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Общо събрание и годишна среща на членовете на БДВО
Управителният съвет на Българско дружество за връзки с обществеността свиква
редовно годишно Общо събрание на членовете, което ще се проведе на 18
февруари 2012 г., събота, от 14:00 часа в Конферентна зала на Софийски
университет.
Тазгодишното общо събрание ще бъде последвано от първата годишна среща на
членовете на БДВО. По време на тази среща ще обсъдим вижданията, идеите и
препоръките за развитието и дейността на дружеството през предстоящата година, а
и в по-дългосрочен период. Дискусията ще протече в няколко основни посоки:
1. БДВО - мисия и дейности за постигането на общите цели и общия интерес на PR специалистите в
България
2. Управление и финансиране на дейността на БДВО
3. Сътрудничество и партньорство в рамките на PR общността и извън нея
4. Специални събития и проекти – професионални и икономически цели
5. Роля на членовете на БДВО за изпълнение на целите на организацията и за нейната организационна
стабилност и възможности
6. Приноси и ползи за членовете на БДВО, удовлетвореност от членството
Участниците в годишната среща на членовете на БДВО ще могат да поставят за обсъждане и да споделят
своите виждания и по други теми от общ за дружеството интерес. Идеята на тази среща е да осигурим
възможност за дискусия и заедно да усъвършенстваме стратегията на развитие на БДВО и работата в
полза както на членовете, така и на PR общността като цяло.
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Раздадоха първите “Eventex Awards” 2011
Раздадоха първите награди в България за организатори на събития и техните партньори – EVENTEX
AWARDS, на официална церемония, която се състоя на 26 януари 2012 г. Сред победителите са:
“PR събитие на годината”
1 – во място: Форум "Кариера в България. Защо не?" 2011
Категория: Организатор на годината
1 – во място: Компания за международни конгреси ООД
Категория: Медиен партньор на годината
1 – во място: Events.bg
Категория: Събитие на публиката
1 – во място: Събитие "Благодарим ви!"

Максим Бехар ще ръководи и чешкия офис на Hill+Knowlton Strategies
Максим Бехар е назначен за председател на чешкия офис на Hill+Knowlton Strategies. Той е избран и за
член на регионалния борд, с отговорност за развитието на чешкото представителство.
Бехар остава изпълнителен директор и председател на управителния съвет на М3 Communications Group
Inc. в България, която е партньор на Hill+Knowlton Strategies (бившата Hill&Knowlton) в продължение на почти
12 години.
Новият председател на Hill+Knowlton Strategies Чехия завършва висше икономическо образование в
3
университета в Прага, има дългогодишен журналистически опит в чешките медии и в други страни. Преди
17 години той създава и все още ръководи M3 Communications Group, Inc., един от лидерите на българския
PR пазар. Освен това е и почетен консул на Сейшелите в България.
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Най-разпространените грешки в PR-a
Алекс Голдфен споделя пред Harvard Business Review кои са най-разпространените грешки в PR практиката:
Днес PR е повече игра на номера, отколкото бизнес отношения
Повечето PR професионалисти влизат в отношения с журналисти. Когато работех в Chicago Tribune имаше една шепа от PR
професионалисти, чиито прессъобщения винаги се опитвах да отразя, защото бяха полезни. Имахме връзка. Те познаваха моята
работа и моята публика.
Решение: Спрете да притискате журналистите. Изградете взаимоотношения с тях. Научете повече за това кой работи по вашите
теми. Разберете, че те пишат за своята аудитория и се опитайте да помогнете на тези хора. Всичко останало са напразно изхабени
усилия.
Прессъобщенията са ужасни
Проведено неофициално проучване със стотици хора от пресата на Consumer Electronics Show (CES) показва, че средният брой на
съобщенията в пресата, получавани на ден, е 300. От тях колко считате, че са полезни? Отговорът ще ви отчаe: Три!
По-голямата част на съобщенията за пресата са зле замислени, защото се фокусират върху функциите и спецификациите,
отколкото към подобряването на стойността на продукта или услугата. В много от случаите са написани лошо, пълни с грешки. Не са
интересни и рядко разказват някоя хубава история.
Решение: Помислете за премахване на общите прессъобщения. Казвам го съвсем сериозно. Вие ще бъдете принудени
да изградите лични взаимоотношения с медиите. Ще бъдете изненадани какъв резултат ще постигнете, ако изпращате персонални
съобщения до журналистите, които ви интересуват най-много.
Много PR професоналисти не представляват своите компании
Обикновено работата на пиарите се свежда до разпространение на съобщения. Това не по е тяхна вина, но такава е
реалността. Тази работа има тенденция да бъде неблагодарна и обикновено нерентабилна. Високият процент на неуспех е чест и
очакван. Това е така, защо повечето PR-и са млади, наскоро излезли от университетите и като цяло все още търсещи мястото си в
живота. Те често сменят работните места, като търсят нещо по-добро. Това са хората, които извършват една от най-важните функции
във вашата компания. Те трябва да са сериозна част от фирмата ви.
Решение: Помислете за управление на вашите най-важни отношения с медиите лично. Помолете хората да прекарват по две минути
на ден в изграждане на тези връзки. PR-ите могат да координират покритието на прессъобщенията, графика на интервютата и
отговорите на запитвания, точно както го правят сега. Но отношенията трябва да бъдат построени от хора, които знаят как да го
направят.

