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иветствие 

д-р Александър Христов

Председател на БДВО

Покажете постиженията си

Наближава PR Приз 2012 – конкурсът, в който всички, които се
гордеят с PR постиженията си през изминалата година, могат
да ги покажат публично и да бъдат наградени.

През годината ние, PR специалистите, работим за имиджа на

нашите клиенти и работодатели. PR Приз е форумът и
трибуната, която ни позволява да покажем най-доброто от
себе си и така да допринесем за собствения си имидж. А той,
както знаем, е безценен капитал, който носи печалби в
дългосрочен план.

Кандидатствайте с най-добрите си проекти в PR Приз 2012 – те
заслужават да бъдат наградени! Те заслужават да бъдат
показани и да бъдат забелязани от специалистите в бранша.

PR Приз 2012 и Шестият PR Фестивал се организират от БДВО, с
подкрепата на PR агенция Chapter 4 и „Дипломат
Корпорейшън” ООД. M-Тel PR Challenge Contest, първият по

рода си риалити PR конкурс, се организира за втора поредна
година благодарение на подкрепата на комуникационния
оператор М-Тел.
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Доц. д-р Десислава 
Бошнакова преподава PR в 
НБУ, управлява агенцията ROI 

Communication и издава 
специализирана литература. 
Пленена е от новите канали за 
комуникация и е отдадена на 
блогърството и фотографията.

Доц. д-р Бошнакова, член сте на журито в “PR Приз 2012”. Какви са

очакванията Ви към проектите, кандидатстващи в тазгодишното издание
на конкурса?
Очаквам качеството да е приоритет, а не количеството. Очаквам да видя

едно високо професионално ниво. Наистина го очаквам.

Силна ли беше 2011 г. от гледна точка на PR практиката?
Не мога да преценя и се надявам да разбера това по проектите, които

ще участват.

Кои са характеристиките на един добър PR проект?
Постигане на крайната цел и доказване, че това е така. Иначе проектът

може да е интересен, креативен, различен, но ако не помага на клиента
да постигне целите си, на практика е безсмислен.

В коя категория очаквате конкуренцията да бъде най-оспорвана?
Мисля си, че ще има интерес към новата категория Онлайн кампания или
проект и към социално отговорните категории.

Моля, довършете изречението; “Успешните PRактики в България …”
стават все повече.
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Приз 2012

Блиц интервю с доц. д-р Десислава Бошнакова

член на журито в конкурса “PR Приз 2012”
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Приз 2012

http://prpriz.info/
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Жюстин Томс е експерт онлайн 
медии, маркетинг и PR в Интернет.
Преподавател в НБУ и M3 College. 
Има 9 книги и множество 
публикации по
темата. Основател и ръководител 
на уеб агенция Ей Би Си Дизайн енд
Комюникейшън, както и на Аз 
медиа - Az-jenata.bg и Az-
deteto.bg, част от
Инвестор.БГ. Основател на 
конкурса за най-добър български 
уебсайт - БГ
Сайт - www.bgsite.org

Г-жо Томс, член сте на журито в “PR

Приз 2012”. Какви са очакванията Ви
към проектите, кандидатстващи в

тазгодишното издание на конкурса?
Очаквам с голям интерес проектите!
Надявам се както винаги да видя

нестандартни, нови идеи, които
ненатрапчиво и елегантно грабват

хората и ги въвличат.

Силна ли беше 2011 г. от гледна точка

на PR практиката?
Истината е, че 2011-та беше трудна за
PR практиката, а от там и силна, но не

в цифри, а в идеи. Голямото
предизвикателство, пред което са

изправени много бизнеси, е с по-
малко средства да се постига по-

високо качество. А това действа
отрезвяващо. Разточителството се

замени с умереност, по-голяма
прецизност и търсене на разумни,

добри алтернативи. Именно в този
контекст 2011-та беше силна откъм

нови решения.

Кои са характеристиките на един

добър PR проект?
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Приз 2012

Един добър PR проект е вероятно
нестандартно решение, съобразено с

целите на проекта, бренда,
аудиторията си, изпълнено с

прецизност от отдаден екип, в разумни
финансови и времеви граници и

постигнал с всичко това максимален
ефект.

