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„Кампанията започна с една доста незряла заявка: „Ще уволня Бойко Борисов!“, така Жанета Дядовска, управляващ директор, Propaganda
Public Communications, постави началото на ноемврийския PR Thursday, организиран от M3 Communications College, и на разпалената
дискусия по темата. Дядовска постави акцент върху планирането в една кампания и проблема в България, че кампаниите започват много
късно. Оскъдното време не позволява на PR специалистите да извадят най-доброто.

Деница Сачева, Изпълнителен директор, IntelDay Solutions, потвърди мнението на мнозина, че и тази година нямаше реална защита на
политически тези, но определено тези избори бяха по-добри от 2009 г., когато шоуелементът беше силно застъпен, политиците танцуваха и
какво ли не още.

„Предизборната кампания е сложна амалгама, която изисква много умения и качества“, обобщи доц. Иванка Мавродиева, преподавател
по публична реч, убеждаваща комуникация и PR в СУ „Св. Климент Охридски“. Според нея, на първо място са личността, моралът и моделът
на поведение и после умението да говорим ефективно в различни ситуации. Тя обясни, че на изминалите дебати бяха представени различни
модели на противоборство. Дебатът с кандидат-президентите по ТВ7 с Бареков беше по американски модел, наречен телевизионна

демокрация. А в дебата по bTV, по модела с двама водещи, за съжаление не видяхме нужната стиковка между водещите. И в двата случая
дебатите бяха неуспешни.

Като цяло отразяването на предизборните кампании в медиите не беше достатъчно. Проблем се оказа ясно видимата практика да се
плаща за това. Според Деница Сачева, липсата на отразяване доведе до използването на социалните мрежи и блоговете, което има своя
чар и принос, но не беше печелившо и не помогна.

Според доц. Мавродиева и в блоговете нямаше ясни послания. Според нея, богатството на мисли води до богатството на думи. Тъй като
политиците ги нямат, те използват заучени фрази. А така няма как да достигнат до младите хора, било то и чрез блоговете и социалните
мрежи.

И специалистите, и гостите се обединиха около тъжната равносметка, че в кандидатпрезидентската кампания нямаше съдържание. Имаше

само маркиране на опорни точки, но не и развити тези. Не се случи обществен дебат. Изводите, направени по време на PR Thursday са за
едни неуспешни в комуникационен аспект предизборни кампании. Има какво да си вземем като бележки за следващите избори.

„Илюзия е да смятаме, че избори се печелят с PR. Печелят се със съдържание. PR само помага“, каза още в началото на вечерта Деница
Сачева.

Илюзия е да смятаме, че избори се печелят с PR. 
Печелят се със съдържание. PR само помага

Със съдействието на

http://prnew.info/iliuziq-e-da-smqtame-che-izbori-se-pechelqt-s-pr-pechelqt-se-sys-sydyrjanie-pr-samo-pomaga/
http://prnew.info/iliuziq-e-da-smqtame-che-izbori-se-pechelqt-s-pr-pechelqt-se-sys-sydyrjanie-pr-samo-pomaga/
http://prnew.info/iliuziq-e-da-smqtame-che-izbori-se-pechelqt-s-pr-pechelqt-se-sys-sydyrjanie-pr-samo-pomaga/
http://prnew.info/
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Специалната награда на ИПРА за Централна и Източна Европа за 2011 г. получи управителят и

собственик на агенция PR Point Галин Бородинов на гала церемония в Истанбул на 21-ви октомври.
Сертификат, плакет и поздравления му бяха поднесени лично от президента на Асоциацията, г-н
Ричард Лининг.

Призът бе даден на PR Point от Международната асоциация за връзки с обществеността (ИПРА) за
работата по едногодишната информационната кампания „В ЕС вие имате потребителски права.
Отстоявайте ги!”. Наградата е в рамките на конкурса Златните световни награди 2011 (Golden World
Awards 2011), които ИПРА организира тази година за 20-ти път.

Информационната кампания за потребителските права спечели журито с широк спектър от
дейности към различни целеви групи и с творчески подход при избора на инструменти. Тя включваше
специални събития за бизнеса и семействата с малки деца, роуд шоу из областните градове,

печатни и уеб материали, тв филм, поредица видео клипове и дейности в онлайн социалните
мрежи.

Президентът на ИПРА връчи специална награда на Галин Бородинов

Ketchum Pleon, най-големият консултант в областта на комуникациите в Европа, получи награда

за междунардоната консултантска компания на годината от PRWeek Awards на церемония в
Лондон. Ексклузивен представител на Ketchum Pleon в България е PR агенцията CIVITAS.

“Зад всяка награда стоят фантастични хора – и служителите на агенцията, и клиентите – всички
те свършиха невероятна работа. Нямаше да се справим без вас. Благодарим ви за
съдействието. Днес всички ние можем да се гордеем с постижението ни.”- споделя вълнението
си Аврил Лий, съдружник и главен изпълнителен директор на Ketchum Pleon Лондон.