Източник на публикацията: http://www.manager.bg/news
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Форум: „Погледи към
финансирането в
сферата на изкуството и
културата”
http://www.eventbox.bg/ev
ents/2603

Семинар: "Как да изградим успешна стажантска
програма"
http://www.eventbox.bg/events/2534
22 Февруари 2012 г.(сряда)
София
По време на семинара ще бъдат разгледани темите:

11 – 12 Февруари 2012 г.
(събота – неделя)
София
По време на форума очаквайте
презентации и кръгли маси в три
основни модула:

1. Европейски, държавни и
общински фондове за култура
2. Отношения между бизнеса и
изкуството, реклама чрез културни
събития
3. Малки частни дарения и
доброволчество
Организатор на форума е Звено
Панаоки Щанета

- Какво е „Стажантска програма” и има ли почва у нас. Ползите. Пазарът на
труда и стажантските програми. Планиране – цели, дизайн, бюджет, екип.
Ресурси - училища, университети, кариерни центрове, кариерни форуми,
сайтове. Обучение на наставниците.
- Набор и подбор на кандидати. Избор на метод за подбор. Избор на медиен
канал - кога и къде е най-подходящото време за публикуване на обявата.
Дизайн на обява за работа. Етапи на подбора. Практическо упражнение.
- Изготвяне и провеждане на въвеждаща програма. Индивидуален план.
Определяне на рамките на работните задачи. Критерии за оценка. Тест за
знания. Проверка на умения. Практическо упражнение.
- Обратна връзка към стажантите. Как да приключим програмата? Анкети. Ниво
на мотивация в края на стажа. Предложение за назначение или не? Оценка на
ефективността на програмата. Подобрения. Ползи за академичните програми
и качеството на подготовка. Практическо упражнение.
Водещ – Ирина Станчева
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Social Me Workshop #7
http://www.eventbox.bg/events/2581

Семинар: "Тайната на успешните
преговори" с Роджър Доусън
http://www.eventbox.bg/events/2459

24 Февруари 2012 г. (петък)
София

01 Март 2012 г. (четвъртък)
София

Специализираният Workshop, организиран от Social Me,
разкрива изпитани техники по маркетинг и реклама в
социалните мрежи, като разглежда актуални теми от сферата
на дигиталния маркетинг в два различни формата - лекции и
дискусионен
панел,
в
който
се
включват
водещи
професионалисти от различни компании.

Предстоящото издание разглежда въпросите, свързани с
Интернет сигурността и най-добрите PR техники и методи за
популяризиране на услуги и продукти. Дискусионните панели
са на теми корпоративният блог и маркетинг в социалните
мрежи.
Основен лектор е Евгени Йорданов – експерт по SEO, социални
мрежи, интернет маркетинг и уеб дизайн. Той ще разясни как
да се предпазим от злонамерени действия онлайн, как да
защитим сайтовете и блоговете си, как да предпазим профила
си и фен страниците си във Фейсбук. В дискусионните панели
ще участват известни имена като Десислава Бошнакова, Борис
Луканов, Пламен Петров, Майк Рам, Борил Богоев, Крис
Георгиев, Василена Вълчанова, Любомир Аламанов.
PRактики, брой 44, 06 февруари 2012 г.

