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С много настроение
Екипът на БДВО ви кани на

КОЛЕДНО PR ПАРТИ

с мото РАЗЛИЧНИ И ОБЕДИНЕНИ

Понеделник, 12 декември 2011, 19:30 ч.
В Салон Мати, НДК, вход на кино Люмиер, ет. 2

Освен нас, за вашето настроение ще се погрижи и Митко Павлов.

Eлате и вижте вдъхновеният от рубриката „За и против” дебат на тема 
„Кой е по-добър PR комуникатор в социалните медии – мъжете или жените?” 

с основни опоненти Десислава Бошнакова и Любомир Аламанов.  Заложете на своя фаворит и спечелете 
уикенд за четирима в Комплекс „Кочорите” до Пампорово!

И още: да се обединим и да поздравим PR специалистите, които ще бъдат наградени със специална награда в 
категориите  най-ентусиазиран PR, най-усмихнат PR, най - "тежък" PR,

най-елегантен PR и най-млад PR.

Ще се радваме да споделим Коледното настроение с всички вас – уникалните, забавните, смелите, 
креативните, динамичните и ентусиазирани колеги от най-шарената професионална гилдия.

Куверт: 10 лв. (входът е безплатен за членове на БДВО)

http://www.facebook.com/pages/Bulgarian-Public-Relations-Society/356879349795
http://www.surveymonkey.com/s/NJYNWZV
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Трябва ли й на малката фирма пиар, особено сега, когато пазарът се свива в
кризата. Тъкмо сега й трябва, и то най-много. За да чуят клиентите за нея, за да
намери нови партньори, за да си увеличи приходите. Как да го прави, откъде да
наеме пиар специалисти, кои кампании са най-ефективни - моля, четете в
следващите страници.

Секретарката, приятелят и професионалистите

Кой и как управлява комуникациите в офиса, преди фирмата му
да стане голяма

Няма такова нещо като липса на пиар. Независимо колко е голяма компанията.
Всяка биологична или организационна структура с факта на самото си
съществуване изпраща определени послания на околните субекти и в
публичното пространство. Въпросът не е дали има намерение да го прави, а
дали управлява адекватно този процес на публичност. Което всъщност си е част
от пиара.

ПИАР НА МАЛКАТА ФИРМА

И когато една бизнес единица се разрасне повече от това да продава мартеници в края на февруари, тя
започва да има нужда от отделни добре управлявани пиар дейности. А на един следващ етап от своето
развитие би трябвало да търси начини да възложи на професионалисти комуникацията си с публиките -
клиенти, доставчици, местни групи, медии. Етапът, когато това най-често се случва, е, когато компанията се
развие до степен, в която не може да комуникира с всяка от заинтересованите страни поотделно.

Автор: д-р Александър Христов

Пълният текст на статията четете в книжното тяло на списание “Мениджър” или в дигиталното издание.

http://www.manager.bg/broi-158/tema/piar-na-malkata-firma
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Със съдействието на

Snowhow от отличниците в бизнеса – с Милена Атанасова

Милена Атанасова: Категорично има етика – дори и на българския пазар

Прочетете интервюто на Председателя на Комисията по етика на БДВО в новата рубрика на
www.m3college.com - Snowhow от отличниците в бизнеса

Много се говори за мултифункционалността на жената. За всички роли, които трsбва да играе тя в
съвременното общество – майка, съпруга, бизнесдама, пример и модел за подражание, лице на
рекламни кампании… Лесно ли ни е? Не! Но не е невъзможно! Това ни го доказва Милена Атанасова. Тя
работи в сферата на публичните комуникации (маркетинг, реклама и връзки с обществеността) от 1999
г. Опитът й е в различни области – от изкуство, през електроразпределение и автоматизация, интериор и
дизайн, фармация, медии и бързооборотни стоки. Затова решихме да я попитаме…

Ето какво споделя Милена за професионалната етика:

4

„Границите на професионалната етика в нашата област до голяма степен се препокриват с границите на бизнес етикета във всяка
една област – независимо че нашата има своите специфики, носи своите характерни черти.

Кой определя границите и кой следи за тяхното спазване? В момента единственият такъв орган в България за нашата сфера е именно
Комисията по етика към БДВО – при нас постъпват жалбите от професионалисти, разглеждаме обстойно случаите от всички страни,
събираме информация, заседаваме (ако трябва и многократно) и накрая излизаме с аргументирано и обективно решение. Разбира
се, при забелязан проблем Комисията може и да се самосезира, това се е случвало вече няколко пъти в историята на Комисията. За
съжаление още нямаме официален сайт, на който да публикуваме цялата необходима информация, свързана с професионалната
етика, поради липса на финансов ресурс за неговото изграждане. Но в едни по-добри времена и това ще се случи.