Ketchum Pleon получи награда за международна консултантска компания на годината от PRWeek Awards 

Освен полученото отличие Ketchum Pleon беше номинирана в още две категории. Заедно с P&G Professional Flash & Febreze компанията се

класира сред финалистите в категорията за бизнес маркетинг комуникации за кампанията “Profiting from Freshness”, а заедно с Philips
постигна успех в категорията за технологии с кампанията “Parallel Lines”.

CIVITAS е ексклузивен представител на Ketchum, която се сля с Pleon през 2008 година и така създаде най-голямата европейска PR
консултанска компания. От 2000 година насам тя е носител на над 47 награди.

http://prnew.info/
http://prnew.info/prezidentyt-na-ipra-vrychi-na-galin-borodinov-specialna-nagrada/
http://prnew.info/prezidentyt-na-ipra-vrychi-na-galin-borodinov-specialna-nagrada/
http://prnew.info/prezidentyt-na-ipra-vrychi-na-galin-borodinov-specialna-nagrada/
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Само за ден стотици столичани споделиха своите любими цитати от книги

За пръв път в PR конкурса SABRE Awards ще има представител на българска агенция в журито

Александър Дурчев, изпълнителен директор на All Channels Communication Group, бе избран за съдия в престижната
надпревара на комуникационните агенции от Европа, Близкия Изток и Африка, съобщи PR Kernel.
За пръв път в историята на международния PR конкурс SABRE Awards в журито ще има представител на българска агенция.
Александър Дурчев, изпълнителен директор на All Channels Communication Group и председател на Българската Асоциация на
PR агенциите, ще оценява проектите на агенции от Европа, Близкия Изток и Африка в рамките на надпреварата за престижното
отличие SABRE Award 2012. Печелившите проекти по традиция се обявяват през месец май, а прeз 2012 г. журито включва 36 PR и
комуникационни професионалисти от цял свят, пише Информационна агенция КРОСС.
„Съдиите в конкурса са избрани сред най-утвърдените PR професионалисти в глобален мащаб. В журито има експери както от
агенции, така и от компании. Селекцията ни тази година включва едни от най-реномираните експерти от най-големите световни
компании, глобални агенции и независими компании от PR сферата" се казва в представянето на конкурса SABRE Awards 2012.

Инициативата е част от проекта „Блогът на една книга” и се реализира с подкрепата на М-Тел като елемент от усилията на
компанията за развитие на грамотността и родния език. “Блогът на една книга” спечели първия по рода си риалити PR конкурс
„М-Tel PR Challenge Contest”, който се проведе по време на Петия PR Фестивал през май тази година. Първо място в конкурса
спечели Десислава Виткова, Младши PR консултант в агенция Go Green Communications.
Стотици столичани се включиха в инициативата и написаха своите любими цитати от литературни произведения в градинката
пред Народен театър „Иван Вазов” в София, на 22 октомври 2012 г.. Събитието премина под мотото „Напиши своя любим цитат
от книга”.
На огромно платно всички желаещи имаха възможността да напишат своя любим цитат от книга, като по този начин показаха
своята съпричастност към темата за нуждата от четене и нивото на грамотност. Събитието успя да провокира общественото
мнение и да „провери” до каква степен хората в наши дни все още четат и имат любими книги. Сред любимите книги на
столичани са „Малкият принц”, „Алиса в страната на чудесата”, като не липсваха и цитати от Хемингуей, Шекспир, Толстой.
Инициативата „Напиши своя любим цитат от книга” е част от кампанията „Блогът на една книга”, която включва и конкурс за
кратък разказ или есе на тема „Оби4ам да пи6а грамотно?” и поставянето на екологични „графити” на ключови места в
София.
Всички желаещи имаха възможност да изпратят своите творби за публикация в блога (http://blog-na-edna-kniga.blogspot.com).
Гласуването продължи в рамките на една седмица, а печелившите вече са обявени.

http://prnew.info/
http://prnew.info/samo-za-den-stotici-stolichani-spodeliha-svoite-liubimi-citati-ot-knigi-s-m-tel/
http://prnew.info/za-pryv-pyt-v-pr-konkursa-sabre-awards-shte-ima-predstavitel-na-bylgarska-agenciq-v-jurito/
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Еventex Seminar 2011

www.eventex.bg

16-17 ноември 2011 г. (сряда-четвъртък)
София

На 16-ти и 17-ти ноември 2011 година в х-л Експо ще се проведе четвъртото поред издание на семинара Eventex,
посветено на последните тенденции в събитийната индустрия и актуални примери от добрите практики в страната и
чужбина. Събитието ще срещне своите посетители с доказани професионалисти с опит в подготовката и провеждането
на специални събития.
Лектори на събитието ще бъдат представители на водещи фирми и специалисти с богат опит в областта на събитийния
мениджмънт сред които Александър Дурчев, Анжелина Георгиева, Драгомир Драганов, Калоян Тодоров, Симона
Харизанова, Ален Попович, Александър Ковачев, Кирил Глушков, Веселина Сариева и Tim Gubel.

