
PRактики, брой 41, 19 декември 2011 г.
1

брой 2



PRактики, брой 41, 19 декември 2011 г.
2

Новини

За втора поредна година Българско дружество за връзки с обществеността
събра родни PR практици, преподаватели и студенти по комуникации на
Коледното PR Парти. Тази година то се проведе под мотото „Обединени и
различни” и привлече много от младите и от по-опитните родни PR
специалисти.

В името на каузата да се забавляват, БДВО обедини много различни PR специалисти на коледно парти 

„Радвам се, че сме повече различни, отколкото обединени, защото да си различен,
означава индивидуалност, собствен почерк, а това е едно от най-ценните качества в
нашата професия” – каза Александър Христов, и.д. председател на БДВО в началото
на партито.

По време на Коледното PR Парти двама от най-видните PR професионалисти в
страната – Десислава Бошнакова и Любомир Аламанов, се противопоставиха и
участваха в „За и PRотив” дебат на тема „Кой е по-добър PR комуникатор в
социалните медии – мъжете или жените?”. „Дуелът на титаните” бе оспорван, а PR
специалистите достойно и с усмивка защитиха своите позиции. Гостите на партито
определиха победителя в дебата, като залагаха на своя фаворит по време на
оспорваната “битка”. Дебатът бе спечелен от Десислава Бошнакова, която
защитаваше жените като по-добри комуникатори в социалните медии.

Партито бе вдъхновено от
разнообразието на индивидуалности в PR
професията и показа, че всеки
специалист в областта на връзките с
обществеността носи своята уникалност.
Обединяващото е отдадеността на
професията и ангажимента към
професионалните и етични практики.
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В специална томбола след това един от заложилите за победителя в дебата спечели уикенд за четирима в комплекс
„Кочорите”, където ще може да се наслади на красотата на българската природа. Късметлията се оказа Биляна
Кънчева от агенция Prates.

На Коледното PR Парти бяха раздадени и няколко специални награди. Победителите имаха доста оспорвана
конкуренция и бяха определени в онлайн гласуване, в което в рамките на една седмица се включиха 1225 души! Във
всяка от петте категории бяха номинирани пет от видните PR практици в страната. Наградата за най-ентусиазиран PR
специалист спечели Стоян Стоянов от агенция PRoWay, а за най-„тежък” – Николай Неделчев от Publicis MARC. Най-
елегантна се оказа Кремена Георгиева от SignCafé, а за най-млад гласувалите определиха Десислава Виткова от Go
Green Communications. В категорията за най-усмихнат PR специалист победителите са двама, събрали еднакъв брой
гласове – това са Нели Бенова от Apeiron Communication и Росен Стоянов от НБУ.

В името на каузата да се забавляват, БДВО обедини много различни PR специалисти на коледно парти 
(продължение)
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Коледното PR Парти продължи с благотворителен търг на Комисията по етика
към БДВО, чиито произведения бяха направени лично от членовете на
Комисията. Те ще бъдат подложени на онлайн търг, който ще стартира на 2
януари 2012 г., а набраните средства ще отидат за създаването на специален
сайт на Комисията по етика.

Водещи на партито бяха известните Димитър Павлов и Захарина Вецева. За
доброто настроение на гостите се погрижи и Domaine Boyar с артистичната
колекция вина Ars Longa, вдъхновени от древногръцката сентенция на Хипократ –
Ars Longa, vita brevis est (“Животът е кратък, изкуството – вечно.”). Партито беше
реализирано със съдействието на фирма „Щурият балон”, която осигури
украсата, „Конгрес инжинеринг”, които се погрижиха за техническото
обезпечаване и младите колеги от „PRaxis”, които спомогнаха професионално
за добрата организация на партито.

Гостите бяха изненадани и с новогодишни късмети и пожелания за по-добра и
успешна година както в личен, така и в професионален план, а десет от
присъстващите получиха специален подарък – бутилка хубаво вино от новата
колекция на Domaine Boyar – CODE.

