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БДВО обяви старта на престижния конкурс PR Приз

БДВО обяви началото на тазгодишните престижни събития
в сферата на връзките с обществеността и
комуникациите у нас – конкурсът “PR Приз 2012” и Шестия
PR Фестивал. Успоредно с това ще се проведе и второто
издание на M-Tel PR Challenge Contest, в който конкурс PR
специалисти ще се борят за реален проект на M-Teл,
като на победителя ще бъде възложено и неговото
изпълнение. Тази година събитията ще се организират от
БДВО по предложение на Дружеството, което бе прието
от членовете на Българската конфедерация за връзки с
обществеността (БКВО).
В престижния конкурс PR Приз 2012 ще могат да се

състезават компании, организации и PR агенции,
реализирани успешни проекти в сферата на
комуникациите през изминалата 2011 г.

Кампаниите и проектите ще бъдат оценявани от жури от доказани професионалисти в областта. Председател
на журито е д-р Александър Христов, Председател на БДВО за 2012 г., Акаунт директор в CIVITAS България и
университетски преподавател. Членовете на журито от страната са: доц. д-р Десислава Бошнакова,

преподавател в НБУ и собственик на агенция ROI communication; Анелия Милкова, Управител на Chapter 4
България; Радослава Ганозова, Директор „Корпоративни комуникации”, Актавис; Жаклин Цочева, Директор
„Комуникации и връзки с обществеността”, УНИЦЕФ; Жюстин Томс, основател и ръководител на уебагенция
ABC Design&Communication Group; Диана Пазаитова, Управляващ партньор, Fama Consulting; Кремена

Георгиева, PR редактор, SignCafe и Цветелина Петрова, Редактор, списание „Мениджър”. Скоро ще бъдат
оповестени и чуждестранните членове на журито и гостите на Шестия PR Фестивал.
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БДВО обяви старта на престижния конкурс PR Приз – продължение от стр. 2

Проектите ще се оценяват по критерии, свързани с изследване и планиране, реализация и резултати. Новост в
конкурса е по-голямата тежест, която ще имат публичните презентации на проектите, които при това събират
голям интерес от PR общността в страната. Откритите представяния вече ще съставляват 20% от крайната
оценка, докато при предишните конкурси тяхната тежест е била 10%. Редовната такса за участие тази година
няма да бъде променяна, но кандидатстващите с няколко проекта ще могат да ползват преференция от 12% за
всяка втора заявка и 22 % за всяка трета.

Шестото издание на PR Фестивала ще бъде посветено на темата „PR следа и медийна среда”, в рамките на
която ще бъдат дискутирани ролята на PR в медийния ни пейзаж, независимост и зависимост на медиите,
рецепти за промени и успех. Програмата на PR Фестивал 2012 ще включва интерактивни форми като дискусии

по определени казуси, workshop панели, кръгли маси и други.

Важни дати:

20 април 2012 г. – Краен срок за подаване на проекти за участие в PR Приз 2012
4 – 5 май 2012 г. – Открити представяния на проектите, кандидатстващи в PR Приз
15 май 2012 г. – M-Tel PR Challenge Contest
16 май 2012 г. – Провеждане на PR Фестивал и официална церемония по награждаване на победителите в PR Приз 2012

Тазгодишното издание на конкурса PR Приз и Шести PR Фестивал ще бъдат подкрепени от агенция Chapter 4 България –
българското представителство на водещата комуникационна агенция в Централна и Източна Европа Chapter 4.

M-Tel PR Challenge Contest се осъществява с любезната подкрепа на комуникационния оператор М-Тел.

Медийни партньори на PR Приз 2012 и Шести PR Фестивал са БТА, списание „Мениджър”, списание „SignCafe”, Jobs.bg,
Human Capital, EventBox.bg, Prnew.info, b2b Media и електронното издание „Медии и обществени комуникации”.
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Конкурсни категории в “PR Приз 2012”

1. Корпоративна PR кампания
PR кампания за постигане на бизнес цели, за изграждане на

корпоративен образ и управление на корпоративна репутация.

2. Социално отговорна PR кампания на организация от бизнес
сектора

Кампания, предназначена за утвърждаване на ценности и/ или
защита на обществено полезна кауза сред целевите публики и

инициирана от бизнес организация.
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3. Социално отговорна PR кампания на организация от нестопанския сектор
Кампания, инициирана от неправителствени или благотворителни организации за утвърждаването на значими ценности

и/ или защитаваща обществено полезна кауза.

4. PR проект в публичния сектор
Кампания, организирана от институция или организация от публичния сектор, успешно използвала PR инструментите за

комуникиране на дейността си пред публиките и/ или за популяризиране на отделни проекти, осъществени от
институцията.