Темите, които ще бъдат засегнати по време на събитието, са:
- Специалните събития са мъртви. Да живеят е-специалните събития
- "План Б - Излишен" - Как да планираме своето събитие безгрешно
- "WOW" факторът в събитията
- Уебсайт за събития, който продава
- Как да популяризираме събития в социалните медии?
- Правилният път към сърцето на спонсора
- Успешната комуникация - превод в ефир с ефекти и усилвател
- Как се организира национално събитие в България?
- Cultural events: a business like any other? (на английски)

За повече информация и регистрация, можете да посетите сайта на събитието - www.eventex.bg

http://www.eventex.bg/
http://www.eventex.bg/
http://www.eventex.bg/
http://www.eventex.bg/
http://www.eventex.bg/
http://www.eventex.bg/
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Начало на Вечерен курс: "Убеждаваща 

комуникация. Техники на влияние върху 

публиките"

http://www.eventbox.bg/events/2259

7-28 ноември 2011 г. (понеделник-понеделник)
София

В курса по убеждаваща комуникация,
организиран от M3 Communications College,
основната цел е да се обогати реторическата
култура не само със знания, но и с умения да
се използват различни видове устни изказвания.

Ще се изяснят основните понятия, принципите и
методите на устното публично общуване,
основните канали за комуникация и
спецификите на използването им в публичното
общуване; основните родове и видове публично
общуване и особеностите на аудиториите.

Лектори: доц. д-р Янка Тоцева и доц. д-р Иванка

Мавродиева

Обучение: "Един успешен делови ден: да 

спечелим с добри протоколни стратегии и 

умения в бизнеса"

http://www.eventbox.bg/events/2288

17 ноември 2011 г. (четвъртък)
София

Какво означава правилно избрано облекло и винаги ли

вашето облекло работи във ваша полза? Какво точно
означава стилно поведение на официалната маса? Защо
добрите маниери на масата днес са от решаващо
значение? Какво е значението на “първото впечатление”? А
изразните средства на тялото ви във ваша полза ли са? Как
да провеждаме срещи и разговори така, че да бъдат
полезни и приятни за участниците в тях? Колко точно е
точното? Да организираме деловата си кореспонденция

по начин, удобен и приятен за четене. Колко точно е
точното? Да изберем правилния подарък и как да вдигнем
тост елегантно и със стил.

Да поговорим за правилата, които ще ни отведат до
върховете на кариерата и междуличностните отношения
по време на Обучението, организирано от Академия
„Президент“.

http://www.eventbox.bg/events/2259
http://www.eventbox.bg/events/2288
http://www.eventbox.bg/events/2288
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Social Me Workshop #6: “Най-

добри практики за маркетинг 

и реклама в социалните 

медии“

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

314

18 ноември 2011 г. (петък)
София

За шести път в София ще се
проведе специализирана
конференция на тема маркетинг и
реклама чрез социалните мрежи -
Facebook, Google+, Twitter, Linked
in и други, организирана от Social

Me. Лектори са експертите Евгени
Йорданов, Ален Попович, Иво
Илиев, Бисер Вълов, а в панелната
дискусия ще участват Борис
Луканов, Пламен Петров, Томислав
Савов и Василена Вълчанова.

Уикенд курс: "Голям успех с малък бюджет – как е възможно 

това в PR бизнеса?"

http://www.eventbox.bg/events/2260

26-27 ноември 2011 г. (събота-неделя)
София

Знаете, че PR е важен за вашия бизнес, но ви е трудно да отделите

бюджет? Искате да убедите ръководството, че ви трябват средства за PR, но
те винаги ви отказват?

Не е задължително PR кампанията ви да струва скъпо, за да бъде
ефективна!

Как обаче да постигнете голям успех с малък бюджет? Разбира се, това не
е лесно, но съвсем не е и невъзможно.

M3 Communications College ви предлага специално разработено
обучение, което да ви помогне да планирате и реализирате ефективна PR
комуникация с оптимални средства съобразно вашия бизнес или
дейността на компанията, институцията, личността, за която работите.

Лектор: Радина Ралчева, управител на Go Green Communications и член на
УС на БДВО

http://www.eventbox.bg/events/2314
http://www.eventbox.bg/events/2314
http://www.eventbox.bg/events/2314
http://www.eventbox.bg/events/2260
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All Channels Communication Group is looking for Account Executive
More information: 

http://www.jobs.bg/f1278814

All Channels | Advertising being one of the agencies in All Channels Communication Group, was established in 2009 and soon 

become a leading specialized creative company. 