Повече снимки от партито можете да видите във Facebook страницата на БДВО 
на адрес:  
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150466545629796.384582.356879349
795&type=3#!/pages/Bulgarian-Public-Relations-Society/356879349795

Снимки: Хайлайф

В името на каузата да се забавляват, БДВО обедини много 
различни PR специалисти на коледно парти 

(продължение)
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„Технологии, иновации, PR“ е темата на ноемврийския брой на списание Sign Cafe
За общинските съветници от ГЕРБ в София от началото на декември 2012 г. се грижи PR експертът Ася Таскова,
съобщи вестник „Капитал”. Досега Таскова е била официално сътрудник на заместник-председателя на
парламентарната група на мнозинството в Народното събрание Димитър Главчев. Появата й на "Московска" 33
се случи дни след като станаха публични някои разногласия в ГЕРБ в София около подреждането на листата с
кандидатите за общински съветници, където една от групите се опита да вземе превес и да определя и
политиката в Столичната община. В партийната структура било отчетено, че има нужда от координиране на
посланията и от човек, който да отговаря за това.

Ася Таскова ще се грижи за публичните комуникации на групата на 
общинските съветници на ГЕРБ в София

5

Скъпи читатели, екипът на БДВО и на “PRактики” ви желае весело посрещане на коледните и
новогодишни празници!
Нека новата 2012 година бъде по-успешна, по-удовлетворяваща и по-добра за всички нас. Бъдете
креативни, непоколебими, непримирими, динамични, ентусиазирани, успешни, етични и не
спирайте да преследвате мечтите и стремежите си. Нека заедно продължим да утвърждаваме PR
професията като високо етична и социално ангажирана, а нас – PR практиците – като отговорни,
независими и лоялни комуникационни специалисти.

Заредени с творчески ентусиазъм и вдъхновение, очаквайте следващия брой на “PRактики” на 9
януари 2012 г.

Екипът на БДВО и на “PRактики” ви желае весели празници и успешна 2012 година!
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Анализ на Ground Floor Media, публикуван под редакцията на PR Kernel

Медиите ще продължат да имат проблеми
През последния месец, различни онлайн медии и вестници в глобален мащаб отново предприеха съкращения на
персонала. Американският Denver Post, например, се раздели с 19 служители, чийто общ опит в медията се равнява на 470
години. За света на PR това означава, че ще има добри кадри на пазара.

Социалните медии ще продължат да определят връзките с обществеността
Социалните медии ще продължат да засилват влиянието си върху клиентите, изпреварвайки традиционните медийни канали.
По-неприятният аспект на нещата е, че ако има лоша новина тя би се разпространила по-бързо и би достигнала до повече
хора, правейки ролята на кризисните комуникации, които се опитват да контролират диалога, още по-важна.

Връзките с обществеността ще оглавят технологичните и комуникационните иновации
И двете са тясно свързани, затова професията ни на PR-и ще бъде начело на новите начини за комуникация, използващи
съвременни технологии. Освен това, ние ще подкрепяме нова комуникационна вълна от блогъри, които ще бъдат агрегатори
на съдържание.

Дебатът за платените и спечелените медии ще продължи
След като светът на PR гледа към алтернативни канали за послания, ние ще имаме нужда да определим еволюиращите
роли на платените и спечелените медии. Ще се конкурираме с маркетингови и SEO компании, които плащат за публикуване
на информация, докато ние полагаме усилия да го “спечелим”.

Ролята на връзките с обществеността ще продължи да нараства
Клиентите все повече ще разбират стойността на проактивния и на реагиращия PR. Скоростта, с която се придвижват
посланията, означава, че ние ще запазим местата си на масата за стратегии. Ще изкажем нашите гледни точки за
променящия се свят на медиите, репутационния мениджмънт, кризисните комуникации, вътрешните комуникации и
отношенията в различните общности.

5 тенденции, които PR професионалистите да очакват през 2012 г.

Със съдействието на
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Британската PR агенция Bell Pottinger Group призна, че е редактирала част от статиите в свободната енциклопедия
Wikipedia в интерес на свои клиенти. Това беше съобщено от изданието The Independent.

Промените в статиите на Wikipedia бяха открити от независими редактори, които поискаха провеждането на
разследване. В резултат на въпросното разследване се разкри, че служители на Bell Pottinger са добавяли
положителни и са отстранявали негативни факти в интерес на своите клиенти, като използвали няколко акаунта за
целта. Според сайта Cyber Security след това те поставяли на статията отметка Edit Protection, което означава, че
статията вече е завършена и не се нуждае от по-нататъшно редактиране.