Идеята е този орган да има авторитет на правораздаваща институция, без да се налагат някакви конкретни наказания. Трябва да
опубличностяваме и добрите, и лошите практики – за да могат колегите да си „сверяват часовника” и да знаят, че нищо в работата им
не остава незабелязано. Добрите практики трябва да се насърчават, лошите – да се показват, без да се заклеймяват. Все пак всички
правим грешки, често неумишлени, това е част от растежа на всеки един бизнес. А да не забравяме, че нашият бизнес е сравнително
млад за България. В този смисъл решенията на Комисията по отделните казуси имат изцяло морална стойност – това е нейната
функция.“

http://prnew.info/
http://prnew.info/snowhow-ot-otlichnicite-v-biznesa-%E2%80%93-s-milena-atanasova/
http://prnew.info/snowhow-ot-otlichnicite-v-biznesa-%E2%80%93-s-milena-atanasova/
http://prnew.info/snowhow-ot-otlichnicite-v-biznesa-%E2%80%93-s-milena-atanasova/
http://prnew.info/snowhow-ot-otlichnicite-v-biznesa-%E2%80%93-s-milena-atanasova/
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В края на месец ноември 2011 г. PR Agency Anettevents осъществи ребрандиране на компанията във връзка с
разширяване на дейността и активностите.

Компанията е с новото име Anett & Co. и е правоприемник и продължител на успешната история на PR Agency
Anettevents, която е една от малкото агенции, позиционирани в Източна България.

Anett & Co. е новото име на PR Agency Anettevents

Новото лого е придружено и с нов слоган, който е избран с цел да се подчертае индивидуалността в подхода към всеки отделен клиент и партньор.

Очаква се новият сайт: www.anett.co да бъде активен официално за Коледа.

Нов е и офис адресът на Anett&Co. – можете да ги намерите в Морската градина, непосредствено до Пикадили Парк.
Новото място разполага с красива градина, която също ще се предлага за организиране на различни събития през топлите месеци на годината.

В средата на 2011 г. компанията спечели награда и първо място в една от най-авторитетните категории на PR Приз 2011 – "Корпоративна PR кампания" с
кампанията си „От играчи за играчи”, осъществена за лондонския им клиент – онлайн букмейкърът Унибет.

Всичко, което ви е нужно, за да плените, впечатлите и мотивирате аудиторията

„Презентирай като Стив Джобс” e най-новото заглавие на ROI Communication. Книгата съдържа всичко, което е нужно на един
презентатор, за да плени, впечатли и мотивира аудиторията си, но за съжаление с нея не се предлага поло! „Презентирай като Стив
Джобс“ е преведена на 14 езика и се превръща в международен бестселър.

В „Презентирай като Стив Джобс“ сякаш самият майстор на презентациите нашепва своите тайни. Авторът на книгата и специалист
по комуникации Кармайн Гало е изучил и анализирал най-добрите презентации на Джобс, като е извлякъл от тях страхотни примери,
техники и тайни, които могат да се прилагат от всеки. Широко дискутираните и популярни презентации на Стив Джобс създадоха нов
глобален златен стандарт за презентиране. А сега тази книга разкрива стъпка по стъпка как да се използват неговите пленяващи
аудиторията техники в изготвянето на презентации. Всеки читател ще остане приятно изненадан колко лесно ще се окаже да продаде
идеите си, да сподели ентусиазма си и да наелектризира аудиторията си, както умело го правеше Стив Джобс.

„Презентирай като Стив Джобс” на Кармайн Гало e най-новото заглавие на ROI Communication

„Презентирай като Стив Джобс“ няма за цел да представи всичко за него. Не е и негова биография, нито история на компанията Apple. Не е за мениджъра
Джобс, а за Джобс комуникатора. И въпреки че книгата ще помогне за изнасянето на далеч по-ефективни презентации, изкуството на дизайна на
презентациите е оставено на професионалистите, които работят в сферата на графичния дизайн.
За автора
Кармайн Гало е специалист по комуникации на най-големите, будещи възхищение, световни марки. Той е автор и колумнист за Forbes.com и monster.com.
Автор е на няколко бестселъра и всепризнати книги. Гало е бивш телевизионен бизнес кореспондент и също така заема длъжността вицепрезидент на една от
десетте най-добри PR агенции в световен мащаб.

Със съдействието на

http://prnew.info/anett-co-e-novoto-ime-na-pr-agency-anettevents/
http://prnew.info/%E2%80%9Eprezentirai-kato-stiv-djobs%E2%80%9D-na-karmain-galo-%E2%80%93-nai-novoto-zaglavie-na-roi-communication-2/
http://prnew.info/%E2%80%9Eprezentirai-kato-stiv-djobs%E2%80%9D-na-karmain-galo-%E2%80%93-nai-novoto-zaglavie-na-roi-communication-2/
http://prnew.info/%E2%80%9Eprezentirai-kato-stiv-djobs%E2%80%9D-na-karmain-galo-%E2%80%93-nai-novoto-zaglavie-na-roi-communication-2/
http://prnew.info/
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Със съдействието на

Журналистически умения, които все по-често стават част от света на PR

Нюзрумът и връзките с обществеността търгуват с таланти помежду си от десетилетия насам. Напоследък обаче, повечето от
талантливите кадри отиват в една посока – извън нюзрума и в полето на връзките с обществеността. След като тиражите на вестниците
падат, журналистите търсят друга сфера, в която писането, интервюирането и критичното мислене се оценяват.