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.
Темите, които ще бъдат разгледани по време на
семинара, са:
-

Успешните преговори - основни въпроси
Ключовите моменти при преговорите
Трикове в началото на преговорите
Маневри и ходове в разгара на преговорите
Преди да си стиснем ръцете
Трите стъпки при разрешаване на конфликти
Начини за вдъхване на повече доверие
Анализ на вашата личност и стил на преговаряне
Как да взимаме правилни решения
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AMI Communications Bulgaria is looking for Senior Account Manager
More information:
http://www.jobs.bg/f1344815
AMI Communications Bulgaria was founded in 2005 as part of AMI Communications Group, which includes PR agencies in the
Czech Republic, Slovakia, Bulgaria and Romania. AMI Communications is an affiliate of the world’s biggest independent PR
agency Edelman PR Worldwide and represents it on every market it operates.
Duties and responsibilities:
Supervises the the client
Develops and implements communication strategies, PR programs and campaigns
Provides strategic consultancy to the clients
Identifies and develops new business opportunities
Writes materials for e internal agency projects
Requirements:
At least 3 years of experience in the field of media and communications
Excellent command of English
Excellent writing skills
Good knowledge of Bulgarian media landscape
Team player with leadership skills
Proactivity, loyalty, excellent organization skills, flexibility, preciseness
Ability to work under pressure
We offer:
Permanent labour contract;
Attractive remuneration package and bonuses on the basis of achieved results;
Opportunities for professional development;
Excellent working environment;
Cooperation with young and dynamic team
Please, send your latest CV, motivational letter and a photo, not later than February 14, 2012.
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V+O Communication is looking for Account Manager
More information:
http://www.jobs.bg/f1344902
Requirements:
At least 1 year experience in managing accounts or client relations
At least 1 year of management experience preferably in a PR agency
Excellent verbal and written communication skills in English
Able to handle high pressure situations
Strong self-initiative and ability to take responsibilities
Ability to contribute to the team creativity and innovation – a team player
Respect to the deadlines
Advantages:
Working experience in the marketing and communication field
BA degree in a relevant field
Friendly and positive attitude
Management experience
Responsibilities:
Day-to-day communications with high-value clients
Initiate and maintain a dialogue with clients
Monitor and keep daily update and evaluation reports on clients publicity
Elaborate, present, control and implement communication activities on the basis of long-term communication plan
Master and maintain a vast knowledge of the client’s business, the company’s products and schedules, as well as industry news
and trends.
Benefits:
Competitive remuneration and additional benefits
Comfortable and nice working environment
Co-operative and friendly team of young professionals
Career and development opportunities
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Кремена Георгиева – PR редактор в списание SignCafe
Г-жо Георгиева, с какво PR професията Ви спечели и кое е найценното, което откривате в нея?
Предвид динамичността на самата професия, както и на естеството
на моята конкретна работа, почти всекидневно намирам нови неща,
свързани с PR. Разбира се – не всички мои открития ме изпълват с
възторг и позитивизъм, но определено доста често се случва
конкретна кампания истински да ме вдъхнови. За съжаление, към
момента
вдъхновяващите
кампании
идват
повече
от
международните фестивали, но дълбоко вярвам, че е въпрос на
много малко време когато и у нас ще ставаме често свидетели на
изключително креативни и като че ли изпълнени „на един дъх” PR
концепции.

