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Комисията по етика към БДВО ви честити Новата 2012 г.
Пожелаваме ви освен здрави да бъдете етични, защото това неминуемо подпомага успеха във всяко
начинание.
Напомняме ви, че Комисията по етика се стреми към изготвянето на свой самостоятелен сайт. Ако имате
желание да подкрепите това начинание, можете да участвате в онлайн търга със специалните предмети,
изготвени лично от всеки член в името на тази цел по случай настъпването на Новата година.
Кога, къде и как ще се състои търгът ще разберете съвсем скоро посредством допълнителна информация по
имейл. А по-долу можете да видите и самите предмети.
Милена Атанасова - Председател
Елица Наумова - Зам.председател
Мила Миленова - Член
Ванина Ханджийска - Член
Милен Филипов - Член
Андрей Велчев - Член
Ева Широкова - Член
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Людмил Каравасилев зае позицията “Съветник по публичните комуникации” към Кабинета на
Председателя на Комисията за финансов надзор
От 3 януари 2012 г. Людмил Каравасилев заема позицията “Съветник по публичните комуникации” към
Кабинета на Председателя на Комисията за финансов надзор.
През последните 14 години Людмил Каравасилев работи като мениджър за PR, спонсорство и
корпоративна социална отговорност в Обединена българска банка. Неговата успешна работа допринася
затова банката да се обвърже трайно с проекти в областта на културно-историческото наследство, в
областта на спорта и спорта за деца.
В практиката си има многобройни рекламни и PR кампании. През 2004 година проектът на маркетинг
отдела на ОББ за уеб-сайт, посветен на Олимпийските игри в Атина, печели наградата “БГ сайт на
годината” в категорията “Спорт”, съвместно с НетИнфо. През 2005 година печели наградите на Българско
дружество за връзки с обществеността в категориите “Кризисен PR” и “Интернет”. През 2008 година
неговият екип осъществява един от най-успешните PR проекти на банката – асоцииране с Олимпийските игри в Пекин чрез партньорство с
Българска федерация гребане и единствената българска олимпийска шампионка – Румяна Нейкова. Инициатор е на проекта на ОББ
„Български столици, твърдини и светини”, фокусиращ усилията на банката в областта на културно-историческото наследство. Развива
дейността по корпоративната социална отговорност и спонсорство на ОББ в направление масов детски спорт, грижа за деца в неравностойно
положение, професионален спорт, култура, историческо наследство и други.
Людмил Каравасилев е завършил Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Климент Охридски“. Специализира в Iowa State
University, САЩ, в областта на връзките с обществеността.

Александър Дурчев ще журира в SABRE AWARDS 2012
Всяка година през месец май журито на най-големия световен PR форум – THE SABRE AWARDS обявява своите
номинации. Месеци преди този голям финал, обаче, подготовката за него е изключително трескава и тя започва
с избора на авторитетно жури. За първи път в него ще присъства и български представител и това е
председателят на Българската асоциация на PR агенциите – Александър Дурчев, съобщава списание SIGNCAFE.
От тази година в конкурса има две добавени категории. DIAMOND SABRE Awards ще отразяват приноса, който PRът има за висшия мениджмънт и ролята, която изпълнява в изграждането на брандови платформи и корпоративен
имидж, като фокусът ще пада върху компании и висши мениджъри, които използват PR-a на стратегическо ниво
за успешен бизнес. От друга страна, SILVER SABRE Awards (предишните Bronze u Iron) ще бъдат присъждани за PR
решения: от традиционните принт и радио материали до новите дигитални категории, както и тези в социалните
3
мрежи.
Крайният срок за изпращане на кампании за участие в SABRE AWARDS’2012 е 30 януари, а адресът, на който
можете да намерите повече информация за самия конкурс, е: holmesreport.com.
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Новият брой на списание SIGNCAFE е посветен на „отдадените потребители“
На страниците на списанието може да прочетете мненията на изявени PR и медийни специалисти,
маркетолози и рекламисти по темата.
Ето какво споделя Кремена Георгиена, редактор в SIGNCAFE:
Ефективната целева комуникация в условията на интернет вече не се интересува от това колко са
потребителите, а кои са и какви са те; какво е потребителското им поведение извън магазина – дали
разпространяват мълвата за стоката, дали са доволни или недоволни; дали са активни или пасивни в
рамките на генералния комуникационен диалог, свързан с бранда, и колко хора ги слушат. С други
думи, днес ние нямаме просто "аудитория" или просто "потребители". В емоционален план днес
имаме "фенове" и "хейтъри". Имаме и аудитория, която е пасивна и не участва толкова активно в
глобалния диалог, но въпреки това тя е там – чете, слуша, влияе се, купува или не купува. Част от тази
аудитория, независимо дали е много, или малко активна, се състои от лидери на мнение. От влиятелни
хора ("инфлуенсъри"), на които думата се чува и, независимо дали казана веднъж или повтаряна
многократно, тя повлича крак, мултиплицирайки нагласата многократно. Част от влиятелните хора,
основно по-активните от тях, се превръщат неусетно в хората, които тестват, пробват, разучават, дават
силна обратна връзка - независимо дали директно на бранда или индиректно в собствените си
социални медии - блогове, онлайн профили, форуми. В професионалните среди тези хора са
познати като "просуматорите" – армията от изключително качествена аудитория, ключова за бранда. Те
са хората, към които е насочено и бъдещето на целевата комуникация. Онези, за които в следващите
няколко години ще се говори все повече и повече.”