5. PR проект за вътрешни комуникации

PR програма/ комуникационна кампания, насочена към вътрешните публики на една организация/ институция/
компания.  

6. PR проект за продукт или услуга

PR кампания за представяне на нов или съществуващ продукт или услуга на пазара.
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Конкурсни категории в “PR Приз 2012” – продължение от стр. 4
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7. Специално събитие
Специално събитие като елемент от PR програма или предмет на самостоятелна програма. В категорията може да

участват също събития, които са част от кампании, участващи в друга категория на конкурса.

8. PR проект на медиа
Кампания за представянето на медии и/ или представяне на конкретен техен проект пред целевите публики.

Всички проекти на медии са задължени да кандидатстват в категория „PR кампания на медия”, а журито ще прецени
каква награда да даде на тези проекти и към коя от останалите категории да ги причисли.

9. Кризисен PR

Реализация на програма или проект по кризисен PR и решаване на комуникационни проблеми.

10. Онлайн кампания или проект
PR кампания или част от комуникационна кампания, реализирана в интернет среда, използваща всички възможности,

предоставени от интернет, за постигане на зададените й цели и резултати.

11. Имиджмейкинг
Кампания за изграждане на персонален имидж и управление на персонална репутация.

12. Политически PR

Кампания, проведена за политическа партия, организация и/ или политик

PR на студентски проект (специална категория)
Тази награда отличава работата на бъдещите PR специалисти. В категорията може да се включат студенти по PR след

втори завършен курс като представят PR програма или план за PR кампания, развита за целите на курсов проект.
Представеният в конкурса проект трябва да отговаря на изискването за обем, валидно за конкурсните категории за

кампании.

http://www.jobs.bg/hc/analytics/2525
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Новини

Със съдействието на

Ася Моллова е новият PR мениджър във Фондация 

„Център за радио и телевизионно обучение – ПроМедиа”

Ася Моллова е новият PR мениджър във Фондация „Център за радио и телевизионно
обучение - ПроМедиа”. Там тя ще се занимава с разработване и изпълнение на
комуникационните компоненти по различни проекти, основно в подкрепа на Институт
Отворено общество – София. Досега Ася Моллова беше комуникационен консултант в
агенция PR Point, където е работила за институционални и корпоративни клиенти. Агенцията
спечели специална награда от ИПРА и национална награда от БАПРА за информационна
кампания на ЕС за правата на потребителите в България (2009-2011), по която Ася Моллова
е ключов PR експерт. Завършила е „Връзки с обществеността” и „Европейска интеграция” в
СУ, 2 години е работила като журналист, преди да се заеме с работата от другата страна
на комуникационната линия.
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Реклама извън България

Един китаец веднъж бил осенен от интересна бизнес идея - решил да продаде душата си на дявола и го направил. Три
дни след това тя се развалила. Този виц, който всъщност в определен контекст изобщо не е смешен, е доста
показателен за това какво трябва да знаят родните предприемачи и мениджъри, които заедно с бленуваното going
internationally* планират някакъв вид комуникационна кампания на съответния пазар или в международен план. По
принцип всяко послание и всяка реклама се възприемат от потребителите в определена рамка, а когато става въпрос
за подобни дейности извън страната, към тази рамка се добавя и още един много важен елемент - междукултурните
различия или по-скоро националните стереотипи. Което означава, че всеки български продукт ще бъде разглеждан
през определена призма, която е много пряко свързана с имиджа на страната ни, и това неизменно би оказало
влияние върху начина, по който ще бъде възприета съответната реклама.

Автори:д-р Александър Христов , Пламена Павлова
Пълният текст на статията четете в новия брой на списание “Мениджър” или на www.manager.bg

http://prnew.info/
http://prnew.info/asq-mollova-e-noviqt-pr-menidjyr-vyv-fondaciq-%E2%80%9Ecentyr-za-radio-i-televizionno-obuchenie-promedia%E2%80%9D/
http://prnew.info/asq-mollova-e-noviqt-pr-menidjyr-vyv-fondaciq-%E2%80%9Ecentyr-za-radio-i-televizionno-obuchenie-promedia%E2%80%9D/
http://prnew.info/asq-mollova-e-noviqt-pr-menidjyr-vyv-fondaciq-%E2%80%9Ecentyr-za-radio-i-televizionno-obuchenie-promedia%E2%80%9D/
http://prnew.info/asq-mollova-e-noviqt-pr-menidjyr-vyv-fondaciq-%E2%80%9Ecentyr-za-radio-i-televizionno-obuchenie-promedia%E2%80%9D/
http://prnew.info/asq-mollova-e-noviqt-pr-menidjyr-vyv-fondaciq-%E2%80%9Ecentyr-za-radio-i-televizionno-obuchenie-promedia%E2%80%9D/
http://prnew.info/asq-mollova-e-noviqt-pr-menidjyr-vyv-fondaciq-%E2%80%9Ecentyr-za-radio-i-televizionno-obuchenie-promedia%E2%80%9D/
http://www.manager.bg/broi-161/marketing/reklama-izvan-balgariya
http://www.manager.bg/
http://www.manager.bg/
http://www.manager.bg/
http://www.manager.bg/
http://www.manager.bg/
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Събития