Kремена Георгиева е PR консултант със сериозен опит
кaкто в PR, така и в медиите. Към момента е и редактор
на PR раздела в единственoто българско издание за PR,
реклама и маркетинг - SIGNCAFE. Автор е на поредица
научни и научно-популярни статии, посветени на връзката
между PR, реторика и медии, както и на едноименна
авторска книга „PR. Реторика. Медии”. Има специализация
в
Амстердамския
университет
по
„Реторическа
аргументация”, а в следващите месеци й предстои
защита на докторат в СУ, свързан с ефективната
комуникация между PR специалисти и медии. Лектор е на
множество обучения и семинари, както в България, така и
в чужбина. Автор е на блога www.KremenaGeorgieva.com.
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Всекидневното общуване с различни хора предизвикателство ли е и
какво носи в по-голяма степен – удовлетворение или умора?
PR професията е нещо изключително интересно. Всекидневно се
убеждавам, че тя спокойно може да се нареди до останалите
изкуства, независимо, че доста хора все още като че ли не я
дооценяват подобаващо. Убедена съм, че да си PR специалист е
призвание, на което не бива да се слагат рамки – нито
концептуални, нито свързани с работно време. В тази връзка обаче
PR специалистите определено имат нужда от вдъхновение, което
означава, че модерният такъв трябва много добре да умее да
балансира между работа-за-другите и работа-върху-себе си – или с
други думи – почивка. В последните няколко години, из PR офисите се
ширят неписани закони, свързани с ултра-работохолизъм и почти
денонощна свръхкомуникация. В отговор на това бих добавила
категорично, че няма нищо по-непродуктивно от изморения или дори
– изхабения PR специалист. В тази връзка и в отговор на Вашия
въпрос, бих казала, че всекидневното общуване с различни хора ми
носи изключително голямо обогатяване, но винаги, когато мога, не
пропускам да се отделя от този ритъм и да презаредя батериите.
9

Интервю с Кремена Георгиева
(продължение от стр. 9)

Според Вас кои качества отличават
добрия
PR
практик
от
псевдоспециалиста?
Подходът към PR професията и зарядът, с
който се работи. Не мога да приема за
нормално,
че
истинският
PR
професионалист
би
могъл
да
се
възприема като чиновник. Той трябва да
бъде артист, донякъде и ексцентричен, и
безкрайно любопитен. Освен това не бива
да спира да чете. На голяма част от
съвременните PR специалисти, по мое
скромно мнение,
им липсва четене.
Практиката и ежедневието, разбира се,
страшно много обогатяват, но знанията,
впечатленията
и
идеите,
които
се
генерират
при
четене
и
на
специализирана, и на художествена
литература – нямат равни. Неслучайно
световните блогове за PR непрекъснато
публикуват статии, посветени на темата
„най-вдъхновяващите книги, от които
можем да потърсим вдъхновение”.

Какви са предимствата и недостатъците
на малкия пазар, какъвто е PR пазарът в
България?
Размерите на пазара могат да послужат
единствено и само за оправдание на
хора, които си търсят такова. В тази връзка,
малкият пазар е като кризата – повишава
и конкуренцията, и старанието. Борбата
за големите клиенти е изключително
PRактики, брой 44, 06 февруари 2012 г.

трудна, но това по-скоро мотивира
малките агенции. Доказателство за
това бяха и последните наградени
кампании на „PR ПРИЗ” 2011.
През 2009 г. издадохте книгата “PR.
Реторика. Медии.”. Какви бяха целите,
които си поставихте в началото на
този Ваш проект, и удовлетворена ли
сте от крайния резултат?
Дори и нескромно да звучи, този мой
проект премина многократно целите,
за които беше създаден. Процесът на
писането и реализирането на тази
книга беше изключително интересен за
мен и мисля, че в голяма степен
именно той предупредели хода на
последвалото ми кариерно развитие.
Най-ценното обаче за мен беше това,
че
книгата
събуди
у
мен
изследователска страст, която и до
днес одухотворява по интересен начин
отношението, което имам към всичко,
свързано с PR.
От скоро създадохте и поддържате
собствен блог. По какъв начин
блогърстването допълва работата на
PR специалиста?
Интересът ми към блогърстването,
според мен, е естествен етап в моето
лично развитие. Все още съм съвсем
начинаеща в блогосферата, но пък