PR специалистите са доволни от перспективите пред агенциите си
PR специалистите са доволни от перспективите пред агенциите си, макар и да са по-скептично настроени спрямо бъдещето на цялата
индустрия, съобщава prweek.com, цитиран от списание SIGNCAFE. Според доклад на PRCA за третото четиримесечие, 37% от PR
агенциите са по-оптимистични, в сравнение с второто, а 40% от тях имат същите очаквания. 14% вярват в по-обещаващо бъдеще за
индустрията, 53% не са променили мнението си от преди, а 33 % пък са станали по-големи песимисти. Повечето от респондентите
4
вярват, че няма да има промяна в броя на служителите (63%), в набирането на нови кадри (73%) и работата с фрийлансъри (53%). 63%
от PR консултантите са заети с някакъв нов бизнес, а все повече от тях очакват no-скоро да бъдат наемани нови хора, отколкото
работните екипи да бъдат съкращавани. Специалистите обаче се опасяват, че навлизаме във втори етап на рецесия.
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Форум: "Професия Мениджър Корпоративна социална
отговорност"
http://www.eventbox.bg/events/2503
10 януари 2011 г. (вторник)
София
На форума ще се дискутират отговорностите и предизвикателствата, стоящи
пред социално отговорния бизнес, и необходимостта от адекватно подготвени
мениджъри по корпоративна социална отговорност.
На събитието ще бъде представена магистратурата „Корпоративна социална
отговорност (финансов мениджмънт)”.

Форумът се организира от CSR Bulgaria, ВУЗФ, Българската мрежа на Глобалния
договор на ООН и Intertek Moody.

SEO Семинар - Тенденции 2012
http://www.eventbox.bg/events/2408
14 януари 2012 г. (събота)
София
Лектори на Семинара, организиран от PsyTeam Media, са Калин Каракехайов и
Георги Динчев.

Част от темите, които ще бъдат разгледани, са: Въведение в SEO: защо ни е
необходимо SEO, какви са плюсовете и минусите в сравнение с други начини на
реклама, защо е добър трафикът от Google; Проучване и определяне на ключови
думи; Какво е управление на онлайн репутация ORM; техники за управление на
онлайн репутация - мониторинг на блогове, социални мрежи, форуми и др.
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Семинар: "Тайната на успешните
преговори" с Роджър Доусън
http://www.eventbox.bg/events/2459
1 март 2012 г. (четвъртък)
София
Автор и водещ от международна величина,
Роджър Доусън ще сподели с вас скритите си
оръжия за всеки аспект от изкуството на
преговорите - от първите стъпки до критичните
заключителни ходове.
Освен
пълен
с
полезна
и
практична
информация, този семинар ще ви бъде и
забавен. Харизмата и чарът на Роджър Доусън
ще ви забавляват, докато научавате едни от найдобрите и доказани техники и методи за водене
на преговори. Развийте интуцията и лидерските
си качества като научите елементите на
влиянието. Това ще ви помогне да убеждавате и
съблазнявате хората, за да постигате целите полесно. Ще чуете стотици примери за различни
ситуации и положения при преговори и
сключване на сделки и как да действате ако се
случат на вас.
Организатор на семинара е Интер Контакт
България.
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Курс за фоторепортери и журналистическа фотография
http://www.eventbox.bg/events/2508