Now All Channels | Advertising is actively seeking a highly motivated person to join the dynamic creative team on the position of 

Account Executive.

Skills and Qualifications:

Excellent presentation skills

Outstanding communications skills both oral and written

Ability to effectively communicate and interface with clients as well as Management level

Ability to work well under pressure

Excellent organizational skills, able to set priorities, and responsive to customer requests.

Job description & Responsibilities

Working with the Account Manager to brief media, creative and research staff, and assist with the formulation of marketing 

strategies; 

Discussing the products, services and advertising requirements of each particular client;

Liaising with, and acting as the link between, the client and advertising agency by maintaining regular contact with both, ensuring 

that communication flows effectively;

Presenting creative work to clients for approval or modification;

Monitoring the effectiveness of campaigns; 

Handling budgets and managing campaign costs;

Job Requirements:

Bachelor’s (Master) Degree in Business or Marketing 

- Excellent command of English - both written and spoken

- Excellent knowledge in MS Office

- At least 1 year professional experience on a similar position 

7

http://www.jobs.bg/f1278814
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Ален Попович е маркетинг мениджър на Social 

Me. Фирмата предлага практични и работещи 

решения за фирмите, които искат да 

популяризират дейността си онлайн, да 

привлекат бързо голям брой потребители към 

страниците си и да спечелят вниманието на по-

голяма част от аудиторията чрез една от най-

големите социални мрежи в света – Facebook. 

Ален Попович прави успешни Facebook 

кампании за едни от най-големите фирми и 

марки на българския пазар - Ариана, Jameson, 

Super–Max, Absolut Vodka Bulgaria, Технополис, 

Nikon, Активиа, Фондацията на Димитър 

Бербатов, Chivas Regal, Chupa Chups, X-Factor и 

много други.

Г-н Попович, занимавате се с маркетинг в социалните мрежи. Само до

преди няколко години това звучеше екзотично. Кажете ни, как интернет

промени комуникациите?

Социалните мрежи предоставиха на маркетолозите нов

комуникационен канал, който смали дистанцията осезаемо.

Глобализацията, за която се говори от години, е все по-реална.

Скъсяването на географските разстояния и достъпът до информация

направи така, че хората свикнаха да получават търсените отговори сега и

веднага. Това постави някои специалисти пред притеснението как и дали

могат да го използват в своя полза. Резултатът е очевиден – тези, които се

осмелиха, направиха дигиталния маркетинг водещ сред инструментите

за реализиране на дългосрочни и краткосрочни стратегии.

Може ли една компания да води успешна комуникационна политика,

ако не е позиционирана online?

Напълно е възможно. Винаги повтарям, че трябва да преценим къде е

аудиторията. Ако тя не присъства в социалните мрежи, вероятно

развитието на този канал не е наложително. Така обаче може да има

пропуснати ползи – нерядко маркетинг персоналът не е пълен. В крайна

сметка препоръчвам да се направи пълен анализ на плюсове и минуси и

тогава да се премине към действие.

Интернет общуването се характеризира с динамика и нестихващ

комуникационен поток. Това означава ли, че трябва да следим всяка

дума, която пишат за нас в социалните медии? Въобще как се

управлява общуването online и възможно ли е това?

Не е трудно да разберем какво говорят за нас в интернет – има различни

решения за проследяване на тези активности. Управлението на онлайн

репутацията не е невъзможно, напротив - използването на правилни

инструменти в комбинация с добре поставени първоначални цели и

стратегии за комуникационните активности е водещо, но най-важният

елемент е усетът към общностите и настроенията им. Едно е да

анализираме репутацията, друго е да я насочим, а и доста по-трудно.

Лица

Ален Попович – Маркетинг мениджър, Social Me

9
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Интервю с Ален Попович
(продължение от стр. 9) 

Social Me. Когато стартирахме
дейността си, почти никой у нас не
използваше целенасочено Facebook
за маркетинг. Ние създадохме и
разработихме нисшата, а това не е
малко.

До момента Social Me е провела
редица workshop обучения. Как и с
какво един специалист по
комуникации, преминал обучението,
може да подобри своята работа и
да допринесе за успешното
позициониране на дадена фирма
или продукт?
Семинарите Social Me Workshop са
насочени не само към
специалистите по комуникация, а и
към представителите на бизнеса,
които сами поддържат своето
присъствие онлайн. Целта ни е да
представим актуалните промени в
социалните медии, които никога не
стихват, как можем да се
възползваме от тях, как да преценим
накъде да бъдат насочени основните
ни дейности и др. Представяме също
така и креативни кампании и
примери за добри практики, за да
насочим специалистите към по-
идейно използване на
комуникационните канали.

