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Темата “Каузата – новина или PR” беше част от дискусията “Медии и пари” на 7-мата световна 

среща на българските медии в Холандия

На срещата, проведена на 27 май, беше коментирана съществуващата в момента практика българските
медии да не цитират имената на компании и фондации – дарители.
В панела участваха: Георги Лозанов (СЕМ), Тодор Бургуджиев (“Екопак”), Нина Мирчева (М-Tel), Зоя Паунова
(Астра Зенека) и Красимира Величкова (Български дарителски форум).
Бяха обсъдени възможностите за създаване на нови правила при отразяване на социалните каузи в медиите,
както и чуждите практики в това отношение. Изводът, който се наложи, беше че и в момента има дефицит на
регулация по отношение на CSR.
Според председателя на СЕМ Георги Лозанов е нужна нова регламентация, която да позволява цитирането на
имена на фондации и компании, когато те инвестират в значими обществени каузи при ясна дефиниция на
“обществена значимост”.
Представители на български медии в чужбина изразиха недоумение от ситуацията в страната ни и подчертаха
че масово в останалите страни от света медиите свободно отразяват практики и проекти на дарители, без това
да е законова норма.

V+O COMMUNICATION открива нов офис в Кипър

Компанията ще заложи на интегрирани стратегически комуникационни услуги

Със стъпването на кипърския пазар V+O вече е представена в 6 държави на Балканите –
Гърция, България, Румъния, Сърбия, Албания и Кипър. Българският офис на V+O бе открит
през 2004 година. Всяко от подразделенията на агенцията оперира със собствен местен
мениджмънт, като между офисите в групата се извършва постоянен обмен на опит и
експертиза.
Кипърското подразделение на V+O се оглавява от Панос Циридес, който има богат опит
в сферата на публичните комуникации. Циридес, който дълги години заема поста
стратегически директор в Сивитас, е натрупал завиден професионален опит в процеса
на работа с редица гръцки и международни клиенти.

http://prnew.info/
http://prnew.info/temata-%E2%80%9Ckauzata-%E2%80%93-novina-ili-pr%E2%80%9D-beshe-chast-ot-diskusiqta-%E2%80%9Cmedii-i-pari%E2%80%9D-na-7-mata-svetovna-sreshta-na-bylgarskite-medii-v-holandiq/
http://prnew.info/temata-%E2%80%9Ckauzata-%E2%80%93-novina-ili-pr%E2%80%9D-beshe-chast-ot-diskusiqta-%E2%80%9Cmedii-i-pari%E2%80%9D-na-7-mata-svetovna-sreshta-na-bylgarskite-medii-v-holandiq/
http://prnew.info/temata-%E2%80%9Ckauzata-%E2%80%93-novina-ili-pr%E2%80%9D-beshe-chast-ot-diskusiqta-%E2%80%9Cmedii-i-pari%E2%80%9D-na-7-mata-svetovna-sreshta-na-bylgarskite-medii-v-holandiq/
http://prnew.info/temata-%E2%80%9Ckauzata-%E2%80%93-novina-ili-pr%E2%80%9D-beshe-chast-ot-diskusiqta-%E2%80%9Cmedii-i-pari%E2%80%9D-na-7-mata-svetovna-sreshta-na-bylgarskite-medii-v-holandiq/
http://prnew.info/temata-%E2%80%9Ckauzata-%E2%80%93-novina-ili-pr%E2%80%9D-beshe-chast-ot-diskusiqta-%E2%80%9Cmedii-i-pari%E2%80%9D-na-7-mata-svetovna-sreshta-na-bylgarskite-medii-v-holandiq/
http://prnew.info/temata-%E2%80%9Ckauzata-%E2%80%93-novina-ili-pr%E2%80%9D-beshe-chast-ot-diskusiqta-%E2%80%9Cmedii-i-pari%E2%80%9D-na-7-mata-svetovna-sreshta-na-bylgarskite-medii-v-holandiq/
http://prnew.info/temata-%E2%80%9Ckauzata-%E2%80%93-novina-ili-pr%E2%80%9D-beshe-chast-ot-diskusiqta-%E2%80%9Cmedii-i-pari%E2%80%9D-na-7-mata-svetovna-sreshta-na-bylgarskite-medii-v-holandiq/
http://prnew.info/vo-communication-otkriva-nov-ofis-v-kipyr/
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Комуникационните агенции в Европа очакват ръст

