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Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията отправя покана към всички
заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Публикуване на материали в печатни издания във връзка с изпълнението и популяризирането на Оперативна
програма „Транспорт" 2007-2013 г.".

Изпълнителят следва да разработи медийна информационна кампания, която да се реализира чрез печатни медии
с национално и регионално покритие като част от цялостния Комуникационен план на Оперативна програма
„Транспорт” 2007-2013 г. Основната цел на този план е да осигури необходимото ниво на информираност на
обществото в Република България за проектите, финансирани по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.,
както и да се насърчи активното споделяне на мнения и коментари за Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013
г. от страна на физическите и юридическите лица с потенциал да изпълняват дейности по тази оперативна
програма.

Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)
(в цифри): 830 000, валута: BGN
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие: 12.9.2011 г. - 17:30 ч.

Покана за открита процедура за възлагане на обществена поръчка  за публикуване на материали в 

печатни издания във връзка с Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.”Уважаеми колеги и приятели,

Бихме искали да установим доколко полезни и важни са във вашата работа като PR практици допълнителните
професионални обучения. Затова ще сме ви благодарни ако отделите две минути от своето време и попълните
специалисирана анкета на БДВО.
Ще се радваме да получим вашата обрата връзка тук:

Анкета на БДВО

Покана за открита процедура за възлагане на обществена поръчка  за публикуване на материали 

в печатни издания във връзка с Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.”

http://prnew.info/
http://prnew.info/pokana-za-otkrita-procedura-za-vyzlagane-na-obshtestvena-porychka-s-predmet-publikuvane-na-materiali-v-pechatni-izdaniq-vyv-vryzka-s-izpylnenieto-i-populqriziraneto-na-operativna-programa-%e2%80%9e/
http://prnew.info/pokana-za-otkrita-procedura-za-vyzlagane-na-obshtestvena-porychka-s-predmet-publikuvane-na-materiali-v-pechatni-izdaniq-vyv-vryzka-s-izpylnenieto-i-populqriziraneto-na-operativna-programa-%e2%80%9e/
http://prnew.info/pokana-za-otkrita-procedura-za-vyzlagane-na-obshtestvena-porychka-s-predmet-publikuvane-na-materiali-v-pechatni-izdaniq-vyv-vryzka-s-izpylnenieto-i-populqriziraneto-na-operativna-programa-%e2%80%9e/
http://prnew.info/pokana-za-otkrita-procedura-za-vyzlagane-na-obshtestvena-porychka-s-predmet-publikuvane-na-materiali-v-pechatni-izdaniq-vyv-vryzka-s-izpylnenieto-i-populqriziraneto-na-operativna-programa-%e2%80%9e/
http://www.kwiksurveys.com/online-survey.php?surveyID=NLNLNO_93411ad7
http://prnew.info/pokana-za-otkrita-procedura-za-vyzlagane-na-obshtestvena-porychka-s-predmet-publikuvane-na-materiali-v-pechatni-izdaniq-vyv-vryzka-s-izpylnenieto-i-populqriziraneto-na-operativna-programa-%E2%80%9E/
http://prnew.info/pokana-za-otkrita-procedura-za-vyzlagane-na-obshtestvena-porychka-s-predmet-publikuvane-na-materiali-v-pechatni-izdaniq-vyv-vryzka-s-izpylnenieto-i-populqriziraneto-na-operativna-programa-%E2%80%9E/
http://prnew.info/pokana-za-otkrita-procedura-za-vyzlagane-na-obshtestvena-porychka-s-predmet-publikuvane-na-materiali-v-pechatni-izdaniq-vyv-vryzka-s-izpylnenieto-i-populqriziraneto-na-operativna-programa-%E2%80%9E/
http://prnew.info/pokana-za-otkrita-procedura-za-vyzlagane-na-obshtestvena-porychka-s-predmet-publikuvane-na-materiali-v-pechatni-izdaniq-vyv-vryzka-s-izpylnenieto-i-populqriziraneto-na-operativna-programa-%E2%80%9E/
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Розана М. Файски в AdvertisingAge, статията е публикувана в МЕНИДЖЪР.NEWS

Неподправената „комуникация на ръба“ от страна на изпълнителния директор на Apple Стив Джобс в последните месеци предизвика
поредица от въпроси сред пиар специалистите. Основният сред тях: Ако един изпълнителен директор сгафи и никой изглежда не обръща
внимание на това, все пак има ли грешката му ефект върху репутацията на компанията?

Джобс просто отмина с хладнокръвие тревогите за имиджа на Apple, след като стана ясно, че тя събира информация за
местоположението на всички потребители на iPhone и iPad. Много хора казват, че този подход на пренебрежение е подходящ да се
приложи само от най-ценната марка в света, каквато е Apple с нейната стойност от 153 млрд. долара според BrandZ.
Всички ние, наблюдателите, в крайна сметка можем да си вземем някои поуки от този особен и в крайна сметка успешен стил на
комуникация.
Apple цялостно избягва утвърждавания с десетилетия напор на компаниите да комуникират всяка минута и всеки ден с клиентите си. Не
само това, тя често се държи потайно и прави много малко, за да подхранва медийните репортажи. Така се създават обширни
спекулации за датите, на които ще бъдат представени на пазара новите й, дългоочаквани продукти. Марката се противопоставя на всички
съвети, които дългогодишно проповядват професионалистите в областта на комуникациите.
Повечето марки отдават сили на това да ангажират клиентите си чрез всички възможни комуникационни канали. Apple не прави такива
усилия, защото смята, че може да си го позволи. Това е обратно мислене, имайки предвид интегрираните кампании на много големи
глобални технологични марки.
Разбира се тази амбиция не винаги е работила в полза на Apple. Такъв пример са случаите, в които Джобс изразява склонността си сам
да си бъде пиар и той да се заема с пиар проблемите на фирмата си. Всички сме чували за случаите, в които той се активизира.
Например когато се отзова на молбата на момче, което се обучава в колеж и му помогна с мнението си за доклада му. Или когато
заплаши със съдебни дела технологичния блог Gizmodo, след като той публикува снимки и преглед на характеристиките и дизайна на
прототипа iPhone 4 през 2010 г.
Джобс се показва малко в стила на егоистичен предприемач, който се интересува само от успеха на собствената си компания и
всъщност се харесва на мнозина заради това. Някой би си помислил, че той не е много различен от всеки средностатистически

предприемач. Но това, което той практикува, е отличима анти-пиар позиция, която странно действа в негова полза. И само в негова полза.
Случва се така поради една причина. Всеки, който е бил в магазин на Apple би потвърдил, че има голяма разлика там, в сравнение с
обслужването в останалите големи технологични магазини. Служителите видимо се грижат за добрата репутация на фирмата. Те вършат
много добра работа като въплъщение на марката.

Има два урока, които можем да извлечем от тази уникална пиар стратегия. Първият е, че във всеки случай не бива да слагаме задължително
в еднакви рамки маркетинга или стратегиите във връзките с обществеността. Вторият: Когато компанията успява, все повече нейни
служители стават горди да работят за нея. От това се покачва нивото на потребителското обслужване и удовлетвореността на клиентите се
повишава. Ако има и уникален продукт, шефът може да си позволи да говори каквото иска.

PR уроци от Apple

http://prnew.info/
http://prnew.info/pr-uroci-ot-apple/
http://prnew.info/pr-uroci-ot-apple/
http://prnew.info/pr-uroci-ot-apple/
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Практически курс: ”Изкуството да 

презентираш”

http://www.eventbox.bg/events/1970

7 септември 2011 г. (сряда)

София

Курсът, организиран от БГ Серт - Трейнинг център София, е

предназначен за служители, които искат да придобият

умения за презентиране, търговци, на които им се налага да

представят стоки, услуги, да представят компании и т.н., и

които искат да усвоят изкуството на презентирането.

Участниците в курса се запознават с изразното и

комуникативно средство „човешки глас”, познаването на

говорния апарат като организирана съвкупност от дихателни,

речеви и артикулационни органи, чрез чиято синхронизирана

дейност се осъществява човешкият говор.

Обучението е изключително полезно за всеки човек, тъй като

осигурява високо ниво на комуникационни умения,

необходими ни в личния и професионалния живот. Целта на

тренинга е участващите да придобият знания по култура на

речта и техника на говора, които успешно да прилагат в така

нареченото тук „Изкуство да презентираш”.

ЛЕКТОР: д-р Арсения Иванова, преподавател по

комуникационни умения, професионална актриса

Обучение: "Политически PR" 

http://www.eventbox.bg/events/2063

10 септември 2011 г. (събота)

София

Предстоят ни президентски и местни избори. Те засягат

цялото общество и неминуемо пораждат огромен

интерес. В същото време избирателите са разочаровани

и изключително недоверчиви. А и кампанията на

национално равнище и кампанията за местни избори

изискват различен подход.

Ето защо изискванията към комуникациите са много

големи и PR специалистите трябва да бъдат изключително

внимателни.

Как да се справите с предизвикателството да спечелите

вота на избирателите за даден политик или за политическа

партия?

M3 College ви предлага своята помощ. Поканили сме

Жанета Дядовска и доц. д-р Иванка Мавродиева,

експерти с изключително богат опит и наблюдения в тази

област. Елате, за да чуете част от техния опит и ценните им

съвети, които могат да ви предпазят от много грешки и да

ви отведат до успеха в изборната нощ.

http://www.eventbox.bg/events/1970
http://www.eventbox.bg/events/1475
http://www.eventbox.bg/events/1475
http://www.eventbox.bg/events/2063


PRактики, брой 32, 22 август 2011 г.

5

събития

Обучение: "Политически PR онлайн – време е!"

http://www.eventbox.bg/events/2064

11 септември 2011 г. (неделя)
София

Важно е политическите комуникации да бъдат там, където са и
избирателите. А огромна част от избирателите са онлайн! Интернет е
мястото, където политиците биха могли най-лесно, бързо и ефикасно
да се обърнат към избирателите.

За съжаление към настоящия момент само малка част от
българските политици, главно по-младите представители, са склонни
да подготвят онлайн кампании.

Поредното предизвикателство пред добрия PR специалист – да
спечели вота на избирателите, но и да убеди политика/ политиците, че
именно той, PR специалистът, знае как да стане това. А хората са в
интернет.

От вас зависи да ги запалите да гласуват! Освен това само при
интернет кампаниите има мигновена обратна връзка от
избирателите. Бихме могли да променим кампанията, докато тя още
тече. Стига, разбира се, добре да познаваме спецификите на
онлайн комуникацията.

Онлайн кампании категорично са необходими. Въпросът е как се
прави политически PR онлайн? Жюстин Томс и доц. д-р Десислава

Бошнакова ще ни кажат всичко необходимо.

Семинар: "Банки и 

застраховане и онлайн 
присъствие"

http://www.eventbox.bg/events/2

066

14 септември 2011 г. (сряда)
София

Как финансовият свят да се
позиционира по- добре в дигиталната
екосистема? Отговорът на този въпрос
ще търсим заедно на 14 септември.

В рамките на фокусирани
презентации ще бъдат разгледани
въпроси, свързани с възможностите за
маркетиране в онлайн среда,
начините за комуникация със
специализирани общности,
традиционни и нови модели за
дисплей реклама, измеримостта на
ефективността на интерактивни

кампании и примери за добри
практики.

http://www.eventbox.bg/events/1415
http://www.eventbox.bg/events/2064
http://www.eventbox.bg/events/1475
http://www.eventbox.bg/events/1475
http://www.eventbox.bg/events/2066
http://www.eventbox.bg/events/2066
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Lac Leman Communications

Forum 2011
http://www.communication-director.eu/events/31145.php

1 септември 2011 г. (четвъртък)

Лозана, Швейцария

Как комуникаторите могат да спечелят лидерска позиция и

да станат част от екипа на изпълнителната власт?

Този форум ще ви отведе към последните изследвания и най-

добрите практики в областта на бизнес комуникацията и

лидерството.

ICCO Summit 2011
http://www.iccosummit.org/

29 септември 2011 г. (четвъртък)

Синтра, Португалия

ICCO Summit обединява практикуващи PR специалисти

от агенции по цял свят, за да изследват проблемите и

тенденциите в PR практиката. Темата на тазгодишното

събитие е “PR поема водещата роля: Професията PR

през 2020 г.”

В края на събитието ще бъдат връчени и наградите на

победителите в Global Sabre Awards, организирани за

първа година съвместно с ICCO.

Healthcare & Pharmaceutical

Comms Congress 2011
http://www.communication-

director.eu/events/31331.php

20 септември 2011 г. (вторник)

Лондон, Англия

Конгресът ще изследва аспектите на комуникационна

стратегия, насочена към развитието на здравеопазването

и околната среда. Лектори на конгреса ще бъдат

специалисти от Johnson & Johnson,

AstraZeneca и Financial Times.

Digital Communication Awards
http://www.digital-awards.eu/

30 септември 2011 г. (петък)

Берлин, Германия

През последните няколко години професионалната

комуникация претърпява значителна промяна:

дигиталната комуникация се превръща в една от най-

бързо развиващите се и иновативни сектори.

Наградите за дигитална комуникация ще отпразнуват

този растеж на 30 септември в Берлин.

http://www.communication-director.eu/events/31145.php
http://www.communication-director.eu/events/31145.php
http://www.communication-director.eu/events/31145.php
http://www.eventbox.bg/events/1475
http://www.eventbox.bg/events/1475
http://www.iccosummit.org/
http://www.eventbox.bg/events/1475
http://www.communication-director.eu/events/31331.php
http://www.communication-director.eu/events/31331.php
http://www.communication-director.eu/events/31331.php
http://www.eventbox.bg/events/1475
http://www.digital-awards.eu/
http://www.digital-awards.eu/
http://www.digital-awards.eu/
http://www.eventbox.bg/events/1475
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А ТЕАМ търси да назначи
PR Експерт

За повече информация:
http://www.jobs.bg/f1227215

Рекламна агенция А ТЕАМ, част от ВМ Финанс Груп, е известна с професионализма, креативността и отговорността на 

хората, работещи в нея. А ТЕАМ  допринасят за успеха на много марки, познати на българския и международния пазар. 

Отговорности: 

Развивате и поддържате канали за външна комуникация; 

Контактувате с медии и ключови партньори с фокус върху организация на събития и съпътстващ PR;

Осъществявате връзката с подизпълнители – медии, медийни агенции и производители и отчитате ефективността на 

кампанията;

Планирате и контролирате финансовите аспекти на реализирането на промоционалните активности. 

Изисквания:

Висше образование – хуманитарно или икономическо;

Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо; 

Компютърни умения – MS Office;

Отлични комуникативни и организационни умения;

Умения за работа в екип;

Проактивност и лоялност.

Агенцията предлага:

Конкурентно възнаграждение; 

Предизвикателна и динамична среда;

Работа в компания, част от холдингова структура с много добри възможности за професионално развитие;

Работа в млад и амбициозен екип. 

Вашето CV можете да изпратите не по-късно от 24 август 2011 г., сряда. 

7

http://www.jobs.bg/f1227215
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Радослава Ганозова се присъединява към екипа на 

Актавис през 2005 г. от Мото-Пфое, където е 

заемала позицията „Маркетингови комуникации 

Ford”. 

Радослава Ганозова има висше образование по 

Международен туризъм. Завършила е програмата 

„Професионален мениджмънт” към Open University 

London. Регионален координатор за България е на 

Европейската Асоциация на комуникационните 

мениджъри (EACD). Предстои й да завърши 

програмата The CIPR Diploma in Public Relations. 

Г-жо Ганозова, имате висше образование по международен

туризъм. Защо решихте да се насочите към по-тясната сфера на

комуникациите, а именно връзките с обществеността?

Корпоративните комуникации са моята професия, защото исках да

докажа, че ние брюнетките, с добре поддържана и оформена

коса, със средно дълги, поддържани маникюри, с удобни и

практични обувки, които нямат нищо общо с токчето над 10 см, леко

закръглени жени, но привлекателни, също можем да бъдем PR-и.

Казвам това в кръга на шегата, защото съм сигурна, че колегите ще

разберат веднага какво имам предвид. Извън шегата, моят

комуникативен талант беше забелязан от учителката ми по

литература в езиковата гимназия, която ме накара да напиша и

изнеса реферат на тема „Геният на Ботев”. Аз, обаче, не се

съгласих с темата, защото в тийнейджърските си години въобще не

смятах, че Ботев е гений (моля да ме извинят всички негови

почитатели). Това беше моята гледна точка и аз я защитавах

непреклонно. Явно учителката ми още тогава е забелязала, че имам

дарбата да говоря убедително, интелигентно и спокойно, ето защо

държеше точно аз да изнеса реферата. Съгласих се, но при едно

условие - да сменя темата на „Защо за мен Ботев не е гений”.

Честно казано вече не си спомням какви недомислици съм

представяла като моя теза, но беше факт, че след края на

реферата, учителката ми обобщи - „можеш да говориш пълни

безмислици, но го правиш така убедително, че аха да ти повярвам.

Ти трябва да следваш журналистика”. Не кандидатствах

журналистика, защото темите за кандидатстудентските изпити бяха

пълни с клишета, които трябваше да наизустя, а не бях съгласна с тях

и изпитвах вътрешна съпротива да ги уча. И ето ме в туризма като

образование. Още докато бях студентка във Варна се откри първото

частно радио в града и аз реших, че трябва да работя зад

микрофон. Съвсем сама потърсих среща с главния редактор на

радиото, тя ме подложи на няколко изпита и каза: ”можеш да

започнеш”.

Лица

Радослава Ганозова – Директор “Корпоративни комуникации”, Актавис

8
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актуална тема. Когато казах, че не

съжалявам за нито една минута от

десетте ми години в радиото, го казах,

защото обичах работата си. За мен, да

обичаш работата си, е в основата на

всяка професия. Това не е умение, а

вътрешна нагласа, която неминуемо

рефлектира върху качеството на

дейността ни.

Не пропускам да споделя нещо

основно - когато считаш, че трябва да

работиш в сферата на

комуникациите, трябва да си дадеш

ясна сметка за две основни неща - да

познаваш много добре бизнеса, в

който работиш и да си наясно, че PR-ът

не се свежда само до цвета на косата,

костюма, скъпия телефон и папката с

прес-информации. Има много труд и

мисъл, които остават невидими за

останалите.

И още нещо изключително важно за

мен - да бъда честна. Ако има нещо,

което не искам да споделя и съм пред

възможността да излъжа - не казвам

нищо. Защото, както казва народът „На

лъжата краката са къси”.

Разбира се, всичко споделено от мен

до тук по никакъв начин не представя

пълната палитра от умения, но ако

продължавам да ги изреждам, всички

ние ще стигнем до извода, че май PR-ът

трябва да е един малък вундеркинд,

което няма да е съвсем вярно. Или ще

е, кой знае?

В радиото преминаха почти 10 години от

живота ми и не съжалявам за нито една

минута от тях. Разбира се, в определен

момент човек се изчерпва, ето защо

логично беше и преминаването ми в

сферата на бизнес комуникациите.

Кои са най-ценните умения, за да се

справя добре един PR специалист в

практиката?

Най-напред трябва да се наспива

бързо, но качествено. Тук сърдечно

благодаря на Александър Христов за

точната формулировка. Съзнавам, че

това не е професионално умение, а

чиста биология, но който може да се

наспива бързо и добре, е щастливец в

нашата професия.

Трябва да имаме железни нерви - тук

също става въпрос за конкретни

характеристики на характера на всеки

индивид, но все пак има спасение - с

много труд и желание можем да

възпитаме в себе си по-умерено и

спокойно възприемане на нещата,

които стават в офиса, около нас и в

ежедневните ни контакти.

PR практиците трябва да сме хора с

широки интереси и познания. Не казах

вундеркинд, нали? Широките интереси

и познания не винаги включват висша

математика, но професията ни изисква

умението да поддържаме разговор с

широк кръг аудитория. А хората са

различни, всеки със своя интерес и

Смятате ли, че нивото на образованието в

България е добро? И какво е мнението Ви

за специализираните обучения по

комуникации?

Не бих искала да генерализирам

мнението ми относно образованието у

нас, защото нямам достатъчно

наблюдения върху образователната

система. Базирайки се на ежедневните

ми контакти, било то лични или

професионални, със съжаление си давам

сметка, че май ставаме по-неграмотни. А

това неизбежно рефлектира и върху

нашата работа. Имала съм случаи, в

които съм намирала правописни грешки в

прес-информации и...съм се ядосвала

(дали казах, че трябва да си сдържаме

нервите...)? Но не съм песимист. Бях

лектор пред студенти в НБУ на тема

„Налагане на бранд”, визирайки моята

работа по налагането на бранда Актавис.

С огромно задоволство споделям, че

дискусията след презентацията ми отне не

предвидените 20 мин, а близо час и

половина. Студентите ми задаваха

изключително разумни, резонни,

професионални въпроси, в които личеше,

че познават материята. За мен беше

истинско удоволствие да им отговарям, да

търся тяхното мнение, да обсъждаме

сферата на комуникациите, колко

чувствителна и трудна е тя особено във

фармацевтичното производство. Считам,

че участието на PR практици в обучението
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Асоциацията е сравнително млада,

основана е преди около 4 години. Тя

обединява колеги PR практици от цяла

Европа. Като всяка професионална

организация, тя се занимава с нашата

професия - какви предизвикателства

срещаме, споделяме опит и знания,

дискутираме актуални теми за

гилдията. Това, което я отличава е, че

асоциацията е разделена на няколко

работни групи в зависимост от

бизнеса, със съответния групов лидер,

който е от същия бизнес. Идеята е

много практична - когато колега има

въпрос, засягащ неговия бизнес, той се

обръща към съответната група в

асоциацията, което му дава

възможност да получи релевантен за

конкретния бизнес отговор или

колегиален съвет. Считам, че тази

практика е чудесна и я аплодирам,

защото дейностите ни са различни,

всеки със своята специфика. Много

полезно е да се допиташ до някой,

който е наясно с тематиката. Така

получаваш конкретна помощ,

съобразена със спецификата на

бизнеса. В България Асоциацията има

около 15 официални члена, но много

от нашите колеги присъстват на

срещите ни като асоциирани членове.

Всяка година провеждаме обща

среща, в която имаме пълната
свобода да обсъждаме актуални

на бъдещите наши колеги трябва да е

много по-активно. Теорията е много

важна част от образованието, но лично

съм се убедила, че на практика не

всичко е по учебник и бъдещите ни

колеги трябва да го знаят.

Какво бихте посъветвали младите

хора, които искат да работят в

областта на публичните комуникации?

Бих ги посъветвала да проучат

позитивите и негативите на нашата

област, и ако това наистина е тяхната

избрана професия - да се отнасят към

нея отговорно, сериозно и с желание.

Да бъдат готови да жертват до известна

степен личното си време и

ангажименти, да оставят личните си

проблеми и емоции в къщи, да четат,

слушат, гледат...много...и внимателно.

Да са готови да защитават мотивирано

и аргументирано своето място и

работа, защото все още, по моя

преценка, нашата дейност остава в

сянката на другите функции като

маркетинга, например. Да не забравят

винаги да носят в чантата си

болкоуспокояващ медикамент...много

често прибягваме до него.

Вие сте регионален координатор за

България на Европейската Асоциация

на комуникационните мениджъри

(EACD). С какво точно се занимава

Асоциацията и каква е Вашата роля в

нея?

въпроси, казуси и въпроси от практиката

ни. Първата година срещата ни беше

посветена на предизвикателствата да се

наложи бранд на българския пазар,

миналата година срещатата засегна

темата лесно ли се организират събития и

какви трудности срещаме в хода на

организацията и реализацията. Като

регионален координатор на Асоциацията

държа нашите срещи да бъдат

максимално полезни за колегите ми - да

не говорим за нещата „по принцип и на

теория”, а да представяме отделни казуси

от нашата практика и как сме се справяли

с тях. Получава се много добра работна

дискусия, защото всеки един от нас дава

своето мнение по конкретен казус,

споделя опита си и...пие чаша вино в

приятната компания на колегите си.

През 2005 г. се присъединявате към екипа

на Актавис, като преди това сте работили

в Мото-Пфое. Как преодоляхте

различията в двете сфери на дейност?

Мото-Пфое е компания, в която човек

може да научи много и най-вече как да

промотира автомобили по интересен и

креативен начин, защото конкуренцията на

пазара е огромна. Ето защо, признавам,

че когато се присъединих към Актавис бях

пълна с идеи и концепции за промотиране

на медикаментите ни, но ентусиазмът ми

бързо се охлади. Виновникът

беше...законът.
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фармацевтична компания Балканфарма

беше брандът, който хората познаваха.

Почти нямаше яснота в публичното

пространство, че Актавис е наследник на

Балканфарма. Ситуацията може да се
опише по-образно по следния начин: „Аз

близо петдесет години съм се казвала

Радослава, но от две години насам съм с

ново име - Росалинда. Познавате ли ме?”.

Всички ние вложихме много труд в

промотирането и утвърждаването на

бранда Актавис. Удовлетворението ми

идва, когато вече се знае разликата между

Актавис и Активиа. Удовлетворена съм,

когато шест-годишният ми племенник

дойде при мен и с най-артистичния си глас

ми казва: ”Актавис- най-голямата фартична

компания в България” (това не е

правописна грешка, а думата е много

сложна за едно дете). Тогава той получава

един голям шоколад, а аз получавам

порицание от родителите му, че развалям

дисциплината.

Опишете един Ваш работен ден. Коя е

първата задача, с която се захващате
сутрин?

Първата ми задача сутрин е...да се събудя.

След това, в компанията на ароматно

кафе да прегледам прес-клипинга и

пощата на телефона си, в същото време

гледам сутрешните телевизионни блокове.

В офиса продължавам с преглед на

печата, електронните сайтове и Facebook

(да не би да пропусна някоя пикантерия или

нещо полезно, докато съм спяла или
разсънвала). От там-нататък дните не си

Аз лично не бях информирана, че

фармацевтичната индустрия и съответно

комуникацията на медикаменти по

лекарско предписание са изключително

строго регулирани и лимитирани. Истина е,
че двете сфери са много различни, но в

Актавис по-голямата част от работата ми е

свързана с корпоративните външни и

вътрешни комуникации. Преодолях

различията с желание, амбиция, труд, много

ценна подкрепа от страна на мениджмънта

и колегите в Актавис, които са невероятно

търпеливи, отлични професионалисти и

колеги. Мога да изредя дузина глупави

въпроси, които съм им задавала в началото

на моята кариера в Актавис, но по-важното

е, че колегите ми имаха търпението и

колегиалността да ми обясняват реалната

ситуация и спецификата на бизнеса. Като

характер съм много адаптивна личност и не

бих казала, че ми е било трудно,

присъединявайки се към Актавис. Е, имах

моменти, в които изпитвах силно главоболие

и сърцебиене, но...медикаментите и

лекарите ми бяха на една ръка разстояние.

А това само по себе си е предимство.

Понастоящем заемате позицията Директор

„Корпоративни комуникации” в Актавис.

Какво Ви носи удовлетворение в работата?
Моето лично удовлетворение е фактът, че

успяхме заедно да комуникираме и

наложим силния бранд на Актавис в

България. Когато се присъединих към

Актавис, брандът беше почти

неразпознаваем и това имаше своята

логична причина - предшественикът на
Актавис - най-голямата българска

Приличат - задачите са различни и не бих

могла да ги вкарам в някаква рамка, за да ги

опиша. Често ме питат в колко часа си тръгвам

от офиса и винаги отговарям - когато приключа.

Това е причината за мен понятието „работно
време” да няма особен смисъл и значение.

Дали ви звучи познато?

Актавис подкрепи издаването на първия

специализиран брой на бюлетина “PRактики”.

Смятате ли, че бюлетинът е полезен на PR

общността в България?
Разбира се, иначе нямаше да го направим.

Бъдете сигурни, че ние много внимателно

проучваме и преценяваме проектите, които да

подкрепим. Тази инвестиция за нас е важна.

Всеки един бюлетин е полезен, стига да е

направен качествено и професионално,

защото ти дава ценна, систематизирана

информация, за която би ми отнело много

време да я получа.

Какво е Вашето послание към читателите на

“PRактики”?
Най-напред - бъдете здрави! Не че Актавис

няма да ви помогне, ако имате нужда
(шегувам се), но най-важното за всеки един от

нас е здравето. Тук имам предвид както

физическото, така и емоционалното здраве.

Грижете се добре за тях. Бъдете на едно

мнение с вътрешното си „Аз” и не допускайте

големи компромиси с него. Бъдете щастливи,

радвайте се и на най-малкия елемент от

живота си, защото когато човек е щастлив, и

другите около него са щастливи. Чисто

професионално, желая на моите колеги

повече позитивни кампании, повече позитивни
новини и...по-големи бюджети за PR.
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новини

ЗА и         отив /от Радина Ралчева

Летните стажове

Страхотни са летните стажове. Наистина. От факта,
че се запознаваш с нови хора, през това, че
научаваш как се случват нещата, за които си учил, а
и някои, за които не си учил, на практика. Освен
това, за да стигнеш успешно до летен стаж, трябва

да минеш през сериозна „цедка”, интервюта и
конкуренция и да докажеш, че имаш нужните
качества, така, както след време ще ти се наложи
да направиш, ако искаш да започнеш работа.
Летните стажове са прекрасна възможност за всеки
студент по комуникации да разбере каква е
реалността в PR професията, да види усилието,
капацитета и тихия труд, които стоят зад лъскавите
публични фасади и коктейлите. Да не говорим, че
летните стажове са начин за младите хора да
попаднат в истинска работна атмосфера, да видят
как протичат процесите в една компания, да открият
връзките и взаимодействията, субординацията,
йерархията, кооперирането, нуждата от екипност,
да разберат за отговорността, администрацията,
корпоративната култура и много други неща, които
дотогава само са чували. И най-важното – летните
стажове са шанс дори за намиране на работа. Не
една и две компании, ако видят в някой стажант
потенциал, желание и определени професионални
умения, са готови да му предложат постоянно
работно място.

За да имат смисъл летните стажове, те би
трябвало да не са въпрос на формалност, а на
осъзната необходимост и за двете страни –
приемащата и получаващата. От една страна,
много студенти по публични комуникации
всъщност не искат да ходят наистина на летни
стажове, а само търсят „бележка” за стаж. Така

де, защо да си развалят купона и морето заради
някакъв си стаж, на който те гледат само като на
досадна необходимост. От друга страна, много
компании обявяват летни стажове, но често те са
само проформа. Защото първо, във вътрешните
отдели екипите са в намален състав заради
отпуските, второ, лятото традиционно е слаб
период за PR дейности и трето, за служителите в
компаниите стажантите най-често са

допълнителен ангажимент извън останалата им
работа, с който те не искат да се занимават. Така,
студентите, дори да са мотивирани, губят
мотивация в периода на летния стаж, когато
попаднат в една неразбираема за тях среда, в
която никой не иска да „губи” от времето си и да
им помогне да се ориентират и да бъдат полезни.
При това положение стажът се превръща просто в
„симулация”, от която никой няма реална полза.
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новите членове

Боряна Джонева, 

Студент, сдружение

“Praxis”

Боряна Джонева  

изучава “Масови 

комуникации” в Нов 

български университет. 

Работи в студентско 

сдружение “Praxis” .  

Мирослава Попова, 

студент, сдружение 

“Praxis”

Мирослава е 4-та година 

студент бакалавър в Нов 

български университет, 

където изучава “Масови 

комуникации”. Интересува 

се от PR в областта на 

НПО сектора и вътрешните 

комуникации.

Стани член на БДВО, за да бъдеш

част от първата и най-голяма PR

организацията в България

За членове могат да бъдат приемани

специалисти, практикуващи или преподаващи в

областта на връзките с обществеността и

интегрираните маркетингови комуникации, както и

лица, получили академични или професионални

дипломи (сертификати) за квалификация в тази

област.

Присъедини се към БДВО и в Уеб пространството:

13

http://www.facebook.com/
http://www.linkedin.com/groups?gid=2172146&trk=hb_side_g
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Изкуството да говорим пред другите

Дейл Карнеги

Изд. Изток-Запад

366 стр., 2011 г.

Цена от Knigazateb.com: 17.10 лв. за меки корици 

В един от най-любимите ми моменти от филма "Хич" счетоводителят Албърт Бренаман казва на героя на Уил Смит

"Ти самият не вярваш в нещата, които ми продаваш". Започвам с това не защото е един от принципите, които Дейл

Карнеги също поставя като първостепенни в книгата, за която ще ви разкажа - ако говориш за неща, които самият

ти вярваш, ще си много по-убедителен. А просто като илюстрация на това, че сам Карнеги изпълнява препоръките

си в "Изкуството да говорим пред другите".

За мен тази книга е явление. Вземете структурата на всяка от главите - увод, съставен от мъдри мисли на известни

лица, които задават общата тематика на главата, после обясняване с повторение и разширение на микротезите, и

накрая - обобщение на всички тези микротези с по 2-3 изречения.

Библиотека /от Александър Кръстев

Това всъщност е основната структура, която авторът предлага и за създаването на реч. Ударно начало, което да въведе в темата, но и да впечатли

аудиторията, позоваване на известни имена, говорене само по темата с конкретика, накрая обобщаване на вече казаното. Е, изпълнява го, нали?

Как да подготвим предварително речта си и да я запомним, как да започнем добре, как да задържим вниманието на публиката, как да направим

запомнящ се финал - в "Изкуството да говорим пред другите" Дейл Карнеги не ни занимава с отвеяни теории, а ни учи стъпка по стъпка как с

упражнения и постоянство да се превърнем в доста убедителни говорители. Едната от главите дори съдържа кратка лекция по психология на
убеждаването. А примерите - те са подбрани сред най-емблематичните в американската история, включително на първите президенти и най-

впечатляващите конгресмени.

Дейл Карнеги сглобява "Как да говорим пред другите" в края на 30-те, но вътре ще намерите и доста съвременни съвети за поведение пред

публика - от предварителната подготовка с ползване на източници в интернет и упражнения пред камера, до правилно говорене пред микрофон.

Просто защото е обновена и адаптирана от доктора на философските науки Артър Р. Пел, който се е справил наистина добре.

Книга, задължителна за мениджъри, PR консултанти, имиджмейкъри, копирайтъри, преподаватели, търговски представители и въобще за всички,

които си изкарват прехраната с говорене.

P.S. Един много важен цитат от последната, може би дори най-важна глава: "Подобряване на речника": "В този свят аз и ти имаме само четири

точки на контакт. Нас ни преценяват само по четири неща: какво работим, как изглеждаме, какво казваме и с каква лекота го казваме".

Членовете на БДВО могат да получат своята отстъпка като изпишат  в скоби “БДВО” 

зад името за доставка!

http://knigazateb.com/knigi/nehudojestveni/biznes/izkustvoto-da-govorim-pred-drugite-meki-koritsi/
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забавление/ от Симона Стефанова

Отново в офиса

Лятото минава и е време да се заловим за работа. Ама здраво, точно както само един PR умее.

Прибирайте банските и шнорхела. Време е отново да се вихрим в офиса.

Между двама PR-и:

- Моят ми каза да си взема почивка.

- Кой? Твоят шеф ли?

- Не.. моят вътрешен глас..

  

PR се прибира вкъщи късно през нощта, а жена му започва 
да крещи:

- Как е възможно?! Чак сега се прибираш!

- Кой ти каза, че се прибирам? Дошъл съм само да си 
взема душ.

 

PR отива на доктор и моли да му изпишат успокоителни:

- Да, значи ви трябват, защото работата ви е свързана с 
много стрес? Но защо за утре?

- Не, не, не на мен, а на шефа! Ще му трябват утре като 
излязат вестниците…
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