От агенцията Bell Pottinger признаха извършването на корекциите, но заявиха, че техните служители не са правили
нищо незаконно. От Wikipedia, обаче, на свой ред отговориха, че съгласно правилата на онлайн енциклопедията,
редактирането на статии в полза на лични или бизнес интереси, както и публикуването на рекламни материали, е
забранено. Основателят на Wikipedia Джими Уейлс нарече такова отношение към статиите от страна на PR
специалистите „етична слепота". „Агенцията е извършила най-страшния грях за една PR агенция или лобистка
компания: тяхната постъпка е оказала лошо влияние върху репутацията на нейните клиенти, без дори да им донесе
съответните ползи", добавя Уейлс.

В момента акаунтите, чрез които служителите на Bell Pottinger са редактирали Wikipedia, са блокирани.
Независими редактори продължават проверката на съдържанието на всички статии, променени от агенцията.

Агенцията Bell Pottinger е една от най-големите лобистки компании във Великобритания. Тя предлага на клиентите
си лобиране на техните интереси в правителствени организации, както и писане на речи и редактиране на
материали в интернет. Сред клиентите на агенцията има дори цели държави: например, в началото на текущия
месец, изданието The Independent обвини компанията в намерение да "коригира" международния имидж на
Беларус, Узбекистан и Руанда.

Британски PR специалисти са редактирали статии от Wikipedia в полза на клиенти
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PR Thursday: 
"10 идеи с Augmented Reality за маркетинг и PR"

http://www.eventbox.bg/events/2444

22 декември 2011 г. (четвъртък)
София

Последният за 2011 г. PR Thursday, организиран от M3 Communications
College, ще погледне съвсем смело в 2012 г. и най-новите възможности за
маркетинг и PR - технологията Augmented Reality.

С Augmented Reality бизнесът получава изключителна възможност за най-
персоналната комуникация със своите потребители. Голямото предимство
на Augmented Reality е, че виждаме нещата и слагаме допълнителното
съдържание в реално време.

Услугата увеличава своя потенциал и ресурси паралелно с развитието на
технологиите и повишаването на броя на хората, които ползват интернет
през мобилните си телефони.

Augmented Reality довежда до ръст на продажбите, тъй като хората са по-
информирани и по-лесно могат да вземат решение. Augmented Reality
позволява на търговския обект да отиде при потребителя, като премахва
догмата, че потребителят трябва сам да отиде до търговския обект.

За интересни приложения на технологията и възможностите за малки,
средни и големифирми в България ще ни разкажат:

- доцент д-р Пламен Радински, ръководител в Top Tips Interactive – фирма,
занимаваща се с иновативната услуга Augmented Reality; с богат опит в
маркетинга и продажбите;
- инж. Пламен Янков, търговски директор на Top Tips Interactive.

Курс: "Бизнес етикет и протокол. 
Презентационни умения"

http://www.eventbox.bg/events/2429

9-30 януари 2012 г. (понеделник-понеделник)
София

Дали ще се представите блестящо на
интервю за работа, на светско събитие или на
бизнес среща, както и това да изградите своя
печеливш делови имидж, зависи само от Вас.

Този курс, организиран от M3 Communications
College, ще Bи даде познания относно
изискванията към външния вид и поведението в
делова среда. Ще се запознаете със
спецификите на бизнес комуникацията,
етикета и протоколното поведение при
различни ситуации.

Ще видите кои са стъпките при изготвяне на
презентация, основните елементи в
съдържанието и представянето й. Ще
подобрите своите комуникационни и
презентационни умения и ще бъдете по-
уверени при създаването на добро
впечатление у клиентите и бизнес партньорите
си.

Лектор: доц. д-р Янка Тоцева
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Семинар: "Мобилен маркетинг"
http://www.eventbox.bg/events/2373

27 януари 2012 (петък)
София

Семинарът по Мобилен маркетинг,
организиран от ABC Design & Communication
Group, е подходящ за всеки, който желае да
научи повече за мобилния маркетинг,
приложенията му в бизнеса и присъствието
му в ежедневието.

Темите, които ще бъдат обхванати:

Потреблението на мобилни устройства и
мобилен уеб;
Струва ли си да инвестираме в създаването
на мобилен сайт;
Какво е мобилната реклама и какви са
нейните възможности;
Мобилните разплащания и тяхното
приложение в България и света;
Какво е геолоциране;
Как служителите ни да работят за нашия
бранд чрез своя телефон.