2010 е била доста по-добра за повечето държави. По-слаби резултати отчитат Гърция, Ирландия, Испания, Португалия,
Италия и Чехия според последното проучване на ЕАСА, съобщава списание Human Capital, издание на Jobs.bg.
След по-добрата 2010 комуникационните агенции в Европа са по-оптимистични за бизнес средата и много от тях очакват
ръст през 2011 въпреки продължаващия натиск за намаляване на разходите. Това показва последното проучване на
Европейската асоциация на комуникационните агенции (ЕАCА), която обединява 27 национално представени
организации, сред които е и Асоциацията на рекламните агенции – България.
42% от участвалите в проучването очакват увеличение на оборотите на агенциите, а 4% дори смятат, че ръстът ще бъде
сериозен. Според 26% бизнес средата ще остане без промяна, а 11% са отговорили, че очакват намаление на оборотите.
Фармацията и банките, както и телекомуникациите и търговията, отново се очаква да отчетат най-голям ръст през годината.
Членовете на EACA смятат, че интегрираните комуникационни стратегии и социалните медии ще бъдат най-значимите
фактори през годината.
Въпреки оптимизма агенциите смятат, че са най-сериозно засегнати от оптимизирането на бюджетите, като освен това
клиентите са оказвали натиск и за скъсяване на сроковете. Като директен резултат от икономоческата рецесия агенциите
поставят на първо място сред ключови изисквания на клиента „повече услуги за договорената цена". На второ място слагат
опитите за намаляване на тарифите, а на трето място искането на клиентите за допълнителни безплатни услуги. Според
проучването рецесията е оказала влияние и върху фокуса на услугите. Агенциите определят като първостепенна промяна
това, че нуждата от рентабилни решения се е увеличила, а след това необходимостта от гъвкави, бързи и ефективни
решения. На трето място по този показател е натискът на клиентите за намаляване на таксите, който обаче е бил по-малък
в сравнение с 2010.

Агенцията за пълно PR и рекламно обслужване No Limits Group пое връзките с обществеността на 

Европейския шахматен съюз

Агенцията ще отговаря за публичния образ и разработването и прилагането на цялостната комуникационна стратегия на
организацията.

Първото събитие, за което No Limits Group се погрижи, беше приятелския шахматен турнир между София и Белград „Мач на
100 дъски”, който се проведе в Банкя на 30.05.2011 г.

http://prnew.info/
http://prnew.info/komunikacionnite-agencii-v-evropa-ochakvat-ryst/
http://prnew.info/agenciqta-za-pylno-pr-i-reklamno-obslujvane-no-limits-group-poe-vryzkite-s-obshtestvenostta-na-evropeiskiq-shahmaten-syiuz/
http://prnew.info/agenciqta-za-pylno-pr-i-reklamno-obslujvane-no-limits-group-poe-vryzkite-s-obshtestvenostta-na-evropeiskiq-shahmaten-syiuz/
http://prnew.info/agenciqta-za-pylno-pr-i-reklamno-obslujvane-no-limits-group-poe-vryzkite-s-obshtestvenostta-na-evropeiskiq-shahmaten-syiuz/
http://prnew.info/agenciqta-za-pylno-pr-i-reklamno-obslujvane-no-limits-group-poe-vryzkite-s-obshtestvenostta-na-evropeiskiq-shahmaten-syiuz/
http://prnew.info/agenciqta-za-pylno-pr-i-reklamno-obslujvane-no-limits-group-poe-vryzkite-s-obshtestvenostta-na-evropeiskiq-shahmaten-syiuz/
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Връзките с обществеността в глобален мащаб са отчели сериозен ръст и са заздравили позициите си през 2010, 
като се очаква да отбележат растеж и през тази година, според последния доклад на Международната организация 
за комуникационни консултации (ICCO), съобщава PR Kernel. Дигиталните и социално -медийните услуги играят все 
по-голяма роля, след като пиарът печели територия срещу други маркетингови дисциплини, докато осигуряването 
на персонал си остава предизвикателство.
Консултантската индустрия е отчела умерен или двуцифрен ръст през 2010 в повечето от 24-те държави, попаднали в 
изследването. Двата най-големи световни пазара за връзки с обществеността – САЩ и Великобритания – отчитат 
възстановяване от спад с пет пункта през 2009 до рекорден двуцифрен ръст за 2010. 
Енергийният сектор представлява важен източник на растеж за PR консултантите в 17 изследвани държави, а 
здравеопазването в 11. Финансовата индустрия е обявена за генератор на растеж в девет държави (включващи САЩ 
и Великобритания), въпреки че Италия, Португалия и Турция гледат на този сектор като на най-подходящ за 
генериране на приходи през тази година.
Публичният сектор изглежда особено обещаващ в осем държави, но има малък потенциал в други четири, най-вече 
където скорошните съкращения на разходите все още оказват ефект (Австрия, Ирландия, Италия и Великобритания).
При най-обещаващите индустрии като цяло, търговията на дребно оглавява списъка, следвана от автомобилната и 
търговията с недвижими имоти.
Петте топ предизвикателства през PR индустрията според участниците в изследването са:

- Набиране на персонал
- Бюджетите на клиентите
- Рентабилност
- Ценообразуване
- Конкуренция

Въпросът за привличането на таланти и задържането им ще бъде едно от най-големите безпокойства през тази 
година пред PR специалистите, откакто разрастването на бизнеса зависи от постигането на правилен микс от 
умения и опит и възможност за формиране на дългосрочни партньорства с клиенти.

