителствения сектор, като основен фокус на
нейната работа е анализа и привличането на различни
източници на финансиране за НПО, свързването на
интересите
на
гражданските
организации
с
възможностите за тяхното подпомагане от страна на
бизнеса, на частни дарители и международни програми.
Работила е като мениджър “Развитие и партньорства” в
сдружение „Алтера” и мениджър „Финансиране и
развитие” на фондация „Работилница за граждански
инициативи” и е ръководила проекти и инициативи за
набиране на средства, дарителски кампании и
популяризиране на общественозначими каузи. Член е на
няколко работни групи, свързани с подобряването на
регулациите за дейността на НПО в България, както и на
цялостната рамка за благотворителността в страната.

Какви бяха очакванията Ви по отношение на кандидатстващите
проекти в тазгодишното издание на конкурса в сферата на
социалната отговорност и оправдаха ли се те?
Очакванията ми бяха високи, защото през последните две години,
въпреки финансовите затруднения (или може би точно заради тях),
социалните проекти на компаниите се реализираха попрофесионално от гледна точка на самите проекти и
едновременно с това по-творчески от гледна точка на тяхната
комуникация. Факт е, че през изминалата година се създадоха
много повече партньорства между компании и граждански
организациии за изпълнението на социално-отговорни програми –
а това носи разнообразие в гледните точки и подходите и често е
гаранция за постигане на по-добър ефект от самите програми.
Номинираните проекти ме изненадаха приятно и ме затрудниха
при определянето на фаворити.
Тази година преобладават проектите в двете конкурсни
категории за социално-отговорно поведение спрямо останалите
категории. Как си обяснявате този факт от позицията Ви на
директор на Български дарителски форум?
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Интервю с Красимира Величкова
(продължение от стр. 17)

Корпоративната социална отговорност
се налага като актуалния „стил на живот и
поведение” от страна на компаниите. С
течение на времето се натрупаха добри
практики и успешни програми, с които и
бизнесът, и PR експертите с право се
гордеят и искат да ги споделят. Не трябва
да се пренебрегва и фактът, че това са
проектите, които емоционално най-силно
зареждат и въвличат екипите, които ги
осъществяват.
Български дарителски форум реализира
редица проекти, свързани с дарителство
и корпоративна социална отговорност.
Кои
са
предизвикателствата
пред
реализирането на един такъв проект и
неговата публична комуникация?
Дейностите на БДФ обикновено са
свързани с подобряването на общата
рамка за дарителството и социалната
отговорност в България. Това на практика
означава, че ние организираме събития
(като
Дарителската
конференция,
награди
„Най-голям
корпоративен
дарител”, публични лекции и др.),
работим с институции за промени в
законодателството, правим анализи на
дарителската
среда
и
практики,
консултираме
дарители
за
техните
програми.
Дотолкова,
доколкото
благотворителността е в дневния ред на
медиите
като
актуална
тема,
партньорствата ни с тях са успешни.
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Предизвикателството пред нас е, че
работата ни цели промяна на нагласи
и механизми, което е дългосрочно
усилие. Често липсата на конкретен
резултат превръща част от работата ни
в абстракция за езика и интересите на
медиите.
Кои са етичните принципи, които PR
специалистите трябва да спазват при
комуникацията на CSR проекти?
И в PR-а, и в благотворителността
водеща ценност е доверието. Ето защо
е важно социално-отговорните проекти
на компаниите да бъдат прозрачни за
поставените цели и постигнатите
резултати. Често в комуникацията на
подобни
програми
акцент
е
активността на самите компании, а не
ползите
за
обществото
от
тези
програми и постигнатата чрез тях
промяна.
Как Българският дарителски форум и
другите
активни
организации
в
сектора могат да бъдат полезни за
работата на PR специалистите?
От наша гледна точка, това би било
естествено партньорство по много
причини. На първо
място това е
експертизата
–
в
гражданските
организации могат да се намерят
професионалисти във всички области,
които
са
фокус
на
социалноотговорните програми на бизнеса.