Лектори: Жюстин Томс и Денислав Георгиев

Семинар на Ранди Гейдж: 
“Изкуството на мултиплицирането”
http://www.eventbox.bg/events/2415

18 февруари 2012 г. (събота)
София

Лектор на събитието, организирано от Виза Клуб, е Ранди Гейдж, световен
лидер в областта на мрежовия маркетинг.

От младеж, излежавал присъда в затвора, днес той е самоизграден
мултимилионер, вдъхновил милиони хора по целия свят.

Семинарът е предназначен за всички хора, които работят в областта на
директните продажби и мрежовия маркетинг. Подходящ е и за компании и
специалисти, развиващи се в сферата на маркетинга и консултациите.

Със стил, наподобяващ Дийпак Чопра и Денис Милър, Ранди Гейдж
провокира своите слушатели да захвърлят нагласите, които им пречат, и да
грабнат възможностите, които се разкриват пред тях; да разчупят бариерите,
които ги ограничават и да постигнат истински успех и благоденствие в
областта на мрежовия маркетинг.

В семинара са включени следните теми:

Как да превърнем мултиплицирането в предвидим процес;
Как постоянно да се запознаваме с нови хора;
Как да създадем безкраен списък с имена;
Как да отправим неустоима покана за партньорство;
Как да се научим правилно да обработваме възражения;
Как ежемесечно да удвояваме своя оборот.
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Кариери

Банки Инвестиции Пари търси да назначи Координатор Проекти и Събития
За повече информация: 

http://www.jobs.bg/f1313840

Банки Инвестиции Пари е организатор на специализирани конференции, изложения и семинари. Фондацията 
организира годишните класации и награди за „Финансова институция на годината”, „Финансов продукт на 
годината” и други. БИП е издател на периодични издания за професионалните нужди на мениджъри, финансисти и 
професионалисти. БИП разработи и поддържа финансовия портал BIP.bg 

Основни задължения:
Организира, промотира и следи за изпълнение на възложените му проекти;
Следи за изпълнение на оперативните маркетингови планове;
Създава и поддържа отношения с медиите и PR отдели на партньори;
Подпомага Изпълнителния директор в неговите ежедневни задължения. 

Изисквания: 
Да е находчив, съобразителен и с иновативно мислене;
Да има силни организационни и комуникативни умения;
Да е трудоспособен, позитивно настроен и с желание за постигане на успехи;
Да има подходящо образование в сферата на PR, Маркетинг, Реклама, Бизнес администрация, др. 

Предимства:
Опит на подобна позиция минимум 2 години;
Опит в организиране на събития и ръководене на проекти;
Много добро ниво на владеене на английски език;
Много добро владеене на офис приложения;
Добро познаване на социални мрежи, вкл. приложения.

10
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Societe Generale Expressbank is looking for PR Specialist
More information: 

http://www.jobs.bg/f1311127

Societe Generale Expressbank, a subsidiary of Societe Generale Group - one of the leading banks in the Euro Zone, with 30 million 
clients and more than 157 000 employees, is currently looking to employ а professional for the position of PR Specialist, based in 
Sofia HO. 

Responsibilities: 
Press and partner relations, press events, writing press releases, crisis PR handling.
Corporate social responsibility, donations, sponsorships.
Preparation and organization of external events of the bank.
Analyzing and reporting on media coverage and social media presence.
Development of external communication and CSR strategy.

Requirements: 
Previous PR and/or journalism experience of 2 years minimum.
Excellent communication skills - both written and verbal.
Good judgement, outgoing personality and ability to work well in a team.
Written and verbal fluency in English; French is a plus.
Good organizational and MS office skills.
Degree in PR, Journalism, Marketing or similar is a plus. 

We offer: 
Position in a leading bank on the Bulgarian market, part of an international group;
Opportunity for training and professional development;
Attractive remuneration package. 

If you are challenged by this opportunity, please send your detailed CV and a cover letter in English 

11
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Няма купон без гръм и балон!

За повече информация: 
compasbaloni@gmail.com

Вашето парти няма да е същото без гръм и балон!

Ние ви предлагаме да осъществим всяка ваша идея, свързана с печат върху балони, декори 
от балони, парти артикули и професионални илюминации.