В коя категория очаквате
конкуренцията да бъде най-

оспорвана?
Мисля, че както и в последните години
най-голям интерес ще предизвикат

категориите Социално отговорна PR
кампания и Специално събитие.

Моля, довършете изречението;
“Успешните PRактики в България …”
Успешните PRактики в България

съществуват, но не винаги стават
достояние до широката PR общност.

Затова се радвам на конкурса PR
Приз, защото дава още една

възможност на всички добри проекти
да бъдат споделени, показани, а с това

всички колеги да бъдем по-мотивирани
и вдъхновени в работата си.

Блиц интервю с Жюстин Томс – член на журито в конкурса “PR Приз 2012”
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ПР практика: работа с агенция

Книгата „ПР практика: работа с агенция”, издание Рой комюникейшън и
БДВО, ще се появи скоро на пазара и ще запълни ниша. Нишата на почти

несъществуващите текстове, съдържащи професионални позиции и
практически съвети за изграждането на взаимоотношения между клиент и

ПР агенция.

Автор на книгата е д-р Александър Христов, Председател на БДВО.
Благодарение на опита си като журналист, преподавател, служител във

вътрешен отдел по комуникация и днес – от страната на агенция, той
успява да погледне на взаимоотношенията от различни гледни точки и да

покаже къде е мястото, на което се пресичат различните интереси. Не е
спестил и нито един факт от реалността, за да я видим такава, каквато е и

каквато я виждат различните участници в успеха на една ПР кампания.

Всъщност „ПР практика: Работа с агенция” не е книга в традиционния
смисъл на думата. Това е компас, който служи за добра ориентация и за

извличане на максимална полза от работата с агенция или да направите
най-доброто за своите клиенти.

И накрая – една не по-малко специална част от книгата е посветена на

представянето на добрите практики на няколко ПР агенции в страната,
подкрепили издаването на книгата. Това са: active GROUP, Anett&Co.,

Apeiron Communication, Chapter 4 Bulgaria, Civitas, Go Green
Communications, Интердей Солушънс, ИнтерИмидж, MAGICA events, Max

Communications, PRates, Publicis Consultants/MARC, Symmetric
Communication Consultancy и V Consulting. Съдържанието на интервютата

и презентациите им всъщност е поредното доказателство, че агенциите в
страната ни могат отлично да работят за собствения си ПР.
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Новини
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Избрани цитати от книгата „ПР практика: работа с агенция”

„Бъдете готови да слушате и бъдете отворени към приемането на нови идеи и предложения. Ако искате някой да ви
слуша и да изпълнява вашите нареждания, по-добре си наемете секретарка. Или папагал... Комуникирайте с ПР
агенцията си по логиката „съгласен съм да имате мнение, различно от моето, но не съм съгласен да нямате
мнение”. В края на краищата едно от най-важните неща, които получавате от нея и за които си плащате, са
идеите.”

„Във всички случаи взимането на решение за сътрудничество с ПР агенция е стратегическо. Казват, че към този
избор трябва да се подходи така, както към избора на брачен партньор – правиш го с идеята и нагласата да сте
заедно за цял живот, пък ако се наложи да се разделите, значи просто е нямало как да се получи. Това ще
мотивира ПР агенцията да даде най-доброто от себе си.”

„По отношение на работата с ПР агенция един западен мениджър се беше изразил изключително подходящо: treat
agency as you should do your own staff. Най-успешните и изгодни за компанията отношения са именно от този тип.”

На 11 април 2012 г., сряда, в 18.30 ч. в зала 55 на Факултета по журналистика и масова комуникация, Софийски университет
(ул. Московска 49) ще се проведе среща на членовете на Българско дружество за връзки с обществеността. По време на
срещата ще бъдат дискутирани текущите и предстоящи проекти и инициативи на организацията.

Събитието е повод да бъдат представени на членовете както нова инициатива на БДВО, насочена към актуалните тенденции
в развитието на PR бранша у нас, така и темите, програмата и цялостната организация на двете най -големи събития в
сферата на комуникациите у нас - PR Приз 2012 и Шестия PR Фестивал.