Докато журналистите сменят титли и заглавия, те запазват много от уменията, които ги правят успешни репортери, допринасяйки
малко по-твърд новинарски фокус в често по-мекия свят на PR.

Ето и някои от уменията, благодарение на които успешните журналисти постигат успех в компаниите за връзки с обществеността,
посочени в Abbi Public Relations Blog и публикувани под редакцията на PR Kernel:

Проверени факти, а не празни приказки и превземки
Прес-съобщенията са всеизвестни в редакциите с техните суперлативи и странни описания. Журналистите, много от които са
прекарали половината си живот да редактират ненужни украшения от прес-съобщения, са експерти по премахването на тези
детайли и доставянето на факти.

Нюх за новини
Журналисти, които имат години практика да убеждават редакторите си във важността на техните истории, разбират какво значи кратко
споменаване във вестника и какво значи водещо заглавие на първа страница.

Те знаят как да промъкнат прес-съобщение на клиент в една по-голяма история, без да прозвучи насила или прекалено рекламно.

Това умение за интелигентни новини позволява на бивши журналисти да пратят прес-съобщение, което ще бъде одобрено от
редактор или да пратят нова, гениална статия, която вестника, списанието или дадения уебсайт ще публикува веднага.

Критично мислене и отношения с клиенти
Често, това което клиентът иска да види в едно прес-съобщение, и това, което списание, вестник или уебсайт смятат за подходящо, са
коренно различни неща. Бивши журналисти, които работят в PR фирми, могат да говорят с клиенти относно фактите и фокуса на
прес-съобщението, което ще бъде отразено от новинарските организации.
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http://prnew.info/
http://prnew.info/jurnalisticheski-umeniq-koito-vse-po-chesto-stavat-chast-ot-sveta-na-pr/
http://prnew.info/jurnalisticheski-umeniq-koito-vse-po-chesto-stavat-chast-ot-sveta-na-pr/
http://prnew.info/jurnalisticheski-umeniq-koito-vse-po-chesto-stavat-chast-ot-sveta-na-pr/
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Шести Медиен панаир: “Журналисти 

по теория, журналисти на практика”

http://www.eventbox.bg/events/2424

12-16 декември 2011 г. (понеделник-петък)

София

“Журналисти по теория, журналисти на

практика” е първият по рода си в България

Медиен панаир. Той се провежда за шеста

поредна година в началото на декември във

Факултета по журналистика и масова

комуникация, СУ. Медийният панаир се

организира от фондация „За ново партньорство в

журналистиката“ и агенция PRoPR.

Идеята на проекта е да срещне теорията и

практиката – двете неделими части в обучението

на бъдещите журналисти. Така, както се случва в

модерните университети на цяла Европа. За да

се превърне една хубава идея в още по-хубава

истина, е необходимо участието и на тези, които

всеки ден не само отразяват новините, но и

живеят с тях. Така и се случва от 2006 година

насам.

http://www.facebook.com/medienpanair

Церемония по връчване на Eventex Awards 2011

http://www.eventbox.bg/events/2368

26 януари 2012 г. (четвъртък)

София

С първите награди Eventex Awards ще бъдат отличени най-добрите

организатори на събития за 2011 година.

Носителите на десетте статуетки ще бъдат избрани от жури, съставено

от професионалисти в областта на PR, маркетинг, реклама,

журналистика и организиране на събития. Професионализмът при

подготовката и провеждането на събитието ще бъде основен критерии

при определянето на победителите.

Eventex Awards ще награди:

Събитие на годината

Организатор на годината

PR събитие на годинатa

Спонсор на годината

Бизнес събитие на годината

Домакин на годината

Развлекателно събитие на годината

Медиен партньор на годината

Зелено събитие годината

Доставчик на годината

http://www.eventbox.bg/events/2424
http://www.facebook.com/medienpanair
http://www.facebook.com/medienpanair
http://www.facebook.com/medienpanair
http://www.facebook.com/medienpanair
http://www.facebook.com/medienpanair
http://www.facebook.com/medienpanair
http://www.facebook.com/medienpanair
http://www.eventbox.bg/events/2368
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Civitas Bulgaria is looking for a communication professional for a position of Account Manager
More information: 

office@civitasglobal.bg

Civitas is an established communication consulting company in Bulgaria for the past 6 years, rapidly expanding in the corporate 

communication branch. It is an exclusive affiliate of Ketchum for Bulgaria and Greece and therefore part of international network. 

Civitas works for leading international companies operating in Bulgaria and worldwide. 