Повече на: www.iccopr.com

Глобалният PR сектор с двуцифрен ръст през 2010 и добри перспективи

http://prnew.info/
http://www.iccopr.com/
http://prnew.info/globalniqt-pr-sektor-s-dvucifren-ryst-prez-2010-i-dobri-perspektivi/
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Начало на Курс: "Как да развия себе си и своя бизнес като 

бранд – опитът на световните марки“

http://www.eventbox.bg/events/1722

13 юни 2011 г. (понеделник)

София

Брандът е емоционалната надстройка на продукта и ако искате да развиете

успешно своя бранд – този курс, организиран от M3 Communications College, е

за вас. Лектор е Светослав Билярски, който притежава дългогодишен опит в

медиите и рекламния бизнес.

Акцентите:

1. От какво се състои успешният бранд, как да го разглобим и сглобим отново?

2. Какво искаме, какво си мислим, че искаме, и какво всъщност правим?

3. „Цялата власт на брандовете!“ – изграждане на светлото капиталистическо

бъдеще.

4. Техники за генериране на идеи… на идеи за брандове и на идеи за всичко!

5. 30 изпитани подхода за позициониране.

6. Аз съм уникален – точно както всички останали!

7. Създаване на концепция за бранд и реализацията й чрез атрибутите на

бранда.

8. Колко точно струвам и как да се продам за повече от това?

9. Общото между маркетинговите комуникации на Светата църква и на Кока-

Кола.

10. Брандът „Аз“ – как да изграждам, комуникирам и продавам себе си като

бранд?

Курс: "Online PR - защо е важно 

да имаме успешно онлайн 

присъствие и как да го 

постигнем?

http://www.eventbox.bg/events/1

881

18-19 юни 2011 г. (събота-неделя)

София

Курсът, организиран от M3

Communications College, е насочен към

запознаване с възможностите и

предизвикателствата на комуникацията в

дигиталната ера. Той ще предостави

реални теоретични и практически знания

в областта на PR онлайн, Web 2.0 средата

в световен мащаб и спецификите за

България, различните класически и нови

инструменти, управление на репутацията

в Интернет. Лектор е Жюстин Томс, водещ

експерт в областта на онлайн медиите,

маркетинга и PR.

http://www.eventbox.bg/events/1722
http://www.eventbox.bg/events/1881
http://www.eventbox.bg/events/1881
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Copywriting Masterclass

http://www.eventbox.bg/events/1754

23 юни 2011 г. (четвъртък)

София

Един от световните авторитети в областта на

директния маркетинг – Дрейтън Бърд, ще бъде

лектор на семинара Copywriting Masterclass, за да

разкаже на всички присъстващи своя опит за

създаването на успешна рекламна кампания.

Организатор на обучението е Интер Контакт

България.

Дрейтън Бърд е световноизвестен експерт с над 50

години практически опит в областта на Директния

Маркетинг. Почетен член на борда на Ogilvy Group.

Ръководител на Асоциацията „Дрейтън Бърд”, която

работи с много компании в областта на директния

маркетинг. Основател и водещ лектор на EADIM

(Европейската Академия по Дигитален и

Интерактивен Маркетинг).

По време на своя Copywriting Masterclass той ще учи

българските маркетинг специалисти как да „влизат”

в умовете на клиентите си и да създават рекламни

послания, които гарантират успех и продажби.

Семинар „Планиране и управление на Пъблик 

Рилейшънс (PR)” - модул от Diploma in PR на CIPR 

(UK)

http://www.eventbox.bg/events/1897

24-26 юни 2011 г. (петък-неделя)

София

Участниците ще имат възможност да чуят лекциите на

акредитиран CIPR лектор, да дискутират важни за тях въпроси от

теорията и практиката и да обменят опит с колегите си, които

участват в едногодишото обучение на CIPR Diploma in PR.

Организатор е Apeiron Academy, Акредитиран

квалификационен център на Британския институт за PR в

България.

Модулът „Планиране и управление на Пъблик Рилейшънс (PR)” е

подходящ за специалисти в сферата на комуникациите и

мениджъри на различни нива в организациите, чиято дейност е

свързана със стратегическото планиране и управление на

комуникациите в организациите.

Целта на обучението е участниците да развият способност да

обясняват, критикуват и прилагат набор от теоретични и

практически модели в стратегическото планиране и управление

на Пъблик Рилейшънс (PR).

За първа година модулът е отворен за участие на специалисти,

които не са записали целия курс на обучение в квалификацията.

http://www.eventbox.bg/events/1415
http://www.eventbox.bg/events/1754
http://www.eventbox.bg/events/1300
http://www.eventbox.bg/events/1897
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ДОМ МЕДИА ООД търси да назначи 
Стажант в отдел ПР, маркетинг и реклама

За повече информация:
http://www.jobs.bg/f1167933

Сп. Домът и сп. Rouge търсят стажанти в отдел PR, маркетинг и реклама.