Събитието е отворено за членовете на Дружеството за 2012 г.

Среща на членовете на БДВО

Новини
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На 5 април 2012 се проведе първото издание на семината PR Guru, насочен към практиците в сферата на комуникациите.
Събитието се състоя в два формата – презентации на утвърдени български PR практици и дискусионна част, която бе
посветена на темата „Смяна на средата: онлайн предизвикателствата пред PR специалистите”.

Лектори на семинара бяха Александър Дурчев, който представи важността от интегриране на различните маркетинг и PR
инструменти при достигането до различните целеви групи; доц. др- Десислава Бошнакова, която разгледа тънката граница
между съвестта, етиката и PR; Людмил Каравасилев описа организационният PR и добавената стойност на спонсорството и
социалната отговорност и Нели Бенова, която представи ролята на вътрешните комуникации и успешната работа на
практиците в областта.

Семинарът бе съпътстван и от дискусионна част, в която се разгледаха тенденциите и новостите в областта на PR-а и
комуникациите и се представиха успешни PR практики. Участници в дискусията бяха видни български PR специалисти, сред
които Любомир Аламанов, APRA Porter Novelii; Мария Гергова, United Partners; Стоян Стоянов, агенция PRoWay и др.
Семинарът даде възможност на участниците да обменят професионален опит и да създадат полезни делови контакти.

Ценни съвети от лекторите на събитието по отношение на ефективността в осъществяваната вътрешна и външна
комуникация:
•Важно е да познаваме потребителите си – мислете нестандартно, търсете къде комуникират те и позиционирайте бранда
си там
•Фокусирайте се върху изграждането на Brand Experience
•Съдържанието все още е цар, не го забравяйте
•PR е съвестта на организацията! Практикувайте го, така сякаш цялата организация зависи от него
•Повече слушайте, по-малко говорете
•Не може да има комуникация, ако няма повод за нея
•Мисията на една компания е да създава и брани своята чест
•Спонсорството е най-близкото до потребителя маркетингово усилие
•Вътрешните комуникации са един голям „мегафон”

Семинатър се организира от Web & Events Ltd., oрганизатор на множество успешни форуми и изложения в България.

Новини
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PRактики, брой 49, 9 април 2012 г.
9

Награда за положителен образ на жените в рекламата и маркетинга

Българско дружество за връзки с обществеността ще бъде партньор на първата в България специална награда за
положителен образ на жените в рекламата и маркетинга, която Информационното бюро на Европейския парламент
в България учредява. Конкурсът е вдъхновен от резолюция на Европейския парламент, гласувана на 3 септември 2008
г., относно влиянието на маркетинга и на рекламата върху равенството между жените и мъжете. Тя има за цел да
стимулира търговските дружества, компаниите, неправителствените организации и рекламодателите към по-голяма
социална отговорност за преодоляването на стереотипизирането по полов признак, гарантирането на равното
заплащане за работа с еднаква стойност, както и по въпроса за присъствието на жените на ръководни позиции в
бизнеса, политиката и социалния живот.

Целта на приза е да подкрепи усилията на Европейския парламент за борба с дискриминацията, която се проявява
чрез рекламата и медийните послания въз основа на полови стереотипи, които пречат за развитието на модерно и
равноправно общество. Според ЕП "концепцията за полово стереотипизиране е непродуктивна и допринася за
разделяне на професиите по пол, както и задълбочава разликата в заплащането на мъже и жени".

Конкурсът се организира със специалното участие на евродепутатите Мария Неделчева (ЕНП, ГЕРБ) и д-р Антония
Първанова (АЛДЕ, НДСВ), членове на Комисията за правата на жените и равенството между половете на Европейския
парламент. Тя е подкрепена от Българско дружество за връзки с обществеността, Обществения съвет на жените в
бизнеса в България, СБЖ, СБХ, БАПРА, Български фонд за жените, Комисията за защита от дискриминация, БАКА, сп.
"Ева", сп. "Business Woman Magazine".