Със съдействието на

Практически тренинг: 

"Рекламата, която продава" 

http://www.eventbox.bg/events/2747

23 март 2012 г. (петък)
София

Тренингът ще се проведе в рамките на един ден, в 

който изявени специалисти с дългогодишен опит в 
сферата на онлайн маркетинга ще запознаят 

участниците със същността на рекламата в интернет и 
ще споделят работещи механизми и реални съвети 

как:

- Да изградите, администрирате и оптимизирате 
успешна реклама в платформите за PPC (pay per 

click) реклама - Google Adwords, Facebook и Etarget
- Да определите печелившата комбинация от 

рекламните канали спрямо бюджета, с който 
разполагате

- Да създадете подходящото маркетингово съобщение 
спрямо нуждите на специфичната аудитория в 

съответния рекламен канал
- Да постигнете максимални резултати с органичен 

бюджет

Организатор на тренинга е WeKnowHow.bg 

Вечерен курс: “Online PR. Защото е важно да 

сме онлайн. Web 2.0.“ 

http://www.eventbox.bg/events/2748

21 Март – 4 април 2012 г. (сряда-сряда)
София

Този курс ще ви запознае с възможностите и

предизвикателствата на комуникацията в дигиталната ера;
ще предостави реални теоретични и практически знания в

областта на PR онлайн, Web 2.0 средата в световен
мащаб и спецификите за България, различните

класически и нови инструменти, управление на
репутацията в интернет.

Акценти в програмата:

- Аудитория. Кой е в интернет? Нашите публики онлайн
- Класически начини за присъствие онлайн

- Уебсайтът като център на онлайн присъствие
- Web 2.0 инструментариум и PR – обзор и възможности

- Блогове. Блогосфери. Нашите корпоративни блогове. Ние 
в чуждите блогове. Микроблогинг.

- Социални мрежи и социални медии. Успешни практики
- Twitter – подценяван или просто малко хора знаят как да 

го използват?
- Управление на репутацията онлайн

Лектор: Жюстин Томс 

Организатор на обучението е M3 College.
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Кариери

Avant-X Technologies стартира стажантска програма
За повече информация:

office@avant-x.com

Агенция за маркетингови и рекламни услуги предлага възможност за доброволен практически стаж на студенти в сферта на
маркетинга и комуникациите, рекламата, продажбите и организирането на събития. Работата е в млад и динамичен екип, който

работи по разнообразни проекти в различни сфери и индустрии. Програмата цели да подпомогне развитието на практически умения
в реални проекти. Програмата е с гъвкаво работно време, като част от възлаганите задачи могат да се изпълняват и дистанционно.
Завършилите стажантската програма ще получат препоръки и пълно описание на проектите, в които са участвали. Успешно
представилите се стажанти ще имат предимство при кандидатсване за отворени работни места за съответните позиции във

фирмата.

Препоръчителни изисквания към кандидатите:
Мотивираност за усвояване на практически умения

Отговорност към работата
Отлични комуникативни умения

Добро владеене на английски език
Умения за паралелна работа по различни проекти
Спазване на сроковете
Инициативност

Компютърна грамотност – Microsoft Office
Добро познаване на социалните медии

Умения за писане на текстове
Креативност

Екипност
Конфиденциалност

Познания по друг език може да са предимство

Как да кандидатствате?
Моля изпратете Ваша биография, актуална снимка и кратко мотивационно писмо, в което да опишете защо искате да се включите в

програмата, какво е времето, което може да отделите по програмата, какви са Вашите умения и какво искате да научите от
програмата до 15 април 2012 на email: office@avant-x.com
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http://prguru.eu/
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Доц. д-р Соня Алексиева  е  PR експерт с дългогодишен 

опит в областта на връзките с обществеността – с 

тясна специализация пъблик рилейшънс на туризма. 

Ръководител е на секция „Туризъм” в департамент 

„Икономика и бизнес администрация” на Нов български 

университет. Член е на Международната организация на 

журналистите и писателите по туризма (FIJET), на 

Международната асоциация по пъблик рилейшънс (IPRA), 

на Международната федерация на журналистите (IFJ), на 

Българската асоциация по маркетинг (БАМ). Член е на 

Управителния съвет на Асоциацията на имиджмейкърите 

и специалистите по връзки с обществеността 

ИМАГИНЕС. В продължение на 14 години е била PR на 

Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация 

(БХРА). 