Изисквания:
Интереси в областта на печатната и онлайн реклама.
Перфектна езикова култура и грамотност.
Отлично владеене на английски език /друг западен език е предимство/.
Добра компютърна грамотност.
Отлична ориентация в Интернет информационното пространство.
Комбинативност и умение за работа в екип.
Комуникативност. 

Висше образование.

Основни дейности:
Следи рекламните кампании в България (принт, ТV, радио, онлайн, външна реклама и различни рекламни 
и PR прояви);
Събира и окрупнява анализи на българския и световния пазар, касаещи тематиката на изданията;
Събира и обновява информацията за компаниите, настоящи и потенциални партньори (вкл. лансиране 
на нови продукти, актуални събития от живота на фирмата, участия с рекламни и PR публикации в различни 

медии и пр.)
Предлага и изготвя рекламни стратегии, съобразени с фирмената политика;
Предлага и осъществява PR стратегии за лансиране на списанията (вкл. обновяване на Facebook 

страниците, постове в Twitter, публикуване на PR материали в различни сайтове и пр.)

http://www.jobs.bg/f1167933
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Винпром Пещера търси да назначи 
Бранд Мениджър

За повече информация:

http://www.jobs.bg/f1169534

Задължения:

Разработване на стратегии за изграждане и поддържане на фирмените марки;

Анализ на пазарната среда, проучвания на потребителското мнение и изготвяне на статистики; 

Участие в разработване маркетинговата стратегия и бюджет;

Мониторинг/препозициониране на съществуващи продукти и позициониране на нови марки; 

Организация на промоции и кампании по активиране и отчитане на ефективността им.

Очакваме Вашите документи (мотивационно писмо, автобиография и актуална снимка) до 25.06.2011г. 

http://www.jobs.bg/f1169534
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Десислава Виткова работи като Младши PR 

Консултант в Go Green Communications, 

където отговаря за изготвяне и бюджетиране 

на PR кампании, връзки с медиите, 

организиране и координиране на събития, 

връзки с ключови клиенти и др. Изучава 

“Масови комуникации” в Нов български 

университет.

Десислава Виткова е победител в първия 

реалити конкурс за избор на PR агенция –

M-Tel PR Challenge Contest. Високите оценки 

на журито спечели с проекта си „Блогът на 

една книга“. 

Г-жо Виткова, Вие сте от новото поколение PR практици. Какви
възможности за развитие виждате пред себе си? Смятате ли, че PR
пазарът в България дава широки хоризонти за изява?
Аз все още вярвам, че в България има възможност за развитие. Истина
е, че има някои трудности, но съм избрала да мисля за това като за
предизвикателство. В сферата на PR смятам, че най-доброто
предстои, защото това е относително нова област, която тепърва ще

се развива и ще предлага все повече интересни казуси. Ние,
младата генерация PR практици, имаме шанс да генерираме идеи,
да направим нестандартни, иновативни, незабравими проекти и да
продължаваме да разширяваме границите на професията.

Вие сте победител в първия реалити конкурс за избор на PR агенция

в България – M-Tel PR Challenge Contest. Защо решихте да участвате в

състезанието?

Първо искам да поздравя организаторите за интересната идея – на

фона на „пресищането” със събития е много трудно да се измисли

нещо оригинално, интересно и толкова забавно като този конкурс.

Лично мен ме „грабна” предизвикателството към въображението ми

и възможността да покажа на какво съм способна при работа в

такива кратки срокове.

Как според Вас протече състезанието? Оправда ли очакванията Ви

или виждахте развитието на конкурса по друг начин?

Ако трябва да съм честна – изключително забавно. Представях си, че

ще съм много по-притеснена, но последвах съвета на приятел и

„просто се забавлявах”. Вярвам, че в идеята на самия конкурс беше

Лица

Десислава Виткова – Младши PR Консултант, Go Green Communications
Победител в M-Tel PR Challenge Contest

9
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(продължение от стр. (9

увереността, която е толкова важна
за всеки млад практик. Вярвам, че
това е едно добро „първо стъпало”
в кариерата ми.