27-29 януари 2012 (петък-неделя)
София
Целта на курса, организиран от Фотографска агенция Булфото и Съюз на българските журналисти, е да помогне на
желаещите да се занимават с репортерска фотография, като им разкрие тайните и спецификата на работата за
агенции и периодични издания. Крайната цел е успешно завършилите курса да могат да се реализират като
фоторепортери в медии или на свободна практика, като се научат как се правят добри и продаваеми снимки.

Курсистите ще имат възможност да научат тънкостите и изискванията при снимане на различни сюжети, като:
Журналистически портрет
Спорт
Празници и ритуали
Улични събития
Снимане при екстремни условия - бедствия (пожари, наводнения, др.), размирици, криминална хроника, светска хроника,
папарашки снимки и др.

Лектори на курса ще бъдат:
Евгени Димитров - Основател и собственик на фотографска агенция Булфото. Фоторепортер с дългогодишен опит,
участвал в създаването на няколко национални вестника през 90-те години
Любомир Бенковски-Бенджи – фоторепортер с над 25 годишен стаж в различни издания и телевизии в България и чужбина.
Работил за най-големите български вестници и агенции, а в момента е Регионален мениджър за Североизточна България
на Агенция „Булфото”.
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Национален дворец на културата търси да назначи PR Мениджър
За повече информация:
http://www.jobs.bg/f1319995

Длъжността „PR мениджър“ включва обслужване на нуждите на вътрешни и външни продукции на НДК от връзки с
обществеността и медиите, в това число:
стратегическо планиране на PR кампании,
съставяне на прес съобщения, разпространение на прес съобщения по медиите,
организиране и провеждане на пресконференции, следене на публикациите в пресата, интернет и електронните
медии,
създаване и управление на профили на събития в социалните мрежи,
поддържане на топъл контакт с всички ключови медии в страната,
водене на необходимата кореспонденция и срещи на високо ниво, когато е необходимо
Идеалният кандидат притежава:
ментален и социален интелект,
висока култура,
комуникативни умения,
изявени лидерски качества,
позитивно професионално отношение,
работна дисциплина
Опитът във връзките с обществеността е задължителен
Поощряваме кандидати с амбиция към личностно развитие, капацитет за идеи и отлични умения за работа в малък екип.
Моля, заинтересованите да кандидатстват с изчерпателна биографична справка и мотивационно писмо не по-късно от
14 януари 2012 г. (събота).
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КНСБ търси да назначи Експерт връзки с обществеността
За повече информация:
http://www.jobs.bg/f1325162