Доц. Алексиева, Вие сте PR експерт с дългогодишен опит в сферата на
връзките с обществеността. Защо избрахте да се развивате именно в
тази сфера и съзнателно ли бе това решение или по-скоро стечение на
обстоятелствата?
По-скоро съзнателно, но след 16 години журналистическа практика
обстоятелствата също си казаха думата. До този момент не вярвах
(споделяла съм го неведнъж с моите колеги), че може да има още по-
интересна и още по-инфарктна професия от журналистическата. Оказа
се, че има и това е ... пъблик рилейшънс.

Професионалната Ви реализация включва опит като изпълнителен
директор на PR агенции, консултант на водещи чуждестранни и
български компании в различни сектори, преподавател и др. Кои са
стъпките към успешната професионалнареализация?
Да практикуваш всеки ден. Да учиш всеки ден: от колегите си, от
клиентите си, от ситуациите, които практиката и животът поднасят извън
правилата и знанията ти, да анализираш не само чуждите, но и
собствените си грешки... Имала съм шанса да работя през годините с
много български и чуждестранни мениджъри - интересни и като
професионалисти, и като личности. Всеки ден виждах на живо какво
означава успешна реализация в бизнеса и след всяка PR кампания –
каква е цената на професисонализма. От тези хора и от общата ни
дългогодишна PR работа и в SONY, и в Coca-Cola, и в GlaxoWellcome, и в
Smirnoff, и в Whirlpool, и в M-Tel, и в METRO и още десетки компании, съм
научила, че за успешния професионалист няма малки и големи фирми.
Както в журналистиката няма малки и големи издания – ако си
професионалист, името, с което подписваш текста си, означава
отговорност, добросъвестност и почтена работа.

Никога не съм мислила, че ще преподавам, че след
дългогодишната си работа като хоноруван преподавател по PR, ще
продължа с научната си кариера и като доцент в НБУ, но няма нищо
случайно на този свят. Моите любими древни китайци казват:

Лица

Доц. д-р Соня Алексиева – Най точното послание във формат 24/ 7
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Да, точно така – от една страна,
творчеството е талант, божия дарба, но
той трябва се развива, обогатява,
разширява... Трябва да го „зареждаш”,
да „инвестираш” в него. Да държиш
денонощно будна онази неспокойна
мисъл, която ражда интересната книга,
добрата идея, различната кампания.
Добрият писател или журналист пишат
всеки ден, за да поддържат острието
на думите. Добрият PR или
комуникатор мислят нестандартно
всеки ден, за да достигнат до най-
точното послание.

От друга страна, кой може да каже
кои са най-важните качества за
изграждането и поддържането в 24/ 7
формат на един PR професионалист?
Дори да споменем само няколко от
качествата и изискванията,
необходими, за да работиш тази
професия, тя не зависи винаги от
нашето желание за творчество,
амбиции и успехи. Заедно с
образованието и знанията, с
креативното мислене и работещите
идеи, с ритъма на кампаниите и
подчинеността над личния живот, тази
професия изисква всекидневно
трениране на психическите и
физическите сили. Познавам десетки
страхотни PR специалисти, но също и
десетки мои бивши студенти, които
смениха професията. Не всеки може
да издържи на темпото и

„Не се страхувай, ако се движиш бавно,
страхувай се, ако стоиш на едно място”. В
едни момент, след една дълга и богата PR
практика, видях, че трябва да уча още, и
още, и още за връзките с обществеността,
за комуникациите и най-важното – за
хората около мен и продължих със
следващите дипломи, курсове,
специализации. И така до днес.
Аз преподавам на студентите си, но и аз
уча от тях. Не може да се опише чувството,
което изпитвам всеки път, когато застана в
залата срещу тези 50, 60, 80... човека,
които питат за всичко и искат да знаят
всичко. И когато ти вярват за всичко, което
казваш, не става дума просто за успешна
реализация. Става дума за един
невероятен професионален шанс да
правиш това, което обичаш и да обичаш
това, което правиш. И доказателство за
това са успехите и реализацията на
десетки мои студенти като Даниела,
Раиса, Милена, Петър, Сашо, Кремена,
Мишо, Ралица, Илия, Миглена, Светлана,
Ани, Кристина, Иван, Мария, Силвия,
Елисавета... мога да продължа да
изброявам поне до 100 – те знаят кои са...
Автор сте на стотици публикации и
няколко книги в областта на пъблик
рилейшънс, бизнескомуникациите,
туризма и културно-историческото
наследство. Смятате ли, че творчеството
е талант, или по-скоро качество, което
всеки или почти всеки може да развие?