подхождам към нея с изключително
любопитство и всеки ден откривам много
нови възможности, които тази форма
предоставя. Прави ми силно впечатление,
че у нас няма силно развит блог
единствено и само за PR. Вярвам обаче, че
е въпрос на време тази ниша да бъде
запълнена, тъй като това би бил и
естественият резултат на процеси, които
протичат в световен мащаб. В тази връзка,
не
бих
имала
нищо
против
да
разглеждаме моя блог като една малка
крачка в тази посока!
Работите като PR редактор в списание
SIGNGAFE – може би най-значимото
издание у нас за реклама, PR и криейтив.
От къде черпите вдъхновение в работата
си и смятате ли, че има достатъчно
качествени кадри на родния пазар, чиято
работа
си
заслужава
да
бъде
представена?
На страниците на SIGNCAFE преобладават
чуждестранните
кампании.
Основният
мотив за това е идеята списанието не
само да прави месечен обзор на родните
достижения, а да представя най-новите
световни тенденции чрез мнения на
експерти и селекция от впечатляващи (на
световно ниво) PR кампании. Така по един
уникален за българския периодичен печат
начин
списанието
предоставя
найкачественото от световната PR, рекламна и
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Интервю с Кремена Георгиева
(продължение от стр. 10)

маркетинг сцени, като спестява време
на читателите си сами да търсят и
селектират най-важната за професията
информация, която да ги поддържа
винаги добре осведомени и, разбира
се, вдъхновени да измислят още подобри
и по-ефективни собствени
кампании.
Списание SIGNCAFE е медиен партньор
наградите на БДВО PR Приз и на PR
Фестивала. Смятате ли, че наградите
допринасят за развитието на PR пазара
у нас и ако “да” – по какъв начин?
Една
от
най-силните
черти
на
списанието е това, че отразяваме всеки
месец кампании, селектирани като
„най-добри”
от
най-реномираните
световни фестивали за PR и реклама.
Наред с това, ние сме партньори на
голям брой световни конкурси, факт,
който повишава изискванията към
представяното от нас качество. Въпреки
това, чест за нас е да сме партньор и на
PR наградите с най-голяма история у
нас – PR Приз. И аз, както и моите
колеги, сме убедени, че всяко едно
участие на конкурс оказва позитивен
ефект върху начина, по който самия
екип гледа на собствената си работа,
на клиентите, дори на бизнеса като
цяло. В тази връзка, определено бих
PRактики, брой 44, 06 февруари 2012 г.

насърчила българските агенции да
проявят още повече смелост и да
участват колкото се може повече на
различни родни и международни
конкурси.
Член сте на БДВО. Как решихте да
станете член на Дружеството и
оправда
ли
очакванията
Ви
организацията?
Дълбоко съм убедена, че истинският
професионалист трябва да има
принадлежност. БДВО е мястото,
което позволява на хора със сродни
интереси и проблеми да намерят
„себеподобни”. Освен това, колкото
и талантлив PR специалист да си, PR
си остава една дълбоко колективна
професия
и
за
ефективната
реализиция на целите трябва повече
от един човек. Свидетел съм как
благодарение
на
БДВО
и
възможностите за контакти, които
Дружеството предоставя на родния
PR пазар, са се реализирали много
добри проекти, които преминават
отвъд рамките на конкретен офис.
Това е нещо похвално и нещо, от
което практически печелят както
отделните PR специалисти, така и
целият PR бизнес.

Как бихте довършили изречението
“Успешните PRактики в България са:”?
Всеки
си
мечтае
да
реализира
кампания, която да го превърне в
легенда. Убедена съм в това. По пътя до
постигане на тази професионална цел,
обаче, всяка една кампания, която се
реализира, трябва преди всичко да ни
носи удовлетворение. В тази връзка бих
казала, че успешните PRактики в
България са онези, които донасят
удовлетворение на хората от екипа,
който ги реализира.
Какво послание бихте отправили към
родните практици?
Посланието, с което стартирах новата
година и в PR рубриката на списанието,
беше – нека през 2012-та да обърнем
повече внимание на собствената си
личност като професионалисти. В тази
връзка малки наглед неща – като това да
си обещаем да посетим поне един
специализиращ курс през тази година,
да си подновим членството към някоя
браншова
организация
и
да
се
абонираме
за
поне
едно
специализирано издание – се оказват
дребни стъпки в посока повишаване на
професионалното
самочувствие,
личната информираност и оттам –
ефективността на работата.
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отив /от Мила Миленова