Жури с участието на членовете на ЕП Мария Неделчева (ЕНП, ГЕРБ) и д-р Антония Първанова (АЛДЕ, НДСВ),
представители на браншови организации от сектора, неправителствени организации, университетски
преподаватели, експерти и журналисти, ще избере най-добрите реклами, които съответстват на критериите,
отговарящи на заложените в резолюцията на ЕП цели, както и на условията за участие в конкурса. Конкурсът
предвижда три категории: Рекламна кампания; Медиен проект и Социална кампания.

Новини
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Със съдействието на

Третото издание на M-Tel Media Masters раздаде 3 

големи, 6 призови и 1 специална награда

За трета поредна година М-Tel Media Masters – журналистическият
конкурс за материали, посветени на иновациите и технологиите, събра
медийния елит на България. Над 300 бяха гостите на събитието, а още
толкова гледаха на живо в интернет церемонията по награждаването.

Специален гост на М-Tel Media Masters тази година беше Елиф Шафак,
която дойде в България специално за церемонията по покана на М-Тел,
съвместно с издателство Егмонт. Турската авторка на бестселъри
сподели пред гостите своите виждания за творческата сила и културата в
ерата на телекомуникациите. Според нея няма противоречие между
новите технологии и книгите, а по-скоро технологиите са посредник
между книгите и хората.
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Големите награди на M-Tel Media Masters тази година получиха: в категория „Информационни агенции и нови
медии” Елица Николова от Web café за материала „Софийски бухали“, в категория „Печатни медии” – Начо Стригулев, сп.
„Мениджър” за „Кинотехнологиите промениха мечтите ни” и в категория „Електронни медии” - Петя Тетевенска и Мария
Чернева, БНТ за „Красива наука – за вампирите и науката за кръвта”. За първи път тази година журито реши да отличи един
от най-трудните жанрове в журналистиката – разследването, като присъди специална награда на Миролюба Бенатова от
БТВ за репортажите и за телефонните измами.

Третото издание на конкурса събра рекорден брой материали – 128 предложения на 42 журналисти от национални и
регионални медии. Те бяха разгледани и оценени от независимо жури в състав: топ журналистът Елена
Йончева, основателят на Webit, експерт по дигитален маркетинг и автор на книгата „Властта на хората – новият маркетинг“
Пламен Русев, преподавателят в Нов български университет и PR експерт Десислава Бошнакова, почетният председател
на Центъра за развитие на медиите Огнян Златев, писателката Ваня Щерева и американският медиен експерт Маргарет
Съливан.
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Със съдействието на

Юнайтед Партнърс обявява промени в мениджмънта на компанията

Юнайтед Партнърс, водеща компания в сферата на стратегическите комуникации, днес анонсира, че става сто
процента собственост на основателя и мажоритарен досега собственик Мария Гергова.

Промени в структурата на компанията няма да настъпят. "Ще работим в посока непрекъснато развитие и
усъвършенстване на услугите и екипа на Юнайтед Партнърс, за да заздравим лидерската позиция на агенцията.
Фокусирани сме върху дигиталните комуникации и стратегическо консултиране. Най-важно за нас е високото
професионално обслужване на нашите клиенти. Един ден е успешен, ако сме добавили стойност към дейността и
бизнеса на нашите клиенти и партньори" каза Мария Гергова, управител и собственик на Юнайтед Партнърс.

Гергана Василева, досегашен съсобственик и управляващ партньор на Юнайтед Партнърс, продава своите дялове в
компанията на Мария Гергова, но продължава да ръководи London School of PR. "Когато започнахме преди 15 години, PR
беше непозната дума в България. Беше невероятно преживяване да развием тази професия и съм благодарна на
всички хора, с които работихме заедно – колеги, партньори, клиенти, приятели. Аз обичам предизвикателствата и сега
очаквам с нетърпение началото на следващите ми начинания, което ще бъде официално оповестено през май тази
година", каза Гергана.
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Майкрософт България избра APRA Porter Novelli за комуникационна агенция

APRA Porter Novelli бе избрана за PR агенция на Майкрософт България. Агенцията ще се грижи за създаването и
реализацията на цялостна комуникационна стратегия на технологичния гигант, като поема връзките с медиите и
реализацията на проекти в рамките на „Citizenship” програмата на компанията.