КНСБ е най-голямата национално представителна организация на работниците и служителите в България, пълноправен
член на Европейската конфедерация на профсъюзите и на Международната конфедерация на профсъюзите.
Изисквания за заемане на длъжността:
Висше образование с образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър по специалност „Печат и
агенционна журналистика”, „Медии и журналистика” или друга журналистическа специалност;
Познания и интерес в областта на икономическата и социалната политика;
Добри умения за работа с фото и видео техника;
Добри компютърни умения – MS Office, Internet;
Владеене на английски език;
Комуникативност и умение за работа в екип;
Аналитичност, организираност, отговорност и лоялност към организацията и нейните ценности;
Инициативност и креативност;
Желание и амбиция за личностно и кариерно развитие.
КНСБ предлага:
Трудов договор;
Пълно работно време;
Професионални обучения и възможност за развитие;
Работа в динамичен и творчески екип;
Социални контакти.
Ако проявявате интерес към възможността да работите в КНСБ, очакваме вашите документи (автобиография и
мотивационно писмо) не по – късно от 13 януари 2012 г. (петък). Препоръчително е автобиографията да бъде изготвена на
български език и по европейски образец.
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Анета Недялкова – Собственик и управляващ съдружник, Anett & Co
Г-жо Недялкова, от колко време практикувате в областта на
публичните комуникации и как се насочихте към тази дейност?
Преди около 20 години, когато трябваше да избирам посоката на
висшето си образование, ПР-ът бе почти непознато понятие. Тогава
дълго се колебах между журналистика и маркетинг. За кратко
дори работих в Радио Варна, за да усетя атмосферата. Но
заложих на специалност, свързана с икономика, търговия и
маркетинг. Винаги съм обичала да пиша и винаги съм се
вълнувала от възможността да творя, да реализирам нови идеи, да
се занимавам всеки ден с нещо различно… еднообразието ме
убива. С времето, практиката, докосването до чужда литература и
някои специализации, които направих, открих необятността на
публичните комуникации и мога да ви уверя, че интересът ми не е
намалял с времето – напротив, желанието ми за откриване и
реализиране на нови идеи расте с всеки изминал ден. Поконкретно на вашия въпрос – занимавам се с маркетинг повече от
15 години, а с ПР – близо 10.
Анета Недялкова е завършила френската езикова гимназия и
Икoномически университет, специалност търговия и маркетинг,
в родния си град Варна. Последователно е работила като
журналист в Радио Варна и бизнес-консултант по франчайзинг и
въвеждане на чужди търговски марки в България към Българска
франчайз асоциация. По-късно като Директор на „Алианс
франсез”-Варна участва в няколко специализации във Франция и
се усъвършенства в областта на публичните комуникации, след
което заема поста Директор Маркетинг и комуникации във
френско-българската компания „Лагард” ООД. През 2007 г.
създава PR Agency Anettevents – компания, локализирана във
Варна, днес с клиенти от цяла България и чужбина. През есента
на 2011 г., с оглед разширяване на активностите и обогатяване
на услугите, компанията е рембрандирана и носи краткото и
звучно име Anett & Co.

Какво е за Вас PR-ът?
Преди всичко много творчество и креативност, но едновременно с
това – практичност и оперативност. Съчетание на умения и
познания
в
областта
на
журналистиката,
икономиката,
маркетинга, финансите, често работа под голямо напрежение и
стрес… И със сигурност - липса на скука в най-точния смисъл на
думата!
Кои качества отличават родните PR експерти и какво ни прави
успешни в работата ни?
Ние работим в доста по-трудна среда от колегите в чужбина.
Търсим правилните модели на поведение и се адаптираме. У нас
все още не са съвсем ясно поставени границите между реклама,
ПР, маркетинг. Днес всички правят всичко.
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Интервю с Анета Недялкова
(продължение от стр. 9)

Някои биха могли, разбира се –
комуникационни компании с много
опит, с доказано име, но не и всяка
рекламна или ПР агенция може да
твърди,
че
може
всичко.
За
специфичните дейности трябват добре
подготвени специалисти, за да бъдат
продуктите и кампаниите успешни. Това
е, например, причината да уважавам
работата в партньорство с други
комуникационни и рекламни агенции.
Конкуренцията
е
стимул,
но
партньорството дава отлични резултати и
носи много удовлетворение.
Опишете един Ваш работен ден в пет
думи.
Компютър, телефон, срещи, идеи,
усмивки…
Управлявате една от малкото успешни
PR
агенции,
позиционирани
извън
столицата. Как се роди идеята за
развиване на точно такъв собствен
бизнес във Варна и изисква ли усилия
поддържането му?
Все пак не може всичко да е
локализирано в столицата, нали? Точно
поради липсата на подобни компании
извън столицата, се роди идеята, че
може би има нисша за такъв бизнес.
Много често доброто познаване на
PRактики, брой 42, 09 януари 2012 г.