Вие сте един от основателите на Social
Me - първата българска фирма,
специализирана в интернет маркетинга
в областта на социалнaтa мрежa
Facebook. Как се роди идеята за
основаването на фирмата? Защо се
насочихте към online маркетинга?
Идеята се роди както много спонтанно,
така и след период на анализ на
маркетинга у нас. С колегите ми сме
авантюристи – видяхме неразработена
нисша и я превърнахме във водещ
инструмент за провеждане на
маркетингови кампании. Вложихме
много от себе си и продължаваме да го
правим – Social Me има още много път
пред себе си, ние сме едва в самото
начало. И както обичаме да казваме:
“We swim only in fresh water.”

Разкажете ни за екипа, с който
работите.
Ние сме млади, енергични и много
големи индивидуалисти. Всеки един от
нас е до известна степен пристрастен
към комуникациите и интернет. Работим
динамично, забавляваме се заедно –
това ни помага и да работим по-добре
заедно.

Опишете ни Ваш проект, който
чувствате като лична победа.

Възможността за обсъждане на реален
казус със специалисти от различни
области на дигиталния маркетинг също е
сред големите предимства на нашите
обучения.

Какви са вашите пет съвета към PR
специалистите, за да могат да
използват социалните медии ефективно
и в интерес на своите клиенти?
1. Да преценят много внимателно къде

е тяхната аудитория и каква е.
2. Да забравят високопарните празни

думи и да говорят като потребителите
–ясно и директно.

3. Да не забравят, че социалните
мрежи нямат работно време и те
също трябва да проследяват
денонощно какво се случва там.

4. Да са готови на повече гъвкавост при
прилагане на практика на
предварително зададените
стратегии.

5. Да не ги е страх да използват
консултанти, ако не са добре
запознати с всички специфики на
тези комуникационни канали.

Според Вас кои компании имат
потенциал да управляват сами такъв
тип комуникация – малките или
големите?
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Интервю с Ален Попович
(продължение от стр. 10) 

Компаниите предпочитат да не
инвестират в разработване на
приложения и това поставя
развитието на креативните дигитални
кампании у нас на заден план.
Свободата за разпростиране на
идеите създава не само
впечатляващи промоции, а и
забележителни неща, които
продължават дълго след края си да
носят дивиденти.

Facebook или Google+?
За бизнес – Facebook. Все още
Google+ не е показал на какво е
способен и макар огромния
първоначален интерес,
потребителите не са свикнали да го
използват. Вярвам, че това може да
се промени, но също така съм
уверен, че Facebook няма да отстъпи
лидерската позиция без съпротива.

Смятате ли, че българска социална
мрежа може да постигне успеха и
популярността на Facebook?
Не мисля, че има значение откъде ще
излезе някой продукт. Всичко е въпрос
на маркетинг, функционалност и

И двете. Малките компании успешно
използват плюсовете на социалните
мрежи, защото са по-смели спрямо
експериментите, приятелски настроени
са и това помага за скъсяването на
дистанцията с феновете. Те са наясно
изцяло с бизнеса и могат да реагират
на зададен въпрос за секунди.
Същевременно, големите компании
имат възможността да наемат
специалист по дигитален маркетинг,
който да се грижи изцяло за онлайн
репутацията и да прилага познанията си
по най-ефективния начин.

Каква е тайната на успешните
маркетинг кампании във Facebook?
Креативност и свобода. Facebook
направи всичко възможно да
предостави на маркетолозите
работещи и интересни инструменти за
провеждане на промоции. Проблемът
е, че българският бизнес не е склонен
да ги използва. Игрите с „like”, “tag”,
“comment” са забранени от май
месец. Това не пречи да остават един от
най-ползваните начини за привличане на
потребители през последните 6 месеца.

хора. Именно потребителите могат да
променят статуквото за един ден – ако
намерят повече ползи за себе си извън
Facebook, ще мигрират.

Какво си пожелавате в професионален
аспект?

Трудно мога да го синтезирам в няколко
изречения, но обещавам, че все по-
често ще имате поводи да пишете за
Social Me и нашите кампании.

Кажете повече за етиката в
дигиталната среда. Какво е етично и
какво не online?

Не е етично да се опитваме да
провалим кампанията на нашите
конкуренти. Етично е да се опитаме да
направим по-добра. Това изчерпва и
обощава до голяма степен основите на
етиката в дигиталната среда.

Моля, довършете изречението:
„Бъдещето на комуникациите е..”.