напрежението, да запази таланта си,
семейството си, качествата си... За
съжаление, мисълта, че „няма нищо по-
тъжно от 40-годишен PR” е вярна.

Водите лекции по връзки с
обществеността, бизнескомуникации,
събитиен мениджмънт и др. Достатъчно
мотивирани и проактивни ли са, според
Вас, днешните студенти?
Имам много мотивирани студенти,
независимо, че времето днес не винаги ги
стимулира да останат да работят в
страната, в която получават дипломите си.
Ценя тяхното любопитство към големия свят,
амбициите им да опитат веднага и по-
много от всичко, желанието им да докажат
бързо най-добрите си качества. Много от
тях – особено тези, на които преподавам
връзки с обществеността и реклама в
бакалавърска програма „Туризъм”, са
работили в чужбина, обиколили са много
туристически обекти, опознали са
различни стандарти... Категорична съм, че
и държавата, и университетите, и бизнеса
не правят всичко възможно за
реализацията им тук, в България, или за
връщането им отново у нас след работа
или специализация навън. Говоря за
реализация и доказване по европейските
стандарти, защото и времето, и мечтите за
младите хора протичат в други, по-
скоростни измерения.
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комуникационни послания, но и от
точното им адресиране към външните
и вътрешните публики на тази страна.
Преживяхме през годините много и
различни комуникационни стратегии,
вслушвахме се в много и в различни
чуждестранни експерти, но защо
винаги подценявахме комуникациите с
вътрешните публики?

Започвам и завършвам моите лекции
по връзки с обществеността на
културния туризъм винаги с посланието,
че ако ние самите не обичаме
страната си, ако ние самите не
харесваме туристите си, няма как и те
да я харесват. Фактите са пред всички
нас: макар и късно, но в последните
години ние започнахме да
рекламираме активно вътрешния си
туризъм, да популяризираме със
самочувствие културния си туризъм и
резултатите не закъсняха.
Не е достатъчно само да повтаряме
като мантра статистиката, че 60
процента от европейските туристи
пътуват с цел културен туризъм, трябва
да обединим усилията на държавата,
неправителствения сектор и
туристическия бизнес в промоциране
на този туризъм. В този смисъл,
комуникационните специалисти
визират в дългосрочен план най-точните
послания, но и анализират нагласите
на различните видове публики в
контекста на една от най-динамичните
световни индустрии.

Теорията или практиката учи по-добре? И
може ли едното да компенсира другото?
И двете са взаимосвързани, особено в PR
професията. Няма как едното да
компенсира другото – неизбежно една
силна теоретична основа ще е суха без
практическия опит и обратното – една
добра практика ще е непълна без точните
изследвания и научните анализи. Години
по-късно мои студенти са ми казвали, че
са бързали със стажовете и работата на
хонорар в медиите по време на
следването. Но след това си признават, че
им липсват основни знания и
задължителната теория по десетки
дисциплини, които вече няма как да
наваксат... Може би думата не е
„компенсира” - думата е „допълва”,
защото говорим за един цялостен процес.
Теорията и практиката трябва да се
допълват и това толкова естествено като
цикличността на приливите и отливите...
Имате тясна специализация в сферата
на културния туризъм, както и сте автор
на няколко книги в тази област. Как
работата на комуникационните
специалисти би могла да помогне за
представянето и утвърждаването на
страната като туристическа дестинация
за различни видове туризъм?
Ако една страна има добър имидж като
туристическа дестинация, това ще
рефлектира и върху цялостния й имидж.
Представянето на една туристическа
страна зависи не само от ефективните

В това е и силата на ИМК в туризма – да
покажем по най-атрактивния начин, да
рекламираме по най-модерния начин, да
комуникираме по най-ефективния начин
добрите практики в българския туризъм и в
частност – в културния туризъм. Не само
времето, а и пътуващите хора вече са
други! Използването на новите медии, на
дигиталният маркетинг, на 24-часовата
обратна връзка в интернет пространството
надграждат все по-силни и точни послания
към тези хора. Предизвикателството към
комуникационните специалисти е как това
да става по-ефективно чрез синергията на
атракциите, специалните събития и
анимацията в културния туризъм. Защото
този вид туризъм създава преживявания и
емоции, за които ще се разказва седмици
след прибирането у дома. Колкото и
отдавна да го е казал великият Дейвид
Огилви, тази формула работи и днес –
туризмът не продава билети, нощувки,
резервации, туризмът „продава мечти”.
Нека се огледаме около нас – кой и как
„продава” уникалното културно-
историческо наследство на България, кой и
как рекламира фестивалите и
фолклорните празници, кой и как привлича
по-платежоспособните туристи на
културния туризъм?