Requirements:

3-year experience on a similar position

Experience in the field of financial PR would be an advantage

Knowledge of the local media market

Excellent command of English – both written and spoken

Strong communication skills 

Excellent organizational, presentation and copywriting skills

Capability to work under pressure and meeting deadlines

Excellent knowledge in MS Office

Ability to work in international team

Responsibilities:

Strategic consulting of the main clients of the company

Preparing and editing texts for media

Establishing and maintaining relations with the media, prospect clients and business communities

Proactive building of the image of the clients

Organization of special events

If you are interested in this opportunity, please send a CV and Cover letter not later than 11.12.2011 at office@civitasglobal.bg

8

mailto:office@civitasglobal.bg
mailto:office@civitasglobal.bg
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Publicis MARC is looking for Account Manager
More information: 

http://www.jobs.bg/f1304991

Are you a passionate and experienced brand builder seeking for an international exposure? We offer you a chance to join Publicis MARC team of 

professionals as an Account Manager

Job description & Responsibilities:

- Communication strategies development

- Creative briefs preparation for creative department, research agencies and media

- Managing and developing team of Account Executives 

- Presenting strategies and communication activities to clients 

- Guide lining and consulting clients during campaign preparation and execution

- Monitoring the campaigns’ effectiveness
- Managing budgets and campaign costs

Publicis MARC best choice candidate is expected to meet the following requirements:

- At least 3 years of experience in client service department in an international agency

- University degree in marketing, or any relevant field 

- Excellent command of English

- Excellent communication and organizational skills 

- Team player attitude 

- Flexibility

- Strategic approach to projects and clients

The company offers:

- Diverse professional experience and exciting projects 

- Freedom to cope with the challenges in your own way 

- Cool colleagues with a lot of creative energy both for work and fun 

- Positive and multicultural working environment 

If you consider yourself a qualified candidate for the above job opening, please send a CV with recent photo not later than December, 15th 2011

9

http://www.jobs.bg/f1304991
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Даниела Боянова има 11-годишен опит в сферата на 
комуникациите и 10 годишен опит като журналист в БНТ. 
В периода 2003 – 2005 г. оглавява пресцентъра на 
Министерството на икономиката.  Била е директор на 
дирекция „Връзки с обществеността” на Министерството 

на културата и туризма”, медиен съветник в Комисията 
по култура на НС, Агенцията по туризъм, Американската 
агенция за международно развитие. Работила е за 
международни компании като ИТОНГ , Плена България, 
Шенкер.
Завършила е журналистика в СУ „Св. Климент Охридски”, 
специализант на Ройтерс и Ягелонския университет в 
Краков. Завършила е квалификационната програма на 
британския Chartered Institute of PR. Член на БДВО, CIPR и 
EACD (Европейска асоцияция на комуникационните 
директори).

Г-жо Боянова, как се насочихте професионално към сферата на

връзките с обществеността?

На пръв поглед случайно, но всъщност на един определен етап от

работата ми като журналист осъзнах, че професионалното ми развитие

трябва да продължи от другата страна на бариерата. Зад гърба си имах

10 изключително успешни години като репортер, редактор, водещ и

накрая продуцент на няколко икономически и екологични предавания в

БНТ. За този период направих близо 20 документални и публицистични

филма, част от тях като ко-продукции с Дойче веле ТВ, ВВС World и

японската телевизия. В един момент осъзнах, че заставам пред

камерата машинално, че тръпката я няма, че ми трябват нови

предизвикателства. Може би още във Факултета по журналистика, който

завърших, по мое мнение в най-силните му години, изградих у себе си

усещане, че професията ми предполага всичко друго, но не и тъпчене

на едно място. Именно затова реших, че напускам не просто БНТ, но и

журналистиката и се хвърлям в нещо, което дори не беше ясно на

повечето хора какво означава. Годината беше 2000 и съвсем откровено

представатa ми за PR се изчерпваше с трима души - Джими Найденов,

който ми беше асистент във факултета и когото всички от курса много

харесвахме, Диана Дамянова, с която работех още в ролята си на

журналист и на която и днес се възхищавам за заразителната енергия и

умението да мотивира хората около себе си, и Елена Вълчева, с която

първоначално ни свърза телевизията, а след това и една от най-

успешните ми стъпки като PR. При такъв личен пример, как да не се

хвърлиш в приключението! С една приятелка тогава решихме да

направим собствена агенция и да тръгнем от нула. Е, съвместната ни

работа продължи три месеца, но важното беше, че началото е

поставено. Първият провал ме мобилизира и дисциплинира, така че

нещата след това се подредиха.

Кои са петте най-важни, според Вас, качества, които един PR трябва

да притежава, за да бъде успешен в работата си?

Лица

Даниела Боянова - ръководител „Корпоративни комуникации”, СИБАНК 
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(продължение от стр. 10) 

професията. Не бих искала да влизам

в ролята на съветник, но бих казала, че

за мен най-вредно е подценяването на

правилото за two-way communication в

работата ни. Средата, не само у нас,

се променя динамично и PR-ът,

застанал като щит между компанията и

нейните стейкхолдери, е демоде.