местните икономически условия и
дори манталитет, са
сериозни
фактори
за
провеждането
на
успешни кампании. Определено
този бизнес, и то извън столицата,
изисква много усилия. Например,
има
един
проблем,
който
в
столицата не се усеща толкова
силно - това е често срещаното
неразбиране
на
понятието
ПР.
Срещам се почти всеки ден с хора,
на които трябва първо да обясня
какво представлява ПР-ът, как работи,
какво
цели,
какво
носи
като
положителен ефект, защо въобще е
необходим т.н. Повярвайте ми, това
винаги е много трудно, изисква
време и убедителност.
В края на 2011 г. агенция Anettevents
осъществи
ребрандиране
на
компанията. Защо предприехте тази
стъпка
и
какво
влияние
(положително
и
отрицателно)
очаквате да окаже върху дейността
на агенцията?
Това е идея, която се зароди преди
около една година. В началото на
своето създаване агенцията бе
насочена основно към организиране
и комуникиране на корпоративни
събития, което бе заложено и в името
й.

Много бързо, обаче, дейността ни се
разрастна, добавихме нови идеи и
проекти, което доведе до това решение.
Много сериозно внимание обърнахме и
на слогана, който придружава новото ни
лого. Като бутикова агенция искахме да
подчертаем индивидуалното отношение
към всеки отделен клиент. Негативно
влияние може да има само, ако
ребрандирането се направи хаотично –
тогава може да се изгуби историята на
компанията назад във времето, което е
недопустимо.

Какви
комуникационни
практики
изисква ребрандирането на една
компания?
Процесът е
много сложен и дълъг.
Изисква
сериозна
предварителна
подготовка, така че всички клиенти,
партньори, доставчици, да не останат с
грешно впечатление. Информацията да
достигне до всички тях и те правилно да
разберат
посланието,
че
ребрандирането е с оглед положително
развитие в посока разширяване на
активностите. Съвсем накратко казано,
смятам че трябва да се използват всички
инструменти на комуникацията, които
подсилват идеята за “добро здраве” на
компанията
и
раширяващи
се
хоризонти.
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Интервю с Анета Недялкова
(продължение от стр. 10)

Кои са задължителните условия, които
трябва да бъдат спазени, за да бъде
реализиран
успешно
един
комуникационен проект?
Най-важното за един комуникационен
проект е да не е „инцидентен” и
импулсивен. Точно изясняване на целите
и публиките, правилно стратегическо
планиране във времето, предварително
съобразен бюджет, добра организация
при
постоянен
контрол,
коректна
координация
между
агенцията
и
клиента… В смисъла на този въпрос за
мен винаги е много важна думата
„различно” – можете да свържете тази
дума с креативност, алтернативни
комуникационни канали, нестандартни
идеи… ще бъдете прави във всяко едно
тълкование.
През 2011 спечелихте първо място в
категория “Короративна PR кампания”
на наградите PR Приз с проекта “Unibet”
– от играчи за играчи”. Какво, според
Вас, убеди журито, че това е найдобрият проект в категорията?
Заедно с нашият клиент Унибет – една
от най-големите букмейкърски

компании в Европа, заложихме на
разнообразни
активности
и
използване
на
различни
комуникационни канали при почти
пълна липса на платена реклама.
Постигнахме изключителни резултати,
а в крайна сметка това е и основната
цел на нашата работа. Правилното
представяне на проекта пред журито
от страна на Акунт мениджъра за
Унибет в нашата компания Виолина
Данчева, успя да хвърли светлина
върху контекста и крайния резултат.
Смятам, че всичко това изигра роля за
положителната оценка на нашата
работа.
Както научихте от изминалата 2011
година и какво си пожелавате в
професионален план през новата
2012?
Научих да не се поддавам на
песимистични прогнози. Научих, че с
увереност,
труд,
добър
екип,
професионализъм, коректност
и
много желание за успех, всичко е
възможно,