Вие сте един от учредителите на БДВО и
негов председател за два мандата, както
и членувате в няколко неправителствени
организации.Каква, според Вас,
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климат, с провокиране на обществени
дебати, но са важни и с развитието си
по посока на европейските норми и
стандарти, които трябва да гарантират
в PR професията. В цял свят
принадлежността към
професионалната общност,
гарантира и пред клиентите, и пред
партньорите, и пред гилдията твоя ценз,
професионализъм и творчески опит.

Член сте на работната група,
изготвила Етичния кодекс на PR
специалистите в България. Смятате ли,
че днешните PR специалисти познават
и следват принципите, заложени в
Кодекса?
За нас участието в тази работна група
беше предизвикателство, но и
интересно преживяване: няколко
колеги от различни – най-известни
тогава PR организации, работихме
около една правоъгълна маса в офиса
на Деница Сачева, която ни
посрещаше като специални гости.
Четири месеца, много вечери наред,
предлагахме идеи, коментирахме
казуси, сравнявахме кодекси,
предизвиквахме сами себе си с
вечните въпроси на етиката. И то в
областта на PR професията! Днес
искам да благодаря на тези колеги за
удоволствието да работя в един екип с
тях – идваха късно след работа,

е ролята на професионалните
организации към днешния момент? В
каква посока трябва да се развиват?
Те обединяват и развиват
професионалната общност, легитимират
професионалната гилдия с най-силните й
страни в публичното пространство. И ако
класическите принципи при тези
организации гарантират обединение
около професионалните, творческите и
етичните норми, за мен те са ценни с още
нещо. Когато по идея на проф. Тодор
Петев през 1996 г. седем души учредихме
БДВО, никога не съм вярвала като негов
председател, че години по-късно
дружеството ще обедини стотици колеги и
студенти от страната. Запознах се с много
добри PR специалисти, с експерти, които
изградиха с много желание и безкористно
името на нашата професионална гилдия.
По-късно продължих да работя с много от
тях в практиката в различни кампании,
проекти, каузи. С няколко души от стария
състав на УС на БДВО през февруари
2009 г. аплодирахме заедно първия избор
на българка за президент на IPRA – най-
младият до този момент президент на
международната PR асоциация Мария
Гергова. Като член на УС на ИМАГИНЕС и
днес работя с десетки колеги, които Аня
Павлова като председател обедини в
реализацията на различни успешни
творчески идеи, издания, форуми... Тези
организации са ценни с професионалния

бързаха за заседанията след срещите с
клиентите си, закъсняваха за вечерята със
семейството си...
Да, трябва да ги познават, защото работят,
според мен, в една от най-важните от
гледна точка на професионалната етика
професии. Трябва да ги следват, защото
практикуват всеки ден с помощта на някои
от най-деликатните и сложните понятия
като доверие, достоверност, истина,
обективност, доброжелателност...

От какво има нужда PR пазарът у нас?
От по-голям и силен професионален
състав на PR организациите. От по-видим
образ на реалното му присъствие като
бизнес. Защото ако това е факт, то
гарантира и останалото на PR пазара:
професионализъм и прозрачност.

Какво послание бихте отправили към PR
практиците?
Тези, които работят, знаят: това не е
професия, това е начин на живот. Всеки
път, когато виждам лицата в тази рубрика и
когато чета за успехите на моите студенти
по PR, не съжалявам, че съм им казвала
тези думи. Те не са послание, но са
истината, която трябва да приемеш, преди
да поръчаш първата си визитна картичка.
Това е по-лесното. По-трудното е, че трябва
да продължиш да живееш така и в
следващите 5, 10, 15, 20... години в
професията.
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новини

ЗА и         отив /от Мила Миленова

„Бонус” PR материалите

Най-ефективно би било комуникационната кампания да
обединява арсенала на рекламата с този на PR-a.
Рекламните отдели на медиите го съзнават и
„стимулират продажбите” си с разнообразни пакетни
предложения за лоялни клиенти. Най-смелото им
предложение, което е на границата с неетичното,
особено ако не е означено (Advertorial, например), е
3+1 бонус. И мястото на думата „бонус” зад тази
формула не е отредено за хляб или за перилен
препарат. Нужно ли е да превеждам? – 3 рекламни
страници + 1 PR материал „бонус”.