Ключовата дума сега повече от всякога

е комуникация, колкото и банално да

звучи.

Смятате ли, че в България има

достатъчно качествени кадри и какво

според Вас е нивото на предлаганите

у нас услуги?

В последните 4-5 години работя с много

млади хора и виждам ясно две

тенденции – от една страна всеки учи,

завършва и работи нещо като PR,

казано в прав текст - без изобщо да

разбира какво прави. От друга страна,

обаче, виждам и работя с

изключително качествени и

амбицирани млади колеги, които

напредват изключително бързо в

развитието си и само след няколко

години ще определят новия облик на

гилдията. Това не просто ме радва, но

ме мотивира и ме прави оптимист като

цяло за професията и средата.

Мислите ли, че има тенденция добрите

специалисти все по-често да търсят

Не съм привърженик на строгите рамки и

дефиниции и не робувам на теории. PR-

ът, разбира се, е стройна теория със

съответните правила и норми, така че

добрата теоретична подготовка е в

основата, но в същото време е творческа

професия, затова бих сложила на първо

място креативността, бързата реакция,

Способността да виждаш отвъд видимото

и да пресмяташ няколко хода напред.

Не бих искала да обобщавам, но за себе

си съм дълбоко убедена, че активният опит

като журналист е в основата на успешния

PR. Когато познаваш отвътре как

функционира онази машина, наречена

четвърта власт, много по-лесно вземаш

правилните решения. Това, разбира се, в

никакъв случай не означава, че всички PR-и

трябва да работят първо като журналисти.

Но че трябва много добре да познават

системата отвътре, съм убедена. Тук е

важно също да се каже, че връзките с

медиите са само една част от нашата

работа. За мен, например, в момента

най-голямото предизвикателство са

вътрешните комуникации, които изискват

съвсем други умения.

Какви грешки не бива да допуска

специалистът по публични комуникации в

работата си?

Много са грешките, които все още се

допускат в нашата работа и които

рефлектират върху авторитета на

възможност за развитие извън страната и

ако „да” на какво се дължи това според

Вас?

Това по-скоро важи за други професии,

според мен. По-скоро бих казала, че

възможност за развитие се търси в

големите международни компании у нас,

което е логично. Аз самата работя в такава

компания и смятам, че едно от

предимствата е именно възможността да

обеням опит с колегите от Белгия и

останалите държави от групата. Като

кънтри комуникационен координатор на

КВС за България и член на

Комуникационния комитет на групата

имам възможност да работя на

стратегическо ниво, което дава много

възможности за професионално развитие.

В това отношение модела на КВС е много

добър – те нямат практиката в държавите, в

които оперират, да възлагат

комуникациите на международна

агенция, с която работи кампанията -

майка. Напротив, приемат че местните

специфики са много важни и познаването

им е в основата на успешната

комуникация, така че разчитат на местни

кадри.

Какво е мнението Ви за образованието по

обществени комуникации у нас и по

света? Какви добри практики можем да

вземем от университетите в чужбина?



PRактики, брой 39, 5 декември 2011 г.

12

Интервю с Даниела Боянова
(продължение от стр. 11) 

мениджърски позиции и правомощия на

своя PR, ще излъжа, но със сигурност

твърдя, че това зависи от самия PR. В

СИБАНК и ДЗИ, които също са част от

КВС, сме отличници в групата и по

отношение на координацията от едно

място на външната, вътрешната

комуникация, рекламата и

спонсорството и корпоративната

социална отговорност.

А какви са спецификите на работа на

PR професионалиста в банковия

сектор?
Ако бях работила в банка преди кризата,

може би щях да дам друг отговор. Но

световната криза промени много неща

във финансовата сфера и особено, бих

казала, в комуникациите на банките със

заинтересование групи. Най-общо

казано, има едно проактивно, много по-

открито и по-естествено публично

поведение на банките, което налага нова

култура на общуване. Бих казала също,

че с колегите от банковия сектор у нас

натрупахме доста практически умения в

кризисните комуникации. Между другото,

връщайки се към предишния въпрос,

всички колеги от големите банки у нас са

на високи мениджърски позиции, пряко

подчинени на главните изпълнителни

директори. Това само по себе си говори

за модерния подход към комуникациите

във финансовата сфера.

Вашият екип участва с проект в PR Приз

2011. Какво Ви мотивира да се включите

в конкурса и бихте ли го направили и

следващата година?

Бих предпочела да не споделям мнение за

образованието по комуникации у нас,

защото няма да кажа добри неща. За всяко

професионално образование е важно да

дава добра тереотична и терминологична

рамка, базата, върху която да стъпи един

млад човек, започвайки работа.

В тази посока от университетите в чужбина

може да се взаимства доста и който има

възможност, трябва да се възползва от това.