Фирма „Компас-Тихомир Танчев” е на пазара от 1992 г. След двадесет години работа в 
областта на рекламата, производството на парти артикули, изпълнение на професионално 
пиротехническо шоу, отпечатване на балони за различни поводи и изработка на декори от 
балони, фирма „Компас-Тихомир Танчев” вече е утвърдена като надежден и предпочитан 
партньор. 

С изпълнителския потенциал, който притежаваме, и опита, придобит в течение на годините на 
български пазар, ние поемаме пълна отговорност пред клиента за реализация на даден 
проект. В основната политиката на фирмата ни е заложена концепция за:

 Високо качество, коректност и точност при изпълнение на поръчките
 Гъвкави, изгодни и атрактивни цени 
 Разширяване и обогатяване на формите на обслужване на клиентите
 Подпомагане повишаването на имиджа и ръста на бизнеса на клиентите
 Висок професионализъм и култура на обслужване

Фирмата „Компас-Тихомир Танчев” предлага  изработка на декори от балони по проект на 
клиента и по собствени разработки, съобразени с желанието на клиента, интериора и 
екстериора. Декорите от балони са въздушен шедьовър в дизайна на празника, независимо 
дали става дума за голямо корпоративно представяне или за скромно семейно тържество. 
Във всеки декор от балони ние влагаме част от себе си.

Ние можем да направим вашето парти цветно, красиво, стилно и незабравимо. Доверете се 
на професионализма на екипа на фирма „Компас-Тихомир Танчев”.

За контакти:
Тихомир Танчев
+359 888 26 19 37

WWW.ABALLOONS.COM
12



PRактики, брой 41, 19 декември 2011 г.

Любомир Аламанов е старши партньор в APRA 
Porter Novelli и изпълнителен директор на 
СайтМедия. Роден е през 1969 г. в София. 
Магистър по информатика от СУ "Св. Климент 
Охридски". През 1994 г. заедно с Томислав 
Цолов основават агенция APRA, която от 2002 
г. е партньор на световната комуникационна 
верига Porter Novelli. Сред клиентите на 
агенцията са Nestle, Coca-Cola, HP, Microsoft, 
Beiersdorf, Санома Блясък България, Siemens, 
Finlandia, Jack Daniel’s, SEP Group, Carlsberg, 
Rompetrol и много др. Може да го следвате в 
Туитър: @LuboAlamanov

Г-н Аламанов, по образование сте математик, а практикувате в сферата
на PR-а. Как решихте да се насочите към връзките с обществеността и
помага ли точната наука в работата на един PR?
Имахме късмет с колегата ми Томислав Цолов да попаднем в предизборна
кампания и работата ме завладя. А математическото ми образование
само ми помага за по-доброто структуриране и планиране на
кампаниите.

Периодично говорите пред студенти. Какво е мнението Ви за нивото на
образованието по PR в България и какви са Вашите препоръки?
Виждам много положителна тенденция в интегрирането на практически
занимания с теоретични курсове. ПР не е точна или хуманитарна наука от
чист вид, а по-скоро интердисциплинарен предмет с професионална
насоченост. Така че колкото по-рано студентите се сблъскат с реалността
на практическата работа, толкова по-добре за тях. Именно с такава идея в
началото на годината стартирахме стажантската си програма „APRA PN
Academy”, приета много добре от студентите и която продължава и през
2012. А и винаги съм казвал, че е задължително във всеки ВУЗ да се направи
курс „Математика за ПР-специалисти”. Изключително ще е полезен за
бъдещата реализация 

А какво е мнението Ви за PR пазара в България? В каква посока, според
Вас, трябва да се развива?
ПР-пазарът, според мен, е в добро състояние. Във времената на криза,
който успява да се адаптира и да предлага нови услуги на клиентите, ще
бележи ръст. Всичко зависи от желанието за работа. Естествената посока
за развитие за ПР-агенциите е да отговарят на нуждите на клиентите, които
се менят динамично в динамичното ни време.

Остана да Ви попитаме за родните PR практици. Смятате ли, че
преобладават качествените кадри, или напротив?
Родните ПР-практици са си добре. Да, при нас преобладават качествените
кадри. Даже спокойно мога да кажа, че са само качествени. А като

Лица

Любомир Аламанов – Старши партньор, APRA Porter Novelli
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Интервю с Любомир Аламанов
(продължение от стр. 13) 

PR комуникатор в социалните медии –
мъжете или жените”, който се проведе
на Коледното PR Парти, организирано
от БДВО. С какви впечатления
останахте от дебата и от самото
парти?
Дебатът беше забавен, а и да се
изправи човек срещу легендата Деси
Бошнакова си е страховито
предизвикателство  Партито беше
страхотно, видях много прекрасни
хора, поздравления.