Разкажете на читателите на
“PRактики” какво представлява
представения от Вас проект? Кога
предстои неговата реализация?
Накратко – кампанията, която
представихме на M-Tel, се състои
от четири основни елемента,
засягащи новите комуникационни

канали, еко-мислене, работата „на
терен” и „история с
продължение...” – идеята за
конкурс, превръщащ ни от
консуматори в творци. Това са
„Блогът на една книга” – блог, в
който Нейно Величество Книгата ще
споделя своите мисли и тревоги,
радости и вълнения; конкурс за

кратък разказ, чиито победител
печели електронен четец за книги от
M-Tel, а първите десет най-добри
разказа ще бъдат издадени като
електронна книга в M-Tel e-book.
Разказите ще се „качват” в Блога на
Книгата, където читателите ще ги
оценяват. Третият елемент на

кампанията, тъй като в моя свят
нищо не е завършено без щипка

заложена и тази „закачлива” нотка

на Blitz PR-a, която го превърна в

нещо уникално за България. Не

само оправда очакванията ми, но и

ги надскочи. Организаторите се

бяха погрижили да осигурят така

необходимата за „хората на

мисълта” уютна обстановка,

предразполагаща към творене,

колегите от останалите агенции,

които взеха участие в състезанието,

също бяха изключително позитивно

настроени – изобщо цялата

атмосфера беше

“creative – friendly”… а това не е

нещо, което можеш да

организираш. Единственото, което

мога да „пожелая” на следващите

издания на конкурса, са повече

участници.

Повлия ли Ви по някакъв начин
участието в конкурса и как?
Със сигурност. За мен това е
първото ми „професионално
признание”, ако мога да го нарека
така. Работя в тази сфера от няма и

година и това, че успях да взема
първо място в този конкурс ми даде

„зелени” идеи, е малко guerilla
marketing, използвайки метода „Зелени
графити”, с които на ключови места в
София ще се „изписват” по

екологичен начин посланията „Имало
едно време... Напиши СВОЯТА история
на [адрес на блога] – преди конкурса
за разказ – и „... и те заживели дълго и
щастливо. Прочети СВОЯТА история на
[адрес на блога]. В кампанията също
се предвижда и едно събитие под
надслов „Напиши СВОЯ любим цитат
от книга”, на което всички желаещи

граждани ще могат да напишат
любим цитат на опънатия за целта 10-
метров винил на централно място в
София. В последствие винилът ще бъде
нарязан на равни части и всяко от тях
ще „отпътува” към някой от магазините
на M-Тel в страната.
Макар и на пръв поглед еклектична,
кампанията е обединена от

свързващата идея да се заличат
границите, определени от статуквото
във възприятията и мисленето ни, да се
издигне идеята за „новата” книга,
подчинена на нашите нужди, както ние
– на нуждата от нея.
Освен Вас в състезанието участваха
още 10 PR специалисти от различни

агенции. С какви впечатления
останахте от тях?
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получиш признание за работата

и идеите си. В България има

много млади таланти, които

чакат изява и подобни конкурси

са прекрасен начин да им се

даде възможност за това.

Особено такива, в които в

последствие могат да видят

идеята си да стане реалност.

Как бихте мотивирали Ваши

колеги, които имат възможност

да се включат в подобни

състезания, но се колебаят?

Забелязала съм, че колебанието

в такива ситуации обикновено

се поражда от несигурност в

собствените си възможности и

излишни притеснения. Подобни

предразсъдъци действат като

пословичните „конски капаци”

Както вече казах и по-горе,

смятам, че колегите бяха дошли

с идеята да се забавляват.

Разбира се някои бяха по-

притеснени от други, втори – по-

креативни от трети, все пак не

всички работят еднакво под

напрежение, но като цяло

идеите, които имах възможност

да изгледам в последствие в

Human Capital бяха до една на

ниво и „достойни” за конкурса.

Надявам се и догодина да

имаме възможността да се

съберем и да се повеселим

творейки, защото, в крайна

сметка, това лежи в основата на
професията ни 

Смятате ли, че подобни

конкурси стимулират младите

PR практици?

Определено. Няма нищо по-

удовлетворяващо от това да

на креативността на човек. А целта

на подобни състезания и конкурси

е именно да се стимулира тази

креативност, да се генерират

максимален брой идеи и да се

„отварят” нови врати в съзнанието

на човек. Ще им кажа:

„Забавлявайте се.” По този начин

мозъкът работи по-добре,

резултатите са неочаквани и на

моменти, явно, печеливши.

Каква е Вашата успешна формула

за генериране на идеи?

На този въпрос ще отговоря с

любим мой цитат: „Граници?

Никога не съм виждал такива, но

съм чувал, че съществували в

умовете на повечето хора.” В

основата на една идея лежи

липсата на предразсъдъци.

Отворете съзнанието си за

„немислимото” и често резултатът е

чудесен.
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M-Tel Challenge Contest

Александър Александров  

Кросроудс България, Управител 

Защо приехте предизвикателството M-Tel PR
Challenge Contest и какви позитиви Ви донесе
участието в състезанието?
Приех да участвам, защото за малка фирма
като Кросроудс България това беше една
добра възможност да видим къде се
намираме спрямо другите участници на
пазара. Със сигурност получихме ценен опит и
в бъдеще бихме се включили отново.

Мислите ли, че най-добрият спечели
състезанието?
Да. И трите отличени участници имаха много
силни предложения и заслужаваха да
спечелят.