На мен лично, освен опита, квалификацията

от британския Chartered Institute of PR ми

помогна много, когато започнах работа в

групата КВС, именно защото чуждото

образование ти дава една обща рамка и

терминология, които ти позволяват да

говориш на един универсален

комуникационен език. Мисля, че това е

слабост на нашето образование по

комуникации.

Ръководите корпоративните комуникации

на СИБАНК. От колко време работите в

банката и труден ли бе пътят до

директорската позиция?
В СИБАНК постъпих преди 3 години и

половина заедно с глобалната финансова

криза, както се шегуват колегите, и се

хвърлих директно в кризисната комуникация,

така че време за размишления и адаптация

нямаше. Позицията е висока, защото

банката, като част от международна

финансова група с богат опит, осъзнава

ролята на корпоративните комуникации в

цялостното управление. Да кажа, че лесно

се убеждава едно ръководство да даде

Идеята за конкурса е много добра, не само

защото е нормално да се покаже най-

доброто, да се поощрява конструктивната

конкуренция и да се отдаде заслуженото на

най-добрите, но и защото това дава повод за

общуване между хората от гилдията.

PR-те от финансовия сектор имаме добра

традиция да се събираме неформално, за

да споделим идеи, вълнения, проблеми или

просто, за да се видим. Буквално в

седмицата, която постъпих на работа,

имаше такава сбирка и това много ми

помогна бързо да се „внедря” сред колегите.

Бих искала да има повече подобни

неформални срещи.

Подкрепихте първия специален брой на

“PRактики”, посветен на шестгодишнината

от подписването на Етичния кодекс на PR

специалистите в България. Смятате ли, че е

важно да бъде спазван Кодексът и защо?
Какво значи да се спазва? Написаното в

кодекса просто трябва да бъде част от

убежденията и поведението на всеки от нас.

Какво очаквате от БДВО през следващата

година? В каква посока смятате, че трябва

да се развива организацията?
Повече поводи за срещи и канали за

комуникация.

Какво послание бихте отправили към

колегите PR специалисти?
Да не “стоят” на едно място,

предизвикателствата пред професията са

много, но това е най-големият й чар. Ако

перефразирам любимата реклама на

децата ми, в тази сфера или се развиваш,

или гориш.
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ЗА и         отив /от Мила Миленова

Корпоративните коледни партита по време на криза

Като сме без бюджети, да не сме без празници!
Коледата не е само хубав семеен празник. Тя
съвпада с период в годината, когато биг босовете
са щедри към служителите си – ако не в премии,
то поне в празненства. А това, преведено на езика
на PR-а, значи повече работа и повече овации за
свършената работа.

Ако се абстрахираме обаче от идеята колко е

полезно за PR-а един път в годината колегите му
да видят с какво точно се занимава, можем да
изтъкнем и обективна причина да подкрепим
коледните партита в криза.

Въображението на професионалиста от нашата
гилдия може да се вихри над какви ли не
концепции за вътрешни комуникации, но
истината е, че нищо не сплотява колектива по-
добре от една забавна вечер, подгрята с
качествени напитки и добро мезе. Логично
стигаме до извода, че ако кризата ореже
бюджетите ни за вътрешен PR, то е по-добре да
жертваме няколко страници от фирмения
бюлетин, вместо да вземем веселбата на хората!

Корпоративните коледни партита са ритуално

изпращане на старата икономическа година

и имат важно място във вътрешния живот на

една организация. Но ако старата година не

е била толкова успешна, трябва ли да

празнуваме лошите резултати и да

предизвикваме лошия си късмет през

новата?...

Като оставим символиката настрана, вярвам,

че не е нужно да убеждавам когото и да било

от нас, че едно коледно парти може да

“изяде” една нелоша кампания със сносен

бюджет. Ако трябва, в условията на криза, да

избираме между една незабравима за нас,

но безпаметна за колегите ни вечер, и една

PR кампания, която да ни донесе по-широка

публичност и всички произтичащи от нея

позитиви за компанията, няма да се чудим

дълго. И този аргумент на PR-а е по-силен от

всички сметки и преизчисления на даващия

парите.
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Социалният БУМ! 

Джефри Гитомър

Изд. Изток-Запад

240 стр., твърди корици

Цена от Knigazateb.com за членове на БДВО: 20.70 лв.

Досега нямах особено мнение за Джефри Гитомър. Имам предвид, наистина нямах. Бях чувал за

няколко негови заглавия, в които наличието на думата "Библия" ме държеше доста надалеко

(споменах за това определение и в ревюто за "Партизански маркетинг"), както и за не особено

сполучливия му семинар в София преди няколко години. Тази книга осветли малко нещата и му

добави няколко плюса - чудесно подбрана тематика, добър екип от специалисти, които да спасят

съдържанието, готин и ненатрапчив стил на писане.

Тематиката - "бизнес социални медии" - повече от удар (не само за Гитомър, но и за българския

издател "Изток-Запад"), защото подобен род литература твърде рядко се среща извън

специализираните онлайн медии. И в същото време опасен заради прекалено динамичното

развитие на социалните медии и тяхното бизнес приложение.