„За нас е чест да работим със световен лидер като Майкрософт и заедно да посрещнем предизвикателствата,
промените и динамиката на съвременните медии. Вярвам, че съвместните ни усилия ще затвърдят водещите позиции на
компанията на българския пазар и ще запазят и продължат да развиват репутацията и доброто й име и в бъдеще,“ заяви
управителят на APRA Porter Novelli Томислав Цолов.

http://prnew.info/
http://prnew.info/iunaited-partnyrs-obqvqva-promeni-v-menidjmynta-na-kompaniqta/
http://prnew.info/maikrosoft-bylgariq-izbra-apra-porter-novelli-za-komunikacionna-agenciq/
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Със съдействието на

Action Global Communications открива свой клон в Либия

В края на март 2012 г. Action Global Communications, независима консултантска компания за връзки с обществеността,
откри своя либийски клон в Триполи. Action Либия ще предлага пълен набор от PR и комуникационни услуги. Клонът ще
бъде ръководен от Радван Гариани, професионалист с над 12 години опит в сферата на комуникациите. Той ще бъде
подпомогнат от 3-членен екип от специалисти.
“С нашия либийски офис ние поставяме основите на професионалните PR услуги в страната. Разширявайки нашата
мрежа в страни, където други се страхуват да навлязат, ние налагаме професионални практики и международни
стандарти в развиващите се пазари”, отбеляза създателят и генерален директор на Action Group Тони Кристодолу.
Action Group е консултантска компания, която вече повече от 40 години гради положителна репутация за своите клиенти.
С новия офис в Либия, мрежата на Action вече се разпростира в целия северноафрикански регион, а общият брой на
агенциите на Action нарасна до 44.
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Интерпартнерс Комюникейшънс е избраната агенция в конкурсa за графичния знак на БАКА

Българската асоциация на комуникационните агенции, която е
продължение на АРА (Асоциацията на рекламните агенции), си избра
лого след оспорван конкурс в рекламните среди.

Новият графичен знак е дело на арт директора на агенция
Интерпартнерс Соня Попова. По щастливо стечение на обстоятелствата,
този успех на Интерпартнерс бележи момента, в който агенцията
отбелязва 20 бурни и интересни години на рекламния пазар в България.

„Динамичните промени в сферата на маркетинг комуникациите са моторът зад трансформирането на АРА в
Българската асоциация на комуникационните агенции. Ние в Интерпартнерс работим в посока да участваме в
създаването на тази пазарна динамика, а не просто да я следваме” – казва Соня Попова, Арт директор в агенцията и
автор на логото на Асоциaцията. Новият знак е израз на стремежа да бъдат обхванати нови по своята природа явления в
комуникацията, които прекроиха класическата дреха на рекламата.

http://prnew.info/
http://prnew.info/action-global-communications-otkriva-svoj-klon-v-libiq/
http://prnew.info/action-global-communications-otkriva-svoj-klon-v-libiq/
http://prnew.info/interpartners-komiunikeishyns-e-izbranata-agenciq-v-konkurs-za-grafichniqt-znak-na-baka/
http://prnew.info/interpartners-komiunikeishyns-e-izbranata-agenciq-v-konkurs-za-grafichniqt-znak-na-baka/
http://prnew.info/interpartners-komiunikeishyns-e-izbranata-agenciq-v-konkurs-za-grafichniqt-znak-na-baka/
http://prnew.info/interpartners-komiunikeishyns-e-izbranata-agenciq-v-konkurs-za-grafichniqt-znak-na-baka/
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Събития

Със съдействието на

Вечерен курс: "Кризисен PR. Комуникации при 

специални условия" 

http://www.eventbox.bg/events/2867

18 април – 9 май 2012 г.(сряда – сряда)
София

Обучението ще ви даде насоки как да планирате комуникацията си

за всякакви видове кризи. Ще бъдат разгледани реални примери от
българската и световната практика, които да ви помогнат да

разпознавате кризите отдалече и да знаете как да се справяте с тях по
възможно най-добрия начин. Курсът ще даде важни отговори на

въпросите, които стоят пред всеки един PR специалист, чиято задача е
да брани добрия имидж, когато компанията/ институцията му е

изправена пред криза и когато кризата вече е в разгара си.