дори и в най-лошите икономически
условия. Това не е нещо ново, може би
по-правилно е да кажа, не че съм го
научила, а че съм се уверила още един
път в тези неща. Уверена съм, че 2012 ще
бъде една успешна година и в този
смисъл си пожелавам все така да
работя с нашия прекрасен екип, все
повече клиенти да ни се доверяват и
дори и в най-напрегнатите мигове да не
ни напуска чувството за хумор.
В каква посока бихте желали да видите
развитието на БДВО през 2012 г.?
Казала съм го на колегите от БДВО
отдавна – мечтая за едно голямо, добре
организирано, с професионални цели,
но в много приятелска атмосфера,
събитие тук, край морето. Иска ми се да
съберем възможно най-много колеги и
те поне малко да имат възможност да
се докоснат до това, което правим ние
тук, далеч от столицата. Да споделим
опит, идеи и мечти на фона на шума на
вълните. И съм дала заявка, че ще
направя всичко възможно тази идея да се
реализира. Звучи добре, нали?
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ЗА и

отив /от Мила Миленова

Използването на известни личности в PR кампании

Всяка велика идея, за да стане велика, трябва да
има достойни последователи.

новини

Медиите особено се вълнуват кой е бил на
събитието ни, а не защо сме го организирали.
От ранга на знаменитостите зависи броят на
медийните импресии. Декларираната от първо
лице подкрепа от известни лица осигурява не
само по-широка медийна разгласа, но и
обществено доверие. Силата на каузата,
моралната убеденост във важността й е поголяма, когато е подкрепена с единомислието
на популярни хора с активна гражданска
позиция.
Дотолкова сме свикнали с порядките в
организирането на социални кампании, че
дори бихме се усъмнили в достоверността им,
ако в тях не са въвлечени съмишленици, познати
на
обществеността.
Използването
на
знаменитости се е превърнало в А-Б-то при
реализирането на социални каузи!

Обезпокоително е, че медийните лица са
Виагра за обществения интерес! Използването
им може да се превърне в белег за креативно
безсилие или още по-лошо – безсмислена
кампания.
Непремереното въвличане на знаменитости в
PR кампании може да бъде дори пагубно за
реализирането на крайната цел. В стремежа
си да обезпечим медийно кампанията,
рискуваме да изместим фокуса от главната
тема към звездите, посетили нашето събитие,
например. Формира се паразитна хранителна
верига – медиите консумират звездите, а
звездите консумират нашето събитие.

От друга страна, ангажираме дадена личност
за определен период, а не през целия й живот.
Винаги има опасност с по-нататъшното си
поведение или позиция по даден въпрос тази
звезда да навреди на имиджа на компанията,
която е представяла.
Не можем да мерим с един аршин имиджа на
звездите и имиджа на компанията!
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Новите членове

Десислава Богданова,
Senior Account Manager,
Propaganda Public
Communications, част от групата
на MAG Communications
Десислава Богданова има
бакалавърска степен по Връзки с
обществеността и магистърска по
Маркетинг. Професионалните й
интереси са насочени към
корпоративния и социалния PR,
маркетинга и дизайна.

Габриела Тодорова
Студент, НБУ

Михаил Стефанов
Директор “Връзки с
обществеността,
Национална мрежа за
децата
Интересува се от онлайн
комуникации, маркетинг на
каузи, застъпничество и
лобиране. Има над 8 години
стаж в областата на
комуникациите.

Присъедини се към БДВО и в Уеб пространството:

Габриела Тодорова изучава
Масови комуникации в НБУ.
Интересува се от PR,
организиране на специални
събития, журналистика и др.
Приета е като асоцииран
член на БДВО.
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Новите членове

Мария Павлова
Студентско сдружение
Praxis
Мария Павлова изучава “Връзки
с обществеността” в Нов
български университет. Част е
от екипа на сдружението на
студенти по PR от НБУ Praxis.