Библиотека/ от Александър Кръстев

В "Социалният БУМ!" Джефри Гитомър обяснява какво са социалните медии, как могат да бъдат превърнати в бизнес социални

медии. Като един истински гуру в областта на продаването (или поне представящ себе си по този начин), той е осъзнал достатъчно

рано колко важно е да си "социален", ако искаш да продаваш, и се е гмурнал в морето на социалните медии - така че има и

съвети за споделяне. И честно казано - нелоши. Съсредоточил се е върху Facebook, Twitter, LinkedIn и YouTube и дава един доста

добър социалномедиен микс за правене на бизнес - B2C* мрежа, микроблогинг** платформа, B2B*** мрежа и платформа за

видеосподеляне.

На практика "Социалният БУМ!" не е гениална като съдържание, а просто "потапя плувката". С това обаче тя привлича хората в нови

дълбини за правене на бизнес, защото голяма част от стотиците милиони потребители на социалните медии нямат никаква идея

колко полезни могат да са те за техните продукти. Ако книгата има един основен недостатък - това е липсата на глава за Google+, но

причината там е една – през март, когато книгата излиза на английски, социалната мрежа на Google все още е тайна...

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

зад името за доставка!
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Библиотека/ от Александър Кръстев

Ако има основно предимство - това е ползването на външни автори за издаването на тайни за по-добро представяне в
различните мрежи - нещо, което много силно издигна Гитомър в очите ми. Въведението в главите за всяка една от четирите
типа социални медии е лично от Гитомър, но след него следва малко по-дълбочинно показване на техниките, с които да
накарате тези социални медии да работят за вас и вашия бизнес. И то е направено от доказани специалисти с дългогодишен
опит в сферата си.
И да, дори да нямате собствен бизнес, хитринките в тази книга могат без проблем да работят и за личното ви позициониране
онлайн като експерт или просто като много готин и интересен човек. От вас зависи как да монетизирате преимуществото си
след това.
Консултирах българското издание на тази книга и почти месец след като я прочетох за пръв път, все още ми държи влага и кеф
- добре е подобни неща да излизат и у нас, въпреки че се изисква много смелост. Задължително я прочетете, ако имате

какъвто и да е досег с правенето на бизнес - със сигурност ще ви отвори очите за много неща.

Изберете най-добрия подарък за вас и вашите клиенти - книгата! 

Само до 20-ти декември специални отстъпки за големи поръчки от 

членове на БДВО - 15% и нагоре! И разбира се - безплатен съвет за 

най-добрия избор на заглавие! 

Социалният БУМ! – продължение от стр.14
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Любопитно

9 начина да създадете база данни - безплатно

Определете историята

Ако се опитвате да завладеете света, няма да знаете от къде да започнете. Запитайте се: „Каква е историята?”, „За кой

историята би била най-интересна?”. За списанията, местните медии, телевизиите?

Насочете се към определен сегмент от медии, които ще възприемат вашата история и започнете оттам.

Определете фокуса

След като сте определили вашата аудитория, насочете се към определен сегмент от тази аудитория, с който искате да се

свържете. Например, ако вашият таргет са редакторите, отговарящи за новини от хранителната индустрия, определете към

коя част от този сектор искате да насочите вашата история, така знаете откъде да започнете.

Дали става дума за редактори, пишещи за югоизточна кухня или блогъри? Ако търсите национално покритие, подредете

експертите по размер на медията, като започнете от националните към местните медии. Започвайки от детайлите, ще

успеете да се съсредоточите и да завършите текущите задачи.

През по-голямата част от кариерата си съм имал достъп до медийни база данни, 

което ми е давало възможност да изтеглям списък с репортери във всеки необходим 

момент и за всякакъв тип медии, в кратък период от време.

Като PR специалист на свободна практика, вече нямам този лукс, защото нямам 

агенция, която да покрива извънредни разходи. 

Дали това ме притеснява? В никакъв случай. Никога не съм разчитал изцяло на тези 

бази данни. За да си вършите работата наистина добре, трябва да се потопите в 

новинарската индустрия и да знаете към кого да се насочите. 

Ще продължа ли да ползвам платените бази данни? По дяволите, не! Те са наистина 

полезни и спестяват тонове време, но в крайна сметка винаги трябва да правиш 

повторна проверка. Ето 9 стъпки как да изградите сами база данни, при това напълно 

безплатно:
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Любопитно

Създайте списък с контакти
След като веднъж сте определили вашите публики, направете проучване онлайн. Търсете по ключови думи в Google. Например, ако търсите
репортери в хранителния сектор от ежедневници в даден град, търсете „вестници в... името на града”. По този начин ще намерите списък на
медиите техния размер и други характеристики. Оттук трябва да започнете. Създайте Excel файл, в който да въведете инфрмацията.

Попълнене празните места
Проучете дадения сектор чрез Google News или други безплатни сървъри за данни, за да откриете репортерите и медиите, към които да се
насочите. Можете също така да използвате и опциите за разширено търсене на Google, за да търсите по ключови думи в определени
географски райони.