Защитавахте позицията, че мъжете са
по-добри PR комуникатори в
социалните медии. С какви доводи
аргументирахте позицията си и
смятате ли, че един PR специалисти
може да води успешна кампания без
тя да бъде позиционирана онлайн?
Защитавах тази позиция, за да има
дебат. Но и двамата с Деси Бошнакова
казахме накрая, че не полът, а личните
качества на всеки човек определят
дали е добър комуникационен
специалист. За мен добрият микс
между он-лайн и оф-лайн канали,
съобразени с целевите групи, е
правилната рецепта за успешна
кампания.

Придържате ли се към принципите на
професионално поведение, описани в
Етичния кодекс на PR специалистите в

гледам по участниците в стажантската ни
програма, има още много качествени
кадри с желание за работа 

Вие сте старши партньор в APRA Porter
Novelli – една от големите PR агенции в
България и изпълнителен директор на
СайтМедия. Как вдъхновявате и с какво
мотивирате служителите на агенцията?
С личен пример. Ако не сме заедно, ако
не сме екип, работата ни няма да е
толкова добра.

Разкажете ни за проект, реализиран от
Вас и екипа на APRA Porter Novelli, с който
се гордеете най-много и който Ви е
донесъл отличие?
Последната година най-много отличия ни
донесе проектът „Живей Активно!”, който
реализираме за Нестле България. През
годините тази инициатива от масово
събитие прерастна в цялостна кампания,
промотираща активния начин на живот. За
нас е истинско предизвикателство всяка
година да разширяваме и дообогатяваме
програмата, така че все повече и повече
хора да бъдат съпричастни и да взимат
участие. Носи удовлетворение да се види
как десетки хиляди хора с удоволствие
взимат участие и стават пропагандатори
на активния начин на живот.

Вие бяхте един от защитниците в „За и
против” дебата на тема „Кой е по-добър

България? Кой принцип, според Вас, е от
съществена важност за възприемането
на PR професията като етичен и морален
инструмент за поддържане на добри и
работещи отношения между компании и
публики?
Инструментът не може да е етичен или
морален. Един нож може да наранява или
да спасява живот. Само хората могат да
са етични или морални. Инструментът сам
по себе си е неутрален, само в ръцете на
хората може да придобива функции и да
оказва влияние. Така че от всеки си зависи
как използва ПР-професията. А пазарът,
клиентите и масовата публика са
съдниците дали си етичен или не. Ние се
опитваме да спазваме Етичния кодекс,
доколкото можем. А дали успяваме,
растящият брой клиенти може да каже.

Какво бихте пожелали на колегите в
професионален план за новата година?
Да работят с усмивка. Да работят повече с
повече усмивки. Всичко друго е само
мрънкане и оправдаване 

Какво бихте пожелали на БДВО като
организация? В каква посока желаете да
видите развитието на Дружеството?
Не съм член на БДВО и нямам директни
наблюдения върху работата му. Може би
това е добро пожелание: Да стане толкова
добро, позитивно и успешно, че даже и
скептик като мен да стане член 
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новини

ЗА и         отив /от Мила Миленова

Прекаленото говорене за кризата

Говоренето – дори прекаленото говорене – е
най-сигурният признак, че кризата може да
ни вземе всичко, но не и човешките
привилегии да сме това, което сме –
понякога, Homo Applaudico, друг път Homo
Criticus – и все пак хора.

Пред мащабите на световната
икономическа криза отсъствието й от
медийния дневен ред би предизвикало още
по-голям страх и опасения за конспирация
или информационно затъмнение като от
времето на Чернобил. За масовата психоза
единственото ефективно лечение е
информираността – пълна, точна,
кристална. Журналистите са призвани да
бъдат лекари за аудиторията си, като
съберат диагнози и предписания от топ
икономическите експерти по цял свят. В този
сценарий основна е ролята на PR-а, който
трябва да се погрижи именно за пълнота,
точност и прозрачност на тезите, изказвани
от поверените му експерти.