, 

На 19 май 2011 г. в рамките на Петия PR

Фестивал се проведе първия по рода си в

България риалити конкурс за избор на PR

агенция. Предизвикателството M-Tel PR Challenge

Contest приеха 11 мотивирани PR специалиста,

които в рамките само на три часа трябваше да

изготвят проекти на тема „Популяризиране на

услугата M-Tel eBook и устройствата, на които

може да се използва“. Единадесетте

състезатели се представиха успешно и успяха

да „грабнат” журито на конкурса, което за

радост на всички реши да награди
допълнително двама от участниците за

креативността и добрата им работа.

Екипът на БДВО благодари на всички

специалисти за участието им в състезанието и

за смелостта им да се включат в една нова,

непозната идея. И за да създадем една добра

традиция и да бъдем още по-успешно догодина,

решихме да отделим на участниците – хората,

без които M-Tel PR Challenge Contest нямаше да

се получи - място в “PRактики” и да им дадем

думата – за да споделят с всички впечатленията

си от проведения риалити проект. Ето и тяхните

коментари:
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Биляна Кънчева

Prates Agency

Бисер Костадинов

FlyTeam PR Аgency

PR Специалист

Защо приехте предизвикателството M-Tel PR Challenge Contest и какви позитиви Ви донесе участието в

състезанието?
Самият факт, че до момента не се е провеждало подобно предизвикателство и аз мога да съм от първите 

участвали в него - не беше за изпускане. Още повече, че човек не трябва да го е страх от новото и 

непонятното, а да опитва, особено ако обича приключенията, независимо в коя сфера са те. 

Във времето на провеждане на състезанието, както и след това позитивите при мен не стихват. Запознах се 

с прекрасни, креативни колеги, с които експериментирахме със самите себе си - концентрирайки мисли 

и генерирайки идеи за толкова кратко време. Пускането на видео представянето в интернет също не 

остана незабелязано и получих предложения за съвместна дейност.

Мислите ли, че най-добрият спечели състезанието?
Тъй като бях втора при представянията имах възможността да видя презентациите на всички участници.

Имаше СТРАХОТНИ Идеи, както и показа решението на журито да одобри цели 3!!! Аз бях впечатлена от

идеята на Деси от GoGreenCommunications, както и от Щурата хрумка на Бисер и неговия екип FlyTeam и

разбира се на Радост от "От - До Консулт", защото всеки има нужда от място "...за още един чифт обувки".

Наистина те останаха моите фаворити до край! Щастлива съм, че и журито на М-Тел ги оцени подобаващо

и им желая все по-големи успехи.

Защо приехте предизвикателството M-Tel PR Challenge Contest и какви позитиви Ви донесе участието

в състезанието?

Защото ми стиска! Исках да проверя и до къде мога да стигна.

Два са големите позитиви:

FlyTeam в момента реализира първия си проект за M-Tel;

Аз съм нов в PR професията. За мен това е добър старт. 

Мислите ли, че най-добрият спечели състезанието?

Състезанието беше честно. Фактът, че освен голямата награда има още две, показва,че M-Tel

наистина отличи най-добрите.
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Ованес Ованесян

Web and Events 

Защо приехте предизвикателството M-Tel PR
Challenge Contest и какви позитиви Ви донесе
участието в състезанието?
За мен бе предизвикателство да участвам в
конкурс за PR-и при положение, че нашата
дейност не е директно свързана с PR. Всичко
беше една много интересна игра и не
съжалявам, че участвах.

Мислите ли, че най-добрият спечели
състезанието?
За мен всички се представиха чудесно. Не мисля,
че най-добрият победи, но няма да изпадам в
подробности. На мен ми допадна много идеята
за четене на тъмно.

Ева Широкова

Apeiron Commuication, PR специалист

Защо приехте предизвикателството M-Tel PR
Challenge Contest и какви позитиви Ви донесе
участието в състезанието?
Ако не предизвикваш себе си, не се и развиваш.
Приех предизвикателството като възможност да
се погледна отстрани и в очите на другите колеги
и журито да видя собствения си образ – с
позитивите и негативите. Освен представата за
себе си, обогатих и погледа си за PR професията
в България - тя става все по-динамична и все
повече ориентирана към резултати, за което
допринасят добре подготвените практици.

Мислите ли, че най-добрият спечели
състезанието?
Надявам се резултатите от кампаниите на
победителите да докажат това  Пожелавам им

успех!
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Полина Черкезова

ABC Design&Communication, 

Специалист “Маркетинг и 

реклама“ 

Защо приехте предизвикателството M-Tel PR Challenge Contest и какви позитиви Ви донесе участието

в състезанието?

Това предизвикателство беше добър урок за трениниране на бързи реакции и остър ум в кратки 

срокове. Положителното за мен видях в това, че разбрах свои по-силни и по-слаби страни, върху които 

следва да работя още по-упорито.

Мислите ли, че най-добрият спечели състезанието?