... в мобилните устройства.
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новини

ЗА и         отив /от Радина Ралчева

Каузите

Каузите придават легитимност и публичност на действията на

компаниите, насочени в полза на обществото. Те помагат да
бъде правилно структурирана политиката на компанията, така

че максимално пълноценно да „работи” за каузата, да бъдат

ангажирани не само външни, но и вътрешни ресурси и най-

важното – да бъдат направени съпричастни служителите,

които са най-значимите посланици на една корпоративна

кауза. Дали говорим за доброволчески практики, matching

gifts, фондонабиране или директно финансиране на

определени дейности, ако с тези процеси са ангажирани и

служителите, това е положително в много посоки. Още

повече, че истинският ангажимент на фирмата с каузата

винаги си личи и това създава предпоставки за много по-
голямо въздействие сред външните публики. Да не си

лицемер е ключово за успеха на каузата, зад която заставаш.

Затова и когато говорим за КСО, първата препоръка към

фирмите е да си изберат кауза, която има връзка с дейността

им и отразява отношението им към процеси, в които самата

компания е ангажирана. Съгласете се, че изглежда

изкуствено и нелепо металургична компания да подкрепя

борбата срещу ГМО. Виж, ако се ангажира с

рекултивирането на депа за промишлени отпадъци, това

някак повече има смисъл. Пък и когато имаш кауза, това
ангажира много по-лесно и успешно всички онези хора,

които така или иначе са припознали тази кауза като своя и ти

осигурява много по-висок потенциал на съпричастност и

включване. И другото – добрият пример. Когато голяма,

успешна и позната марка застане зад кауза, това е добре и

за каузата, и за марката – поставя нещата на различно ниво и

дава пример за начина, по който би следвало да се държат

компаниите. Изобщо, предимствата на каузата са толкова

много, че мястото тук няма да стигне да ги изредя. Затова ще

завърша така – в този живот е по-добре да имаш кауза,

отколкото да нямаш.

Ако си решил да свършиш нещо смислено, не е толкова

важно да му прикачиш кауза. Можеш и без друго да го

свършиш. Например, ако твоята компания иска да

помогне за консервирането и спасяването на уникалния

Мадарски конник, просто може да направи целево

дарение на средства, да организира финансирането на

вече избран научен метод за консервация или да потърси

други решения, без да облича цялото това начинание в

гръмки названия от типа на „Да запазим културното

наследство на България”. Пък и откакто стана модерно

компаниите да са социално отговорни, вече всички си

измислят каузи за какво ли не. Стига се до там, че една и

съща кауза вече е експлоатирана от различни фирми.

Напоследък това е особено видимо с теми като рака на

гърдата, насилието, околната среда. А и като добавим

към това непрекъснатите призиви за помощ за деца без

родителска грижа, хора с неизлечими или трудно лечими

заболявания, инициативи като „Великолепната шесторка”,

„Българската Коледа” и др. в един момент се оказва, че

нон стоп даряваме с sms, обаждания, по банкови сметки

или чрез покупката на даден продукт. Да не говорим, че

ако една компания иска да бъде обществено полезна,

може да го прави по два начина - тихом мълком, или

шумно, като си „създаде” кауза. Тогава всички знаят, че

компанията е ангажирана с даден проблем, но пък не е

ясно дали това е добре или зле за каузата, понеже към

каузата се „прикачват” негативите на компанията. Иначе

казано, едва ли е нужно една фирма да е обвързана с

кауза, за да направи нещо трайно, полезно и добро за

цялото общество.

12
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Новите членове

Присъедини се към БДВО и в Уеб пространството:

Стани член на БДВО, 

за да бъдеш част от PR организацията 

с най – дългогодишна история 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.

Радослава Ганозова 

Директор “Корпоративни 

комуникации”, Актавис

Радослава Ганозова се 

присъединява към екипа на 

Актавис през 2005 г. 

Понастоящем е и Регионален 

координатор за България е на 

Европейската Асоциация на 

комуникационните мениджъри 

(EACD).

http://www.facebook.com/group.php?gid=37032117745
http://www.linkedin.com/groups?gid=2172146&trk=hb_side_g
http://www.slideshare.net/BPRS/
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Разговорът. Или как общуването може да промени живота ви

Тиодор Зелдин 

Изд. БГкнига, 2011 г. 

128 стр. 

Цена от knigazateb.com: 11.40 лв.

Разговорът - не това, което си мислите

Когато се занимаваш с комуникация професионално, не си даваш сметка за много от нещата,

които се случват по време на разговора. Вероятно е така и с други професии, където разни

работи ни се струват съвсем в реда на нещата, а за "външните" хора са табу. Е, точно такива

неща исках да видя в книгата "Разговорът" на Тиодор Зелдин.

И общо взето ги видях - страничният поглед към комуникацията, например от психологическа

гледна точка, показва наглед абсурдни закономерности, които обаче имат доста логично

обяснение.

библиотека/ от Александър Кръстев

Оказва се, че разговорът е много повече от комуникационен процес - преминава дълбоко в сферата на социалните

взаимодействия (в семейството по време на вечеря, няколкото разновидности на сексуална вербалност) и може да бъде

основен двигател на щастливия живот. И съответно - липсата на разговор може да доведе до сериозни последици - изстиване на

отношенията с половинката в личния живот или пък чисто PR-ски - развиването на корпоративна криза при забавяне на реакцията

от комуникационна гледна точка.