Открийте точния репортер
Следващата стъпка е да проверите всяка една медия от списъка поотделно (за печатните медии, онлайн версиите вършат добра работа) и да
намерите секциите за ресорни репортери. За списания, препоръчвам ви да купувате хартиените копия и в тях да търсите информация за
служителите. Въвеждайте информацията в Excel файла. Търсете мейли и телефони в края на онлайн статиите. Ако там не можете да ги откриете,
напишете името на репортера в Google и вижте какви контакти ще намерите, можете да копирате и общия мейл на медията.

Използвайте социалните медии
Повечето репортери имат профили в Twitter и LinkedIn. Използвайте техните профили като “последен вариант” за връзка с тях и то при условие, че
информацията ви се отнася до ресора, в който въпросните журналисти работят и е толкова впечатляваща, че да ги зашемети. В противен случай
ще отчетат писмата ви като досадна и нежелана поща.

Обадете се
Ако с никой от тези начини не успеете да намерите точните контакти, обадете се в медията и помолете да ви дадат координати на точния човек.

Обновявайте
Вашите медийни списъци са запълнени с живи същества, съответно те непрекъснато търпят промени. Не мислете, че списъкът ви е запълнен, след
като веднъж сте намерили точния контакт. Хвърляйте по едно око за промени, четете новините за дадения сектор, така че да забележите ако има
нови репортери и се абонирайте за безплатни медийни актуализации.

Правилни настройки
Непрекъснато има нови графи, репортери и медии, с които да установите контакт. Уверете се, че сте настроили опцията на Google News за
изпращане на актуална информация за вашите компании и конкуренти по ключови думи. Добавете тези медии и репортери ако прецените, че

са подходящи.

Оригинал на статията: http://prdaily.com/Main/Articles/10179.aspx
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Любопитно/ от Apeiron web blog

Crude – филм за цената на комуникацията

В историята на киното можем да срещнем не един филм, в който някой от главните 

герои е PR специалист или се занимава с някаква друга комуникационна дейност. 

Нека споменем само няколко заглавия като Wag the Dogs, The Queen, Thank you for 

Smoking, People I Know, Network, Nixon и изключително забавния Absolute Power.

Почти всички от тези филми разказват комуникационна история без да задълбават в 

детайлите, без да разказват механизма на случване на услугите, без да дават 

категорични оценки дали нещо е вярно или не от морална гледна точка -

дипломатично пързаляйки се по повърхността. Не се осъждат действията, а се 

представят тяхните последствия и то в позитивна светлина.

Изключение от това прави филмът Thank you for smoking, който проследява 

професионалното поприще на говорителя на Big Tobacco (термин, обединяващ 

трите най-големи фирми в САЩ за цигари - Philip Morris, Reynolds Americans и 

Lorillard), който лобира за цигарите, използвайки силни реторични похвати.

Съвсем между чука и наковалнята се намесва и документалният филм Crude (от „crude oil” - суров петрол) - историята 

на 30 хиляди жители на амазонската джунгла в Еквадор, които водят съдебна битка с една от шеснайсетте най-големи 

публични компании в света с годишен оборот от над 200 млрд. долара, за престъпления срещу тяхната земя, свобода и 

живот.

Crude показва интервюта с двете страни и изследва влиянието на медиите, силата на лобизма, съмненията за корупция 

на висшите държавни етажи, променливата сила на политиката в една държава, мощта на мултинационалните 

корпорации.

Crude е филм за създаването на контакти, изграждането на стратегия за комуникация и аргументация на обвиненията и 

защита.

Прочетете повече на: http://goo.gl/i2Sxh
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Забавление

PR помага на Дядо Коледа в Кюстендил

За четвърта поредна година Дядо Коледа ще пристигне в 
Кюстендил. От днес започват записванията от страна на 

родители в читалище "Братство"."Всяко дете, което е било 
послушно и родител, който желае, може да повика Дядо 
Коледа за празниците. Това те ще трябва да договорят с 

личния пиар на белобрадия старец", обясни председателят 
на читалище "Братство" Иван Андонов.  Цената за услугата е 8 

лева, предаде Дарик. "Тук при нас, в читалището, има 
обособена работилница на Дядо Коледа и неговите 

джуджета", добави Иван Андонов.

От днес за четвърта поредна година започва традиционният 
коледен конкурс за изработване на картичка, сурвачка, 

картина и написване на стихотворение. Децата ще бъдат 
разделени на четири възрастови групи от първи до осми клас. 
Творбите се приемат до 20-ти декември в читалището, а два 
дни по- късно ще бъде и награждаването на победителите.

"Зимна феерия под Хисарлъка" се казва програмата за 
коледно-новогодишните празници, която започват от началото 

на месец декември с различни прояви като изложби, 
концерти, постановки и тържества.

Източник: http://www.cross.bg/1265887

http://www.cross.bg/1265887
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