Акценти в програмата:
- Какво е криза; видове кризи

- Преди кризата. Предварителната подготовка и нейната изключителна 
важност.

- Корпоративни комуникации. Особености.
- Първи стъпки в ситуация на криза

- Планиране – цялостна антикризисна програма на организацията.
- Изработване на кризисен комуникационен план.

- Управление на информацията и път на кризата.

Лектор на обучението е Радина Ралчева, Управляващ директор на Go 
Green  Communications и член на УС на БДВО

Организатор: M3 College

Онлайн маркетинг за CPG/ FMCG

http://www.eventbox.bg/events/2856

10 април 2012 г. (вторник)

София

Какви са тенденциите в интерактивната 
реклама?; Kолко и кои са българите онлайн?;

Как да оптимизирате бюджетите си и да 
съчетавате различни формати в една 

кампания? Какво е специфичното за CPG/ 
FMCG сектора и кои са успешните примери от 

практиката? 

Отговорите на тези и много други въпроси ще 
дадат водещи български експерти в областта 

на онлайн маркетингa като Жанет Найденова 
(председател на IAB България), Жюстин Томс 

(лидер на работна група “Събития” в IAB 
България), Ани Великанова, Антония Митрева и 

Веселин Ангелов.

В семинарната програма е отделено място и
за новите дисплей формати, влиянието на

криейтива върху резултатите, както и за начините
за измерване на ефективността в Интернет.

Организатор: Център за образование и култура

"Илиев"
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Мастър клас "Управление на 

промяната" на Адриан Йонгенелен, МВА 

http://www.eventbox.bg/events/2766

26 – 27 април 2012 г. (четвъртък – петък)
София

В. "Капитал" съвместно с LRQA организира Мастър 

клас "Управление на промяната" на Адриан 
Йонгенелен, МВА.

Адриан Йонгенелен e водещ одитор и консултант, 

хоноруван преподавател в университетите в 
Утрехт, Бреда и Райсвайк. 

По време на събитието ще научите повече за: 

- Стратегии за управление на промяната 

- Комуникационни теории и практики 
- Организационно поведение 

- Техника на метафорите 
- Теория и практика на прехода 

- Приложни техники

Организатор: в. "Капитал" 

Семинар на Ранди Гейдж: 

“Изкуството на мултиплицирането” 

http://www.eventbox.bg/events/2415

28 април 2012 г. (събота)

София

Лектор на събитието е Ранди Гейдж, световен лидер в областта
на мрежовия маркетинг. Ранди Гейдж е в списъка „Топ 25” на

списание „Speaker” на най-успешните оратори в света.

Семинарът е предназначен за всички хора, които работят в
областта на директните продажби и мрежовия маркетинг.

Подходящ е и за компании и специалисти, развиващи се в
сферата на маркетинга и консултациите.

В семинара са включени следните теми:

- Как да превърнем мултиплицирането в предвидим процес

- Как постоянно да се запознаваме с нови хора
- Как да създадем безкраен списък с имена

- Как да отправим неустоима покана за партньорство
- Как да се научим правилно да обработваме възражения

- Как ежемесечно да удвояваме своя оборот.

Организатор: "Виза Клуб" ООД
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Кариери

Обединена българска банка търси стажант “Връзки с обществеността”
За повече информация:

staj@ubb.bg

ОББ търси:
Амбициозен студент/дипломант, завършил III-ти или IV-ти курс в специалностите „Връзки с обществеността”,

„Маркетинг”, „Реклама”, който притежава силна мотивация за професионална реализация в сферата на „Връзки с
обществеността” и творческо мислене и умения за работа в екип

ОББ предлага на студентите:

Да натрупат практически опит в сферата на Връзки с обществеността и вътрешни комуникации
Да участват в процеса на разработване на стратегия за онлайн комуникация

Да участват в процеса на развиване на програмата за корпоративна социална отговорност на банката
Да подпомагат екипа в ежедневната оперативна дейност

Ако имате силна мотивация за развитие в тази област, кандидатствайте за участие в стажантската програма на ОББ
през 2012 г.