Надежда Павлова
Студентско сдружение
Praxis
Надежда Павлова е част от
екипа на студентската
организация Praxis. В момента е
трета година студент по “Връзки
с обществеността” в Нов
български университет

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.
14
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Библиотека/ от Мартин Линков

“Brand Failures: The Truth About the 100 Biggest Branding Mistakes Of All Time”
Мат Хейг
Kogan Page Publishers
2005 г.
"Brand Failures: The Truth About the 100 Biggest Branding Mistakes Of All Time" на Мат Хейг е изключително
увлекателно четиво. Може би защото, както сам авторът отбелязва в пролога, хората обичат да четат за чуждите
провали, може би по-този начин изживяваме един вид катарзис.
Мат ни пресъздава условията, стъпките и очакванията на компаниите за брандовете, описани в книгата, и техният
крах. А всеки един от стоте случая завършва с кратки поуки. Чете се леко и те грабва от първия ред.
Книгата е разделена на десет части, които ще ви представя с по няколко думи:
- Класически провали - тази глава започва силно с вероятно най-големият провал на всички времена - New Coke
- Втора глава е посветена на идейните гафове - тук блестят Годзила, ребрандираният женствен Кен и още 17
провалени бранда
- Трета глава е за "extension" провалите - сещате се, парфюми с марката Harley Davidson, Virgin Cola, Virgin
Vodka и т.н.
- Четвърта глава е за PR-провалите - случаят McLibel - когато McDonald's решава да съди двама безработни GreenPeace-активисти и се стига до
изцепки като мнението на вицепрезидента на компанията за Великобритания, който заявява: "Coca Cola съдържа вода, а аз вярвам, че водата е
важна част от балансираната диета"
- Пета глава е за културните провали и lost-in-translation-провалите, забавна е, съдържа много примери, които трябва да са родени от кофти
преводачи
- Шеста глава е за персоналните провали. Тук блестят шефовете на Enron и счетоводителите им от Arthur Andersen, златарят Ratner, който с плоска
шега погубва компанията си
- Седма глава е кратка, но за това пък с големи имена, тук идва ред и на Lehman Brothers!
- Осма глава е за провалите при ребрандиране. Tommy Hilfiger е по-познатият ни случай, а най-пресният British to... Global Airways
- Девета глава е за Internet & Technology провалите. Главата започва с наивността на pets.com, че това да си първи в даден пазар ти гарантира
лидерството. Главата завършва с boo.com, които се концентрирали повече на маркетинг, отколкото на технология
- Последната глава е за "уморените" брандове - Oldsmobile, която така и си звучи, Pear's Soap и май всички сапуни освен Dove. Любимците ми Kodak, които така и не видяха the next big thing coming, a.k.a. цифрова фотография, и Polaroid, които освен че имаха същата слепота като Kodak,
бяха твърде заети да контролират един цял пазар сами.
Книгата е подходяща, не, задължителна за рекламисти, бранд мениджъри, маркетинг директори и въобще за всеки, които иска да създава и
популяризира продукт или услуга.
Членовете на БДВО могат да вземат своята отстъпка от knigazateb.com като изпишат
в скоби “БДВО” зад името за доставка!
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Любопитно

11 Новогодишни решения за PR и маркетинг специалисти
С настъпването на новата година, нека да отделим няколко минути
и да поразсъждаваме върху това какво е най-важно в работата на
маркетолозите и/ или PR специалистите, в контекста на постоянно
развиващото се медийно пространство.
Представяме ви няколко препоръки, свързани с нашата практика.
Става дума за прости правила. А най-добрата част: лесно могат да
се внедрят в професионалния живот и въпреки това, като водещи
принципи, могат да доведат до големи промени.
Воля да бъдете добри писатели – в 140 знака или дори по-малко: В
ерата на туийтовете, да бъдеш кратък и ясен е от ключово значение
и
помага
на
съдържанието
да
бъде
“заразно”.
Воля да мислите извън пределите на “тадиционния” PR: Вместо да
разчитате на вековните прессъобщения, замислете се дали дадена
тема не е по-подходяща за блог или пост в социална медия.
Воля да познавате аудиторията: “Победите” са непостоянни в тези дни на непрекъснат новинарски поток. Важно е да
познавате публиките си и техните настоящи интереси. Старайте се да проверите последните постове и туийтове на
вашите контакти, преди да се насочите към дадена идея или тема.
Воля да бъдете разказвачи на приказки: Някои медии се занимават с правни факти и цифри, други рисуват с
различна четка. Вместо да се занимавате с пазарния потенциал на дадена джаджа, кажете на публиките това, което
те искат да чуят, а то обикновено се свежда до това как даденото нещо ще повлияе на живота им.
Воля да говорите за решенията проактивно, без да чакате клиентът да ви попита: Какво представлява дадена
програма, стратегия или тактика, която предполагате, че наистина ще окаже влияние върху крайния резултат? Ако не
можете да отговорите на този въпрос, както в качествено, така и в количествено отношение, значи най-вероятно идеята
не е толкова невероятна, колкото си мислите.
17
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Любопитно