В подобен род състезания, конкурси и надпревари печели този, който покаже най-близки разбирания

до тези на оценяващите го и в тази връзка - да, най-добрият за журито спечели.

Защо приехте предизвикателството M-Tel PR Challenge Contest и какви позитиви Ви донесе участието в

състезанието?

Предизвикателствата са ежедневие в работата на експерта по комуникации, но това беше 

предизвикателство от нов вид. Да участваш в конкурс, който се провежда за първи път, да се изправиш в 

пряка конкуренция с други като теб, да предоставиш за обсъждане идеите си и професионалните си 

умения - всичко това е нова и неизследвана територия за всички нас, които приехме предизвикателството 

на M-Tel.

Но не наградата, а новата ситуация, в която ще изпитам потенциала си, бе това, което ме убеди да 

участвам.

Мислите ли,че най-добрият спечели състезанието?

Всъщност, състезанието спечелиха три идеи, трима участници. Не един, както бе по регламент, а трима

получиха признание за стойността на идеите си. Това за мен е доказателство, че ние, участниците,

сме демонстрирали по-голям потенциал, отколкото се е очаквало от нас и това е страхотно. Силно се

надявам това предизвикателство да се превърне в традиция, която ежегодно да измерва нивото на

креативност на младите специалисти и да дава шанс на оригиналното мислене.
Радостина Маринкова

ОТ-ДО Консулт 

PR мениджър
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Ясен Ценков

Apeiron Communication, Manager Apeiron Media

Защо приехте предизвикателството M-Tel PR Challenge

Contest и какви позитиви Ви донесе участието в

състезанието?
Защо приех? Обичам предизвикателствата и нестандартния

формат на състезанието ме привлече. Позитивите бих отчел за

своя собствен time management, тъй като състезанието ме накара

да се замисля върху това дали използвам правилния подход и
нагласа в организацията си на работа. Все пак времето, за което

се проведе цялото събитие, беше доста ограничено и

стресиращо. От друга страна бях и сред първите дръзнали колеги

да се включат в надпреварата.

Мислите ли,че най-добрият спечели състезанието?
Не мога да преценя напълно обективно тъй като не присъствах на

нито една от чуждите презентации, освен на своята собствена. Не

съм гледал и качените презентации в jobs.bg. Наскоро чух, че Деси

е спечелила и друг конкурс за креативни идеи (надявам се да съм

фактологически точен), така че вероятно има закономерност в

избора. Пък и в един конкурс с подобен формат не можеш да

кажеш дали печели най-добрият, а по-скоро най-адаптивният и

този с най-добър подход спрямо заданието. Надявам се разбирате

какво искам да кажа.

Цветелина Грозданова

Teren Music, Мениджър Събития & PR

Защо приехте предизвикателството M-Tel PR Challenge

Contest и какви позитиви Ви донесе участието в

състезанието?
Основните причини бяха три: от любопитство, тъй като исках да

видя каква ще е задачата, както и по какъв начин ще се

представят останалите; исках да се убедя, че ми "стиска" да

споделя предложението си пред жури и, не на последно място,

отидох с желанието да спечеля  Интересно ми беше и да

науча колко човека са се престрашили да участват.

Положителна за мен беше възможността за първи път да

представя идеята си пред оценители. Предстоят ни няколко
проекта, с които ще участваме пред жури. Наблюдавайки както

себе си, така и останалите участници, мога по-лесно да отсея

силните и слабите страни на подобно представяне. Хубаво

беше и това, че се запознах с доста приятни хора.

Мислите ли,че най-добрият спечели състезанието?
Със сигурност, щом журито е предпочело това предложение,

значи то е било най-подходящото за M-Tel. Като цяло, след видео

записите, които видях до момента, съм убедена, че думите им

"доста ни беше трудно да изберем най-добрия" не са били

преувеличени!
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ЗА и         отив /от Мила Миленова

Използването на външна агенция за вътрешни комуникации

Независимият експертен поглед на външната агенция е
ценен за всеки аспект от работата на PR
професионалиста. Понякога лесно видими неща
убягват на човека, който е фокусиран единствено върху
компанията, в която работи. Тук е мястото на PR
агенцията, която може да даде ценни препоръки и да
внесе креативност в рутината на вътрешните
комуникации. Приливът на свежа творческа енергия
отвън се отразява не само върху общата стратегическа
рамка, но може да се използва и за някои съвсем
конкретни дейности.
Може би най-разпространената практика е
аутсорсингът на списването и издаването на
вътрешнокорпоративно издание. Този подход има
много плюсове. Като по-скоро еднообразна дейност,
тя може с лекота да бъде извършвана вън от фирмата,
като по този начин освобождава човешки ресурс.
Включването на външната обслужваща агенция в
изграждането на вътрешните комуникации е признак
на корпоративна зрялост. Еднократното й включване би
било необосновано и за самата агенция (която
инвестира най-вече време и внимание в опознаването
на вътрешната среда), и за компанията (която може да
получи ефективност само с дългосрочни отношения).
Осъзнаването на значението на външните консултанти
за вътрешния PR естествено води към високото ниво в
йерархията на компанията, където от най-голяма
важност е риториката в комуникацията PR – Boss.