Вашето подробно мотивационно писмо и автобиография можете да изпратите на staj@ubb.bg, като посочите Ref. PR

не по-късно от 09 май 2012 г.

Получените от кандидатите документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. След подбор по
документи одобрените кандидати ще бъдат поканени за интервю.
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Анелия Милкова е управител на Chapter 4 

България. Притежава магистърска степен по 

Индустриален мениджмънт към ТУ, гр. София и 

диплома по връзки с обществеността от London 

PR School. През 2007 г. основава ACCENT PR & 

Communicatios. Има дългогодишен опит в 

разработването на маркетингови, PR и брандинг 

стратегии за международни компании като 

АXXON, Melexis, Aurubis, Progress, DB Schenker и 

много други. 

Г-жо Милкова, как решихте да се занимавате с публични комуникации?
Нещо конкретно ли насочи вниманието Ви към тази сфера на дейност
или беше спонтанно решение?
В началото моята голяма страст беше маркетинга, но сякаш нещо ми
липсваше. Комбинацията от динамичност, свобода за използване на
нестандартни решения и непрекъснатото разнообразие в PR
професията ме накара да я избера. От тогава никога не съм се
съмнявала, че мога да работя нещо различно.

На кои свои качества залагате, за да постигате добри резултати в
работатаси?
Качествата, които са водещи за мен, както и за членовете на моя екип, са
постоянство, решителност, креативност и позитивно отношение. Но най-
ценното от всички е страстта към професията. Това е нещо, което не
може да се възпита или научи, независимо от броя квалификации, които
има един човек.

Разкажете ни повече за професионалната Ви реализация в сферата на
комуникациите. Какви длъжности сте заемали, къде придобихте най-
ценен опит?
Професионалният ми опит започва в сферата на маркетинга още като
студентка в Техническия университет. Следва магистратура по
Индустриален мениджмънт и диплома по връзки с обществеността от
London PR School.
След няколко години натрупан опит и като мениджър маркетинг и
комуникации в компаниите AXXON (за марките “Seven seconds”и
“Modabar”) и Мелексис България , през 2007г. основавах своя собствена
комуникационна агенция – ACCENT PR & Communications. Миналата
година получих предложение да присъединя агенцията към мрежата на
Chapter 4 Consulting Communications и да се превърнем в техен
представител за България.

Лица

Анелия Милкова – Управител на PR агенция Chapter 4 България
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Интервю с Анелия Милкова
(продължение от стр. 16)

Тъй като професията ни е
многопластова, вдъхновението никога
не идва от една посока. Работата на
специалиста по връзки с
обществеността е разнообразна,
динамична и изпълнена с ежедневни
предизвикателства. Възможността да
обменяме опит с колеги от цял свят
като част от мрежата на Burson
Marsteller също е голям стимул за
екипа ни.
Но най-голямото вдъхновение, което ни
кара да се развиваме като
професионалисти ден след ден, е
удовлетвореността на нашите клиенти!

Какво е мнението Ви за твърдението,
че PR-ът е по-подходяща професия за
жените?
Връзките с обществеността са една
интердисциплинарна професия, която
изисква много различни умения и
познания от различни сфери. Дамите
по принцип се славим с
възможностите си да вършим и да се
справяме с множество задачи
едновременно. В тази връзка може би
се присъединявам към това твърдение.

Член сте на журито в тазгодишното
издание на конкурса PR Приз. Какво
очаквате от проектите и в коя
категория, според Вас, конкуренцията
ще е най-голяма?

По настоящем сте управител на агенция
Chapter 4 Bulgaria. Разкажете ни повече за
агенцията и за клиентите, с които
работите.

Chapter 4