11 Новогодишни решения за PR и маркетинг специалисти – продължение от стр.17

Воля да бъдете приятелски настроен SEO: Защо да правим трудно намирането на продукт или послание, което се
опитваме да продадем? Мислете за ключови думи, които имат значение и ги използвайте в своя блог, след което ги
популяризирайте, така че да привлечете повече трафик.
Воля да бъдете по-видими: Ако дадена картина се равнява на хиляда думи, тогава защо не? Мултимедията е новият текст.
Включването на снимки и видео прави историята по-впечатляваща.
Воля да останете на водеща позиция в играта: Това е едно от най-големите предизвикателства в PR-а. Докато спешнните
случаи, крайни срокове и “неотложни” запитвания се вливат в мейла ви непрекъснато, е важно да направите
необходимото, отделяйки част от времето си, за да вървите напред в дневната си програма, или поне да сте в крак с нея.

Воля да намалите темпото и да почистите вашите дейности: В днешните времена на кратки, откъслечни мейли и
постове в социалните медии, е лесно да заложите на количество, вместо на качество. Преди обаче да натиснете бутона
“публикувай”, хвърлете втори (или дори трети) поглед. Струва си да не бъдете немърливи.
Воля да прочистите главата си: Когато нещата се усложнят, трудностите могат да бъдат стряскащи. И от каква полза е
претоварено и замъглено съзнание, когато дойде време за неотложни действия? Малка. Има нещо, което трябва да ви
кажа за петминутната почивка на мозъка - опитайте. Ще ви помогне да бъдете по-добри в работата си.
Воля да дадете добър съвет: Кажете на вашия шеф или клиент/ и, че е необходимо да чуват не това, което те искат да
чуят. Понякога това може да бъде смущаващо, но е важно и правилно. Всички сме минали през това – съществува
схващане, че PR-ът просто приема поръчки – но вътре в себе знаете, че изпълнението единствено на “изисквания”, няма
да ви донесе нищо друго освен рездразнени медии и блогъри и дори още по-лошо – може косвено да доведе до
репутационни щети както за клиента, така и за вас.

Ето така се постига щастлива и здрава Нова година за всички 
Оригинал на статията: http://www.prdaily.com/Main/Articles/10438.aspx
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Забавление

PR специалистите – рекордьори в пиенето на кафе
Изследване на Harris Interactive, по поръчка на Dunkin Donuts и CareerBuilder, разкрива кои са професиите,
чиито представители имат най-много нужда от кафе. Те са класирани на база не само това колко кафе
пият, а и дали смятат, че без кафето ще бъдат също толкова трудоспособни. Резултатите? Учудващо или
не, PR специалистите сме на предна позиция. Може би заради трудното ставане сутрин, резултат от
дългите вечери, прекарани пред компютъра, или защото сме пристрастени към стимулантите – отново в
резултат на премногото задачи, притискащите крайни срокове и капризите на клиентите. Или всъщност не
пием кафе, а по рождение сме на няколко дози кофеин – все пак нестихваща енергия е най-отличителната
черта на PR практиците, нали?
А ето и пълният списък с десетте професии, чиято работа зависи
най-много от кафето:

1. Учен/ служител в лаборатория
2. Служител отдел маркетинг и PR
3. Служител в администрацията на образованието
4. Редактор/ писател
5. Администратор в сектор здравеопазване
6. Лекар
7. Служител в хранителната индустрия
8. Университетски професор
9. Социален работник
10. Работещите в сферата на финансите
Източник: profit.bg
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