Поддържане на добра работна атмосфера,

удовлетвореност на вътрешните публики, съпричастност и

гордост на служителите, идентифицирането им с

корпоративната култура, интернализация на

корпоративните ценности – на първо четене това са целите,

които си поставят PR професионалистите с

вътрешнокомуникационната си стратегия. Възможно ли е

наистина външна агенция да управлява ефективно

вътрешните комуникации на една компания?!

Микрофирмената среда има своите особености, които се

опознават само с живота в компанията. Всяка външна

експертна намеса би могла да бъде приета скептично.

Ключовите думи, с които свързваме вътрешните

комуникации, са екип, участие, заедно... Тази заедност не

може да бъде създадена изкуствено от външна агенция. Тя е

резултативна величина на съвкупност от сложни и

неуловими фактори на средата, върху които може да

повлияе само силно интегриран във вътрешния живот на

компанията комуникатор. И само тогава този комуникатор

може да бъде едновременно носител и транслатор на

фирмените ценности.

И още нещо – служителите на компания, в която дори за

вътрешните комуникации се грижат външни лица, едва ли

биха се чувствали комфортно от този факт. PR-ът за тях

трябва да е повече от бизнес, трябва да носи емоцията на

междуличностния контакт и силната ангажираност на

компанията към служителите й. С поверяването на тази

толкова важна задача на външна агенция фирмата рискува

да загуби най-важното – доверието на служителите си.

И в крайна сметка – вътрешният PR е „вътрешен” не само

защото е насочен към вътрешните публики...
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Любопитно/ от Apeiron web blog

Разказване на истории...

Един германски фризьор може би още празнува след като 
миналия месец спечели шампионата за „най-хубава брада и 
мустаци” в Норвегия. Неговата история се оказа изненадващо 
популярна онлайн. Може би ви се стори странно, но това е 
втората най-споделяна новина на BBC News за май месец, след 
тази за заплахата от бомбени атентати на Острова!

Какво означава това?

Случката с брадата и всеобщия интерес идва като още едно 
доказателство за това, че хората обичат истории, особено 
нетипичните. Просто така работи човешката психика - обичаме 
да си казваме мисловно, докато четем, „Ехаа”, „Това е 
интересно” и „Не знаех това”.

Хората обичат да са изненадани и впечатлени.

За ПР специалистите разказването на истории може би е едно от фундаменталните качества -
подпомагат възприемането, по-въздействащи и по-естествени са. Спомнете си, че родителите ви са ви 
чели приказки още преди да можете да говорите. Ритъмът и стилът на историята се вгражда в мозъка още 
от ранно детство. Затова едва ли е чудо констатацията, че сме привлечени от истории. За жалост обаче, 
много компании от света на бизнеса не успяват да отговорят точно на жаждата на аудиторията за истории, 
особено за качествени. Какво правят те? Позовават се на предишния си бизнес опит в техните case studies, 
съставени само от голи факти, но не и от истории. „Направихме това и това, ето какво постигнахме”. 
Скука…

Прочетете повече на Apeiron blog: http://bit.ly/lUk31g

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-13407712
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-13407712
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-13407712
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=894045
http://bit.ly/lUk31g
http://bit.ly/lUk31g
http://bit.ly/lUk31g
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забавление/ от Симона Стефанова



Michelle Obama Dances To Beyoncé's Move Your Body

Първата дама на САЩ нагледно показа на децата как да се разкършат под хит на

Бионсе. Това не е измислица, а част от инициативата на Мишел Обама Let's Move! Идеята

й е да накара американските деца да спортуват и да се хранят здравословно. В

осъществяването на кампанията се включва звездата Бионсе, която буквално разтърсва

училище след училище с танци и добро настроение. На своя територия - във Вашингтон,
обаче, мисис Обама решава сама да им покаже как става  Само ден след качване

на клип от събитието в социалните мрежи, то достигна над половин милион гледания и

обещава да популяризира кампанията в цял свят. Ето така се прави PR!

Хубаво е, когато хората, стоящи зад една идея наистина вярват в това, което правят. И това

си личи, защото позитивното настроение въвлича и околните. А ето и атмосфера от

събитието: http://youtu.be/GyG6eMptia4

http://youtu.be/GyG6eMptia4
http://youtu.be/GyG6eMptia4
http://youtu.be/GyG6eMptia4
http://youtu.be/GyG6eMptia4
http://youtu.be/GyG6eMptia4
http://youtu.be/GyG6eMptia4
http://youtu.be/GyG6eMptia4
http://youtu.be/GyG6eMptia4
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