Един момент от книгата ми направи много силно впечатление - цитат по една дама, която наблюдава променливостта на

вниманието, което хората обръщат с напредване на отношенията помежду си, без значение дали са любовни, бизнес или

приятелски. С течение на времето просто хората спират да те слушат, защото очакват, че знаят какво ще кажеш. "Ето защо тя

достига до извода, че е по-добре да разговаря с непознати, отколкото с хора, които вече е опознала - изглежда първите са по-

склонни да изслушват".

И за да си представите колко странно може да изглежда отстрани един разговор, Зелдин е направил илюстрации на различни

комуникативни ситуации. И точно както често ни се случва да провеждаме разговори, от които никой нищо не разбира, така и

тези илюстрации изглеждат като драсканици с преливащи се цветове. Ами така е, разговорът е изкуство - понякога е трудно да го

разбереш...

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

зад името за доставка!
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Любопитно

Петя Н. Георгиева, PR специалист в Publicis Consultants | MARC и

автор на блога Higher & Higher, задава един и същи въпрос на

седем PR експерта от цял свят - „Кое е най-важното нещо, което

бихте посъветвали PR специалист, започващ нова (или първа)

работа?

Представяме ви отговорите и съветите на PR специалистите:

Adam Vincenzini, Paratus Communications (и редактор в PR Daily):

Стремете се към две неща: да бъдете проактивни и продуктивни.

Проактивността ще ви помогне в отношенията ви с клиенти, медии и

колеги, дори да става дума за малки неща, като това да покажете,

че могат да разчитат на вас, преди да са ви попитали за това.

Продуктивността приляга също толкова добре на отношенията ви с

тези хора. Колкото по-полезни неща вършите, толкова по-голямо

доверие ще имат във вас.

Allan Barr, The Big Partnership:

Младите PR специалисти трябва да съсредоточат усилията си върху дигиталните и социални медийни канали от ранен етап. За 

никой не е новина, че PR-ите трябва да бъдат добре запознати със онлайн пространството, за да бъдат наистина ефективни в 

работата си. С броя на традиционните новинарски канали, намаляващи с всеки изминал ден, и все по-големия акцент, който 

се поставя върху достигането до публиките чрез социалните медии, да бъдеш в състояние да предадеш посланията на 

клиентите си чрез онлайн каналите, става все по-важно. Като комуникационни специалисти, добрите PR-и вече притежават 

много от необходимите умения по отношение на социалните медии, но ако те не инвестират достатъчно време в това да се 

научат правилно да управляват влиянието на каналите като блогове, Twitter и Facebook, поемат сериозен риск да се превърнат 

в динозаври в този нов дигитален пейзаж. Използването на тези инструменти в полза на клиентите във всички случаи е много 

полезно, но блогването и туитването в личен аспект е чудесен начин да усъвършенствате уменията си. 

7 ценни съвета за PR специалист на нова работа 
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Любопитно

Andrew Worob, Ruder Finn:
Никога не бъдете безучастни. Независимо колко много успехи

постигнате, няма нищо по-тъжно от това да видиш как някой губи

апетита, който някога е имал. Онзи вътрешен пламък, който те кара

да направиш нещо по възможно най-добрия начин, независимо от

текущата задача. Дали сте осигурили огромно медийно присъствие

на ваш клиент или сте довели чрез усилията си до изграждането на

даден бранд във Facebook общността, не означава, че не можете да

направите нещо по-добро следващия път. Израстването в PR-а никога

не спира и винаги ще се намери някой, който знае една идея повече

от вас. Приемете това като предизвикателство. Стремете се да

надграждате предишните етапи. И докато резултатите не винаги

могат да бъдат еднакви, вашите усилия ще бъдат.

Gini Dietrich, Arment Dietrich:
Моят съвет към начинаещите PR-и? Питайте много и четете всичко,

което ви попадне в ръцете. Когато започнах да работя в агенция, част

от работата ми бе да създавам клипинг на новините, които нашият

екип генерира. Тъй като искаха цветни копия, аз стоях пред ксерокса

с часове. И защото ми отнемаше 4-5 минутки да направя всяко едно

копие, аз четях всички новини. Това съответно доведе до моето

повишение, защото научих много за бизнеса на всеки клиент.

Jayme Soulati, Soulati Media:
Сами по себе си, PR специалистите са силно свързани със

социалните медийни канали. При започването на нова работа,

независимо от позицията и опита, който имате, използвайте

внимателно социалните медии през първия месец на новата позиция.