Работата с тях категорично би повишила
ефективността и ползите от съответните
програми. Много често в гражданския
сектор спонтанно възникват интересни
идеи, които обаче остават невидими за PRсектора и корпорациите.
Контактите
между секторите, би извадило тези идеи на
светло, което би било от полза за всички
страни.
Работите ли успешно с медиите за
комуникация на проекти, свързани със
социална отговорност?
Анализите на Български дарителски форум
за
това
как
медиите
отразяват
дарителството и корпоративната социална
отговорност
ясно
показват
стабилно
увеличаване на медийните материали,
свързани с темата през последните 4
години.
Въпреки това обаче споменаването на
дарителите,
независимо
дали
са
фондации или компании все още е табу в
българските
медии,
особено
в
електронните. Причината за това е както
съществуващата
регулация,
така
и
негласно
утвърдените
практики
за
„цензура” върху имената на компаниите.
Форумът
работи
за
промяна
на
съществуващия закон, но работата върху
нагласите на журналисти, редактори и
медии е част от един по-широк дебат, в
който основна тема трябва да бъде именно
ползата за обществото от социалноотговорните програми на бизнеса.
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ЗА и

отив /от д-р Александър Христов
Журналистическият опит на PR специалистите

Който е минал през казана на една редакция,
особено
ежедневник
или
телевизия,
той
впоследствие много по-лесно ври и кипи като PR
специалист. И много по-лесно общува с бившите
си колеги, и е много по-малко вероятно е да им
говори врели-некипели и едновременно с това има
инстинкт да не му пробутват такива.
Журналистическият опит на един PR специалист
дава писмовна култура. Само че не такава като за
училищно есе или разказ по картинка, каквато
вероятно всички грамотни хора имат, а такава,
благодарение на която текстът да не загуби читателя
или зрителя си на средата на второто изречение.
При когото не са излизали от залата по време на
презентация, той не знае за какво става въпрос. И
все пак, интересното за аудиторията писане и
говорене се учи, както се учи свиренето на цигулка
– техниката е овладяема от всекиго, но за нещо
повече се изисква талант. Както и говоренето пред
камера и микрофон – хората с журналистически
опит могат много по-успешно да
обучат
мениджърите си на това. Има и още нещо, то е поскоро неофициално. Бившите журналисти знаят кой
от техния бранш какъв е, кой с кого спи, при кого
какви истории минават. Макар че един PR
специалист с достатъчно опит би трябвало също да
е наясно с всичко това.

Ако съм незаловен престъпник, това не означава, че
ставам за криминалист. Ако харесвам романтични
комедии, това не е гаранция, че мога да напиша
смислен сценарий на такава. Както някой доста
сполучливо се беше изразил, не стига единствено да
си безрък, за да бъдеш оприличен на Венера Милоска.
PR професията е различна от журналистическата и ако
някой приема прехода от второто към първото като
своеобразно „пенсиониране”, по-добре наистина да
се пенсионира.
PR специалистите с голям журналистически опит имат
няколко невъзстановими деформации, които вредят на
компанията, за която работят. Първо, бившите
журналисти мислят медийно, а не пазарно. Те правят
така, че текстът да се хареса на медиите, а не да
предаде посланията, които компанията иска да
достигнат до потребителите. Те не продават, а пишат и
са по-неспособни да промотират недостатъчно
съдържателна информация – нещо, което ни се
налага всеки ден. Второ, бившите журналисти са
медиацентрични и полуслепи за други възможни
канали за комуникация с публиките – социални мрежи,
стени в подлези, аула в университет и какво ли още не.
И последно, в държавната администрация се носят
легенди за хора, преминали от редакция в пресцентър
– легендарно е церберското им отношение към
бившите колеги. Аналогията с „Приказка за стълбата”
се натрапва, съжалявам, колеги.
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новите членове

СилвияЧапарова,
МениджърМаркетинги
Комуникации, Attica
Media Bulgaria
Силвия Чапарова има
бакалавърска степен по
“Връзки с обществеността”.
Интересуваа се от
Корпоративен PR, Медиен
PR, Mаркетинг, Реклама и
др.

РосицаБроневска,студент,
Великотърновски
университет

МаяМарашлян,
Управляващпартньор,
Интелексимедийни
анализи
Мая Марашлян има 9 години
стаж в сферата на
комуникациите. Интересува се
от анализ на традиционни и
социални медии, връзки с
обществеността, управление
на репутацията и др.