Конкуренцията в медийния бизнес е дори по-
ожесточена, отколкото в други сектори на икономиката и
борбата се изостря с хитри ходове и хрумки. Ясно е, че
новият модел на стимулиране да рекламираш е
продиктуван от търсенето. Адаптацията на съдържанието
на изданията към изискванията на съвременния
конкурентен свят е повече от оправдана и се харесва и
на едната, и на другата страна по „сделката”. Третата
страна по сделката – аудиторията – едва ли остава в
заблуждение – тези материали могат да се различат с
просто око и от читател, който не е чувал
звукосъчетанието PR. Този подход показва еволюция в
мисленето на рекламните мениджъри – от чиста търговия
към разбиране за нуждите и очакванията на
рекламодателите, уважение към партньора, което води
до изграждане на стабилни партньорски отношения.

Названието „бонус” трябва да те кара като
рекламодател да се чувстваш поласкан вместо

прелъстен, „измамил” редакцията вместо
„измамен” от рекламния отдел...

В същото време редакциите продължават да

странят от търгашеските отношения между
рекламен отдел и рекламодател. Макар

Advertorial-ът да е маскиран като Editorial, той не се
числи към редакционното съдържание и за

журналистите е blank page – разделител между
истински стойностните авторски материали. Новият

подход много прилича на лицемерие понякога.
Рекламният отдел пълни съдържание и това не се

афишира зад безименния, сякаш колективен
автор. Но и „фолклорното творчество” на PR-ите

ще излезе от анонимност. Не бих се учудила
„бонусите” да влязат в редиците на авторските

материали. Може би тогава вече няма да има
нужда от журналисти въобще... Рекламните агенти

ще се справят доста добре с пълненето на
съдържание...

Информацията се търгува, да. Скъпо е не само да

купиш информация, но и да я продадеш. Кога
започнахме да оценяваме PR текстовете в BGN или

EUR, а не по стойност на идеята, значимостта,
информацията?...
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Новите членове

Албена Чешмеджиева

Менджър комуникации, 

Галерия за модерно изкуство

Албена Чешмеджиева има над 9 

години стаж в областта на 

журналистиката и комуникациите. 

Интересува се от модерно и 

съвременно изкуство, арт 

мениджмънт, медии, управление 

на събития, реклама, PR и етикет.
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Нина Неделчева

Собственик и управляващ 

директор , NDG 

Communications 

Нина Неделчева има висше 

образование по  „Журналистика 

и масови комуникации“, както и 

13 години стаж в областта. 

Интересува се от корпоративни 

комуникации, B2B, B2C и др.

Лъчезара Прунарова

Управител и PR & 

Communications Manager, 

MBAcademy

Магистър по “Връзки с 

обществеността” и “Българска 

филология”. Интересува се от 

бизнес, инвестиции, 

мениджмънт, обучения, 

социални мрежи, PR и др.

Надежда Ванева

Мениджър Реклама и 

връзки с обществеността, 

Картекс П АД

Надежда Ванева има 20 години 

стаж в областта на 

комуникациите. Интересува се 

от организиране на събития, 

PR, web маркетинг и др.



PRактики, брой 47, 14 март 2012 г.

16

“Моделът на успеха 22”

Анатоли Георгиев, Георги Стайков, Емил Спахийски
Изд.  Училище за успех
Цена от Knigazateb.com:  20,90 лв

Започвам с уговорката, че не харесвам книги, които съдържат универсално лекарство
за бързо и трайно забогатяване. За сметка на това харесвам проекти, които целят да
покажат успехите на наистина вдъхновяващи хора, дори да не са толкова популярни.
Така че в никакъв случай не трябва да гледате на "Моделът на успеха 22" като на нещо
от първия тип, а задължително да търсите поуките, както бихте го направили при втория
случай.

Честно казано, последното по важност за мен качество на тази книга е фактът, че има
интервюта с последните трима премиери на Републиката. Най-силното - че е събрало
още 20-тина наистина заслужаващи чест и почитания българи, които разказват своите
истории (е, може би в някои случаи митологии) за пътя към успеха. Няма да пропусна
факта, че интервюто с Бойко Борисов ми изглежда откровено тъпичко, докато

Библиотека/ от Александър Кръстев

отговорите на Сашо Морфов и Антон Дончев наистина ме разчувстваха. И разбира се, откритието на тази книга (единственото име,
което не бях чувал досега) - професорът по биомолекулярно инженерство от Хюстънския университет Петър Векилов, за когото на
български не можете да намерите почти нищо в интернет. И признавам - интервюто със Стефан Данаилов така и не го прочетох,
няма и да го направя скоро.

Общо взето, въпросите в книгата вървят в посока "Как се става успял", като повечето казват, че няма такова нещо като "успял" човек.
Но пък са разделени за друго - някои казват, че трябва 99% работа и 1% талант, други - 99% талант и малко работа :) И в интерес на
истината, от задната корица и предговора на Дилов-син ще останете с впечатление, че тези хора разказват как да се стигне до
върха. Ами не, всеки стига до върха по свой си начин и сляпото следване на някакви псевдопостулати е по-скоро опасно.