Периодично повтарящите се PR кампании

Познаваме тези кампании. Може като PR
професионалисти да смятаме, че са банални, но
трябва да признаем, че повтарящите се кампании
са
многофункционални
усилватели
на
ефективността.
Те
осигуряват
познавателен
бекграунд на аудиторията чрез наслагване на
пластове информация, натоварена с нагласи.
Дават възможност асоциациите да отлежат в
главите на аудиторията като старо вино в изба. И
така стават по-трайни, а и следователно по-добри
за клиентите ни. Измеренията на дългосрочната
ефективност
могат
да
се
търсят
и
във
възприемането на комуникационната политика на
клиента като постоянна, стабилна, ясна и
целенасочена.

новини

От друга страна, шансовете за успех на вече
познатата и изпитана през медиите и аудиторията
кампания, просто са по-големи. Едва ли,
планирайки второ или трето издание на една
кампания, ще спестим толкова много времеви,
човешки или паричен ресурс. По-важното е, че ще
спечелим – по-голяма сигурност и по-голямо
доверие.
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Нерядко при кампаниите Vol. и благородната
патина на времето може да се окаже
обикновена
ръжда.
С
всяка
следваща
кампания трябва не само да наслагваме едни
и същи послания, но и да надграждаме, да
надхвърляме очакванията на три страни –
клиент, медии, аудитория.
Естествено за клиента възниква въпросът „Защо
да давам същите пари за нещо, което вече съм
постигнал?” И този въпрос донякъде не е лишен
от смисъл. Отговорът изисква аргументация, че
кампанията
ще
бъде
по-ефективна
от
предходната, за да оправдаем разхода на
клиента ни.
Медиите могат да не бъдат достатъчно
реактивни, защото търсят новини, а не
дежавюта.

Слаб интерес от страна на аудиторията пък би
запечатал най-страшната дамга за един PR
професионалист – липса на креативност.
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Представяне

20 YEARS THE MODERN FACE OF BULGARIAN WINE
За повече информация:
www.domaineboyar.com/
Регистрирана през 1991 г. едновременно в София и Лондон „Домейн Бойар” е
първата частна винарска компания след промените. В периода на
икономически преход заема позицията на един от водещите производители и
износители на българско вино на най-големите световни пазари.
„Домейн Бойар" и „Сините скали" са единствените български вина, попадали в
престижната британска класация “Топ 50” на AС Nielsen.

„Домейн Бойар” разполага с две изби - Винарна „Сините скали”, която е
разположена в покрайнините на Сливен - близо до природната забележителност
“Сините Скали”, от където идва и името й, и бутиковата изба в Кортен, известна с
методите си на микровинарство и специализирана в производството на висок
клас бутикови вина.
През изминалата година избата изцяло обнови и реформира своето портфолио,
като разработи нови, модерни видове и стилове вина с марките Quantum, Ars
Longa, Chanson, Code, Next Twenty, Domaine Boyar Platinum, които предлагат на
ценителите широка палитра от интересни вкусове с участието на екзотични и помалко познати сортове като Marselan, Petit Verdot, Grenache, Chenin, Blanc,
Caladoc.
През изминалите 20 години компанията затвърди позициите си на един от найголемите и престижни производители и износители на българско вино на
водещите световни пазари. И днес основни пазари за „Домейн Бойар” са
Великобритания, Бенелюх, Канада, САЩ, скандинавските страни, Азия и Русия.
Компанията е чудесен пример за модерното
винопроизводството, но и на бизнеса в България.
PRактики, брой 44, 06 февруари 2012 г.
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Новите членове

Елина Спасова
Мениджър Комуникации,
Домейн Бойар
Интернешънъл
Елина Спасова е магистър
„Масови комуникации и връзки с
обществеността”. Има над 10
години стаж в областта на
комуникациите. Интересува се
от PR и реклама в областта на
виното, мениджмънт на събития
и други.