Присъедини се към БДВО и в Уеб пространството:

Росица Броневска следва
“Връзки с обществеността” във
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.
Работила е като стажант във
в.”Бряг”, гр. Русе. Приета е като
асоцииран член на БДВО.
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библиотека/ от Александър Кръстев

Кои са вашите най-добри хора?
Робин Стюарт-Котце и Крис Дън
Изд. Анхира
2011
279 стр.
Цена в knigazateb.com: 11.40 лв.
Доста трудна професия сме си избрали - общо взето ни се налага да разбираме от всичко.
Особено ако предлагаме услугите за клиенти от корпоративния сектор.
Това е една от причините лично за мен да чета книги за мениджмънт, които се различават от
традиционните теоретични формати. "Кои са вашите най-добри хора?" ме привлече точно
поради този факт, а и с подзаглавието си "Как да откриете и прецените вашите топ таланти".
(Да, разбира се, че ще я дам веднага и на шефката ми да я прочете)
Въпреки че първите страници ме поразочароваха, средата направо ми скри шапката. Авторите Стюарт-Котце и Дън в
един момент спират да пускат въдички с намека "Наемете ни, знаем как да го свършим вместо вас" и започват с
примери и анализи на това как големи компании са се справили с търсенето на талантите в собствените си структури.
Най-вече главата за действие при голяма сделка по сливане или придобиване - истински учебник по
вътрешнокорпоративна комуникация за подобни ситуации.
Как обаче да различим "най-добрите хора" от просто способните? Като начало можем да им помогнем да доразвият
таланта си, създавайки предпоставики за изразяване на техния потенциал. Можем да им дадем възможност сами да
покажат и таланта, и мотивацията си. "Най-добрите" в една компания имат съвкупност от няколко фактора в своето
професионално поведение и лични качества и понякога трябва много малко, за да се откроят.

И понеже често сме и бизнесконсултанти на своите клиенти, написаното в тази книга е вид комплимент към тяхната
работа. Аз лично мисля да подаря поне две копия на хора, които ме вдъхновяват. И които смятам, че трябва да намерят
още по-добър начин да вдъхновяват, започвайки от "най-добрите" си служители.
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библиотека/ от Христо Блажев

Безплатното
Крис Андерсън
Изд. "Изток-Запад"
2011 г.
288 стр.
Цена в knigazateb.com: 19.00 лв.
Крис Андерсън е един от всепризнатите гурута в областта на Webинтернет развитието. С
“Безплатното” главният редактор на списание Wired слага рязко разграничение между “света
на атомите” и “света на битовете”. В първия още властват куп ограничения от физическо
естество, докато във втория светкавичното развитие на технологиите разбива всяка възможна
бариера.
Новото поколение и работещите в сферата на онлайн маркетинга е свикнало с безплатното и по това се отличаваме
от всички предходни – буквално за няколко години свикнахме с безплатните (или свръхевтините) разговори по мобилен
телефон, със свободата на търсачките, на информацията, на почти всичко в интернет. Крис Андерсън проследява
всичките тези явления в перспектива и навсякъде открива възможностите, които дава безплатното – покрай него се
печелят пари, много пари, и примерите са кой от кой по-убедителни. Ще спомена само мегакомпанията Google, за
чиито услуги не плащаме и стотинка (търсачка, поща, приложения), но която печели безумни пари от натрупаното
огромно влияние върху живота на всеки един от нас.
Книгата си заслужава с трезвия си поглед към лудналия свят около ни, в който всичко се издига и сгромолясва за часове.
Интересното е, че Facebook почти не се споменава в изследването, защото според Андерсън Зукерберг и компания
не могат да намерят начин да използват безплатното, което дават, за да изкарват сериозни пари. Точно тук е ключът в
основното послание на Крис Андерсън – не е нужно да бъдем робинхудовци и да раздаваме какво ли не – ние пак
можем да го правим, но и да печелим, също както хората, които са се доверили на нашия “безплатен чар”.
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забавление/ от Симона Стефанова


„PR Кариери” гостува на „PR Забавно”
На вниманието на всички колеги, които искат да поставят ново начало в кариерата си.
Според Manpower, цитиран от Human Capital, всяка четвърта фирма планира да
наема хора през април-юни. Сега е подходящ момент за действие 
Питат един мениджър:
-

Вие, доволен ли сте от PR-а си?

Да, разбира се. Единственото, което мога да си пожелая, като го уволня, е следващият да
не е по-лош от него…
---Между приятели:
Защо не си наемеш PR консултант? Непрекъснато предизвикваш скандали с публичните
си изказвания.
-

А на теб като ти се припие, да не би да си купуваш кръчма…

---В края на годината мениджър е много доволен от работата на PR-а си.
- Винаги си толкова тактичен и любезен. Кажи ми, какво искаш да направя в знак на
благодарност?
- Ами нещо такова, че да възкликна „Уау, 13-та заплата!”
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