Така че остава да се радваме на хората, които наистина са постигнали нещо, и да влагаме също толкова страст, колкото те са
влагали по пътя си нагоре. И ако имате клиенти, които спокойно могат да се наредят сред тези 22-ма души, то със сигурност трябва
да сте горди с тях!

Членовете на БДВО могат да вземат своята отстъпка от knigazateb.com като изпишат  
в скоби “БДВО” зад името за доставка!

http://knigazateb.com/knigi/nehudojestveni/biznes/modelat-na-uspeha-22-ili-kak-da-uspyavash-v-balgariya/
http://knigazateb.com/knigi/nehudojestveni/biznes/modelat-na-uspeha-22-ili-kak-da-uspyavash-v-balgariya/
http://knigazateb.com/knigi/nehudojestveni/biznes/modelat-na-uspeha-22-ili-kak-da-uspyavash-v-balgariya/
http://knigazateb.com/knigi/nehudojestveni/biznes/modelat-na-uspeha-22-ili-kak-da-uspyavash-v-balgariya/
http://knigazateb.com/
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Любопитно

12 съвета какво трябва и какво не трябва да правят PR стажантите 

Поемайте инициатива и предлагайте идеи за проети, пийчове, огранизация на работата и др. Покажете вашата стойност.
Добрите идеи могат да дойдат от всеки, включително и от стажантите.
Задавайте въпроси и питайте, ако нещо по дадена задача не ви е ясно. Да се допитате до мениджъра ви относно
приоритизирането на задачите също е добро решение.
Пращайте кратки мейли към вашия мениджър с информация за статуса на проектите, по които работите.
Настоявайте за обратна връзка и питайте в кои области трябва да подобрите работата си.
Отнасяйте се към стажа като към прослушване за работа. Повечето компании гледат на стажантите като потенциални
бъдещи колеги.

Оригинал на статията: http://prdaily.com/

Една полезна статия за студентите, представяща12 полезни съвета какво трябва и какво не
трябва да правят стажантите в сферата на комуникациите:

Никога не влизайте в среща, било то и неформална, със вашия мениджър, без химикалка и
тефтерче.
Не се притеснявайте да споделите с вашия мениджър, че искате да бъдете заети – искайте
повече работа.
Не бъдете прострастени към социалните медии – проверяването на статуса и телефона ви
може да почака.
Не тръгвайте за обяд или в края на деня без да се допитате до шефа си или вашите колеги
дали се нуждаят от вашата помощ или съдействие преди да си тръгнете.
Не декорирайте вашия офис кът със снимки от партита, все пак трябва да се държите като
възрастен.
Не прекалявайте със забавленията. Може да ви бъде забавно да работите по дадена
кампания или събитие, но все пак сте на работа.
Отнасяйте се внимателно към всичко. Независимо дали става дума за рутинна задача или
имейл, вниманието към детайла е важно и ще ви се отплати.

17

http://prdaily.com/


PRактики, брой 47, 14 март 2012 г.

Забавление

Речник на кандидатите за работа

С "Ние предлагаме...” компанията всъщност казва:

...динамична и предизвикателна работа - шефа ще те юрка по цял 
ден, ще видим колко време ще го изтраеш
...възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати - ние ще те 
лъжем, че ти плащаме, ти ше ни лъжеш, че работиш
...твърда заплата плюс процент (бонуси) - заплатата е мизерна, но от 
време на време ще подхвърляме по някоя коричка
...постоянен трудов договор със шестмесечен изпитателен срок - ако 
изтраеш половин година, ще можеш и ти да се скатаваш като нас

18

...работа в международен екип - албанци, чеченци, араби и т.н, събрани от кол и въже

...служебен GSM - ще ти досаждаме денонощно

...служебна кола - има една трошка, дето никой не ще да я кара

С "От вас очакваме...“ компанията всъщност казва:

...честност и лоялност - длъжен си да портиш всичките си колеги, с изключение на племенника и любовницата на 
шефа
...умение за работа в екип - ще носиш на гърба си още двама-трима некадърници
...шофьорска книжка - ще ни бъдеш куриер, снабдител, както и шофьор на шефа, на жената на шефа, децата му и 
на любовницата му
...отличен английски - няма кой да ни превежда документацията, а преводачите взимат много скъпо
...готовност за командировки - ще се прибираш веднъж в месеца
...висше образование със специалност, подходяща за обявената позиция - абе и ние не знаем точно какъв специалист 
ни трябва
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