Имам си една теория. Историята на световната
икономическа криза се пише от журналисти –
фаталисти, които вярват, че през 2012 ще дойде
краят на света и в него няма да властват нито
бикове, нито мечки, а само хаос. Летописците на
кризата съставят роман вместо да пишат история.
Напрегната драма със силно психологически
уклон и фентъзи щрихи. Логореята им
предизвиква лавинообразно задвижване на
кризисните механизми.

Схемата ни е позната от последните няколко
години: журналистическата жажда за
апокалиптичност се утолява само с още писане и
говорене – аудиторията намира потвърждение на
дълбоко човешките и още по-дълбоко
животинските си страхове в информацията,
подадена от авторитетни източници – психозата
им ескалира и се обективизира в свито
потребление – свитото потребление помита
шансовете за икономически напредък –
икономическата дестабилизация потвърждава
прогнозите на журналистите и анализаторите.
Това е теорията на самоизпълняващото се
пророчество!
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“Морската звезда и паякът”

Ори Брейфман и Род Бекстрьом
Изд. Сиела, 2011 год.
180 стр.
Цена от Knigazateb.com: 10.80 лв.

Искам да ви разкажа за тази книга много отдавна. Тя е радикална, вдъхновяваща и
обсебваща. "Морската звезда и паякът" на Ори Брейфман и Род Бекстрьом (шеф на
организацията, която се "грижи" за интернет - ICANN) е от онези книги, които могат да
накарат всеки да промени навиците си и дори бизнеса си, рискувайки всичко в името
на една привидно щура идея. Мога съвсем честно да си призная, че тя промени и мен.

Двамата автори имат много проста теза - организациите от типа "морска звезда" - без
йерархична структура и без ясно изразено "мозъчно" ядро на управление, са много по-
гъвкави и устойчиви от организациите от типа "паяк", където решенията се взимат в щаб-
квартира и всичко може бързо да свърши при смяна на лидера (виждали сме го
прекалено много пъти). Ори и Род дават доста много примери за отворени
организации, в които никой не знае кой е създател или просто никой не стои начело.
Не пропускат да опишат и че отношенията от типа "морска звезда" са причината
музикалният бизнес да се промени из основи през последните години - просто защото
peer-to-peer технологиите го наложиха. Има наистина много примери, въпреки че
книгата е писана 2005 година и не успява да проследи докрай всички проявления на
управлениския "морска звезда"-ефект през последните години.

Библиотека/ от Александър Кръстев

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

Брейфман и Бекстрьом, разбира се, не твърдят, че в организациите от типа "морска звезда" всичко се случва от само себе си
- лидер винаги е нужен, поне един. Те наричат този лидер "катализатор", който, обаче, дава пример на останалите със своите
действия, вместо да ги принуждава да вършат нещо насила.

Основните оръжия на катализатора са искреният интерес към другите, свободни връзки, постоянно мислено "обхождане" на
връзките, с които може да е от помощ, желание да помага, срещи с хората на мястото, където се намират, емоционална
интелигентност, доверие, вдъхновение, толериране на неяснотите, подход на ненамеса, отдръпване. На практика, "след като
катализаторите свържат своята мрежа, направят връзките, изградят доверието и вдъхновят хората да действат, правят какво -
оттеглят се".

Ако искате да приложите написаното в тази книга, прочетете я поне два пъти - след всяко ново прочитане ще откривате
различни грешки на растежа в новата организация, както и ваши грешки като оттеглил се катализатор (ако изберете този
подход).

Аз го приложих и не съжалявам. Ако искате, ще ви разкажа...

Изберете най-добрия подарък за вас и вашите клиенти - книгата! 
Само до 27-ти декември специални отстъпки за големи поръчки от 
членове на БДВО - 15% и нагоре! И разбира се - безплатен съвет от 

knigazateb.com за най-добрия избор на заглавие! 