Анка Костова
Директор Връзки с
обществеността и
спонсорство, ОББ
Магистър по публична
комуникация. Професионалните
й интереси са насочени към
корпоративна социална
отговорност, PR в социалните
мрежи, политически PR,
събитиен мениджмънт и др.
PRактики, брой 44, 06 февруари 2012 г.

Жанета Дядовска
Управляващ директор,
Propaganda Public
Communications, част от групата
на MAG Communications
Жанета Дядовска има повече от 10 години
опит в областта на интегрираните
комуникации. Интересува се от маркетинг и
реклама, корпоративни комуникации,
политически/ институционален PR,
събитиен мениджмънт, европейски
програми и др. Член на IPRA.

Борислава Луканова
PR експерт, ''ЧЕЗ
България'' ЕАД
Борислава Луканова има
бакалавърска степен по
“Масови комуникации”.
Интересите й са насочени
към корпоративния PR.
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Забавление

Наръчник за любовна среща с PR специалист

В духа на приближаващия празник на любовта ви представяме четири
неща, които е добре да знаете, преди да започнете да излизате с PR
специалист:

Нашите взаимоотношения са наш основен приоритет
Защото работа ни включва задоволяване на нуждите на другите хора,
ние сме добри във връзките. Добри сме в посредничеството, в
забавянето и в правенето на нещата да се случват добре.
“Фантастично”, си мислите вие, “това звучи чудесно”.
Оо, почакайте, да не помислихте, че имаме предвид нашата “връзка” с
вас? За бога, не. Ние имаме огромни мрежи от контакти: имаме
повече “връзки” отколкото Ричард Брансън – острови (всъщност, това
сравнение не става – той има само един).
В действителност, ние сме хора, по природа сговорчиви, и със
сигурност ще познаваме поне 3 пъти повече хора в бара, отколкото вие.
Ние сме позитивни хора
Елате при нас с проблем и ние винаги ще намерим решение. Обичаме да обръщаме ситуацията наопаки –
променяме нещата толкова много, че понякога можете да забравите какви са били в началото.
Някои хора наричат това извъртане на нещата, но ние не сме от тях. Предпочитаме да гледаме на себе си като на
изключителни разказвачи. Извод: никога няма да има неловко мълчание около масата докато вечеряме. Никога.

PRактики, брой 44, 06 февруари 2012 г.

16

Забавление

Наръчник за любовна среща с PR специалист – продължение от стр. 16
Знаем кое е готино и кое не е
Владеем много добре топката по отношение на това кое е готино и кое не е. В работата си гледаме шест месеца
напред, така че и живеем по този начин. Ранни потребители ни наричат някои.
Когато си мислите, че нещо е готино, знайте, че ние вече сме били там и сме го правили – най-вероятно на някое
корпоративно събитие. Някои от тези корпоративни събития изискват от нас да бъдем на диета от шампанско и
странни “канапенца”, които обикновено се раздават в ресторанти, където резервацията е почти невъзможна.
Следователно, малко ще е трудно да ни изненадате с някоя вечеря.
Ние сме невероятно ефективни
Връщайки се към връзките от първата точка, има много хора, с които контактуваме, затова и сме добри в
организацията.
Това ни прави непрекъснато движещи се по изключително добре организирани графици, така че нищо чудно да
намерите себе си разпределен във винаги присъстващия BlackBerry календар, вероятно отбелязан като уикенд или
вечерна дейност.
Също така можете да присъствате на вечеря на непрекъснато мигащата светлина на BlackBerry, уведомяваща ни за
значими виртуални уговорки в социалните медии. Моля ви, просто ни позволете да се уверим, че всяка една от
нашите социални мрежи е на добра позиция; няма да отнеме и минутка. Светът може и да свърши, ако ни попречите
да направим това.
С тази информация сте напълно подготвени и знаете какво да очаквате от вашата половинка – добри, лоши, понякога
озадачаващи черти на PR специалистите. Отнасяйте се добре с нас и ще се превърнете в нашия любим клиент: ще
искаме да прекараме цялото си време с вас.
Нещо да добавите?
Оригинал на статията: http://www.prdaily.com/Main/Articles/10551.aspx#
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