Убедете се, че нивото на вашата активност и ангажираност, това не

пречи на новата ви работа. Бъдете наясно с политиката на всяка

организация спрямо социалните медии и конкретно на тази, в която

работите, и се придържайте към правилата, защото в противен

случай рискувате да получите червен картон от правния отдел.

Гледайте множество Tweet и Facebook постове, докато се уверите

кои са професионални и неутрални. Ако част от вашата работа е

свързана с управлението на социалните медии, тогава оставете

личния маркетинг настрана по време на работното ви време и

поддържането на кампанията на дадена марка в периода между

9.00 – 17.00 часа. Всичко, което кажете онлайн, ще бъде видяно от

компанията, в която работите, независимо дали сте под шапката

на фирмата или не.

Jerry Silfwer, Whispr Group:

Мислете за вашите компетенции като за кутия с инструменти.

Какви инструменти имате? Колко са добри? Всички ли са ви

необходими? Да бъдете комуникационен специалист по
професия изисква да ползвате по няколко умения в комбинация, и

да бъдете гъвкави в това отношение е голямо предимство, което

показвате пред работодателя.

За уточнение – уверете се, че можете бързо да се научите да

пишете под различни форми. Напомняне за срещи, мейли до

клиенти, прессъобщения, блог публикации и т.н. Мислете за

писането като за бормашина и за различните форми на писане

като за приставки с различни размери.

Също така, научете се да представяте себе си и вашата кутия с

инструменти за 10, 30 и 60 секунди, в зависимост от ситуацията.

Облечете се подходящо и се упражнявайте пред огледалото. Да

бъдете представителен е като да подредите вашата кутия с

инструменти по подходящ начин – готова да бъде използвана по

всяко време.

В началото на вашата кариера, всичко опира до това да покажете,

че сте полезни, независимо от това, че нямате опит. Така че,

убедете се, че имате необходимите базисни компетенции, готови

за всяка една ситуация. Това ще ви осигури достъп до важни

проекти, където можете да покажете ценни качества и да научите

много в същото време.

7 ценни съвета за PR специалист на нова работа – продължение от стр.15



PRактики, брой 37, 7 ноември 2011 г.

Любопитно

Jody Koehler, Coopr (и редактор в PR Daily Europe):

Моят съвет към начинаещите в професията е винаги да следвате максимата „Слушай, трупай опит, питай и
рискувай” (от англ.: L.E.A.D., meaning “Listen, Experience, Ask and Dare”). Вярвам, че минаваме, несъмнено, през
някои припокриващи се етапи, когато започваме и работа в нова PR агенция. И слушането винаги ще бъде
отправната точка. Това е първият етап, затова опитайте се да си отворите добре ушите. Случайте главните
изпълнители, партньорите, по-младите членове на екипа и клиентите. Опитайте се да получите колкото се може
повече информация. Без да го осъзнавате, вие трупате ценен опит за това как се случват нещата в агенцията. Това
е нещо добро. Опитайте се да вършите колкото се може повече работа, дори и да бъде досадна. Ще бъдете
облагодетелствани от това на по-късен етап. Наистина, ще видите ползата. Всички сме минали през този етап. И
най-накрая – не се притеснявайте да задавате всичките въпроси, които ви мъчат. Питайте, независимо дали имате
10 или 50 въпроса на ден. Задаването на въпроси е много важно. Опитайте се да се сдобиете с всичката
информация, която ви е нужна, за да се чувствате сигурни. Слушайте разговори, присъствайте на срещи, питайте
и се учете.
И когато усетите разликата .... бъдете сигурни, че ще ги разбиете! Трябва да споделяте своите мисли, идеи, съвети
и енергия. Рискът е решаващ за начинаещите PR-и. Всъщност, това най-вероятно е причината да ви наемат, на
първо място. За да направят промяна. Да, знам, уменията са важни. Но като собственик на агенция, аз съм гладен
за страст. Това е нещото, което ще те открои, и евентуално, ще ти осигури мечтаната работа в PR-a.

Още за PR можете да прочетете на www.higher-and-higher.com

Източник на снимката: http://www.prdaily.com/mediarelations/Articles/9784.aspx
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забавление/ от Симона Стефанова

Любопитни факти

Защо толкова много хора се интересуват от живота на PR-ите? Защо толкова много 

хора искат да бъдат като тях? Защото ежедневието им е изпълнено с интересни 

преживявания и любопитни факти.

Любопитен факт за практиците от сферата на Public 
Relations е, че те са хората, които най-често се потят, 
въпреки, че не разполагат с никакво време за спорт.  

 

PR на габровска фирма изброява на шефа си идеи за 
корпоративен сувенир:

Например ето тази юбилейна запалка.

Защо пък юбилейна?

Ами, пали веднъж на 30 пъти…

  

Между приятели:

- Вече си мисля, че първият човек Адам е бил PR!

- Защо смяташ така?

- Нали в Библията пише така: „В началото бе словото…”
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