“Морската звезда и паякът” – продължение от стр.17
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Любопитно

5 начина, по които фитнесът да ви направи по-добър PR 

Дисциплина: Всеки, който посещава фитнес, ще ви каже, че понякога е трудно да ходиш на тренировка след работен
ден, който е преминал в непрестанни срещи, телефонни обаждания, брейнсторминги, анализи, публични изявления и
писане на текстове. Много пъти ми се иска да се прибера директно в къщи след работа и просто да легна на дивана и
да си затворя очите. Вместо това, аз съм дисциплиниран, ходя редовно на фитнес и се стремя да не загубя
равновесие. Извод: Ефективният PR изисква високо ниво на дисциплина

Измерване: Имам особено отношение към измерването на резултатите от представянето ми във фитнеса – водя си
дневник, в който внимателно следя дните, сериите, теглото и упражненията. Как иначе ще мога да видя напредъка и да
знам кои области се нуждаят от повече внимание, за да постигна повече резултати? Извод: Добрият PR изисква
непрекъснат мониторинг, измерване и адаптация.

“Здрав дух в здраво тяло” е поговорка, която може да бъде
следвана трудно, особено в забързания свят на PR-ите, който изисква
от нас да работим 24 часа в денонощието 7 дни в седмицата.

Един от начините, с които поддържаме баланс в живота си, е
редовното посещаване на фитнеса. Има редица умения, които
усъвършенстваме там и които можем да отнесем към това как да
вършим ефективно работата си в сферата на връзките с
обществеността.

Топ пет на тези умения:
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Любопитно

Планиране: От момента, в който спра колата си на паркинга, аз започвам да планирам каква ще бъде моята
тренировка. Върху коя част на тялото ще се фокусирам? Какви упражнения ще комбинирам? Как да променя
обичайната тренировка и да променя някои неефективни действия, които може би извършвам? Какво се
надявам да постигна с тренировката? Върху кои области трябва да се съсредоточа и кои трябва да
усъвършенствам? Извод: PR изисква постоянно планиране, приоритизиране и мислене с една стъпка напред.

Етикет: Ако някога сте тренирали в претъпкана зала, вероятно сте запознати с “фитнес етикета”. Почиствате
уредите след употреба, използвате слушалки за музиката, не говорите по мобилния, позволявате на другите да
тренират успоредно с вас в натоварените часове и носите подходящи дрехи. Тези неща може би изглеждат
очевидни, но не всеки спазва правилата, създадени за общото благо. Извод: Да следвате етикета е основно
правило в PR

Комуникация: Повечето от вас ще се съгласят, че времето, прекарано във фитнеса, е “лично време”, но това
не означава, че непрекъснато трябва да бъдете с включен iPod. С деликатен подход към обстановката, аз се
старая да комуникирам колкото се може повече с останалите във фитнеса, когато това е уместно.
Упражнявам комуникационните си умения като провеждам разговор с непознат или установявам зрителен
контакт с някой чакащ за уред, като така използвам всяка възможност, всеки шанс за общуване. През годините
съм установил, че тази проактивна комуникация с другите подобрява комуникационните ми умения и ме учи
да чета и разшифровам езика на тялото, жестовете – и така да бъда по-добър комуникатор. Извод: Успешният
PR професионалист е проактивен комуникатор, особено в ситуации, които изискват инициативност.

Независимо дали става дума за фитнес или друга активност извън служебната рутина, добрият PR специалист
трябва да поддържа баланс, за да постига равновесие в своя живот.

Оригинал на статията: http://prdaily.com/Main/Articles/10322.aspx
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5 начина, по които фитнесът да ви направи по-добър PR 
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Забавление/ от Симона Стефанова

Топ PR вицове за 2011
Годината вече отминава. Време е за равносметка. Кой с какво се е справил и кой какво е спечелил и с 
какво можеше да се прави по-добре. Само чрез равносметката можем да отсеем положителното и да го 
запазим като ценен опит за следващата календарна година. Този път в рубриката присъстват 3 от най-
добрите попадения за 2011. Приятно четене.

Между приятели:
Човече, ти сериозно трябва да помислиш преди да вземеш решение 
да си наемеш PR консултант. Това вероятно ще бъде последното ти 

самостоятелно решение. Всички следващи ще взима той!

  

Кино звезда споделя с приятелка:
Търся да си наема PR специалист! Трябва да е умен, чаровен, забавен, 

да ме изслушва и разбира.
Ха-ха, като го намериш, ме запознай с него, за да се разведа с моя 

мъж…

  

PR преследва клиент:
- Хайде, наемете нашата агенция! С нашите идеи ще можете да 

спечелите много!
- Оставете ме на мира! Нищо не искам да печеля!

- Няма проблем, имаме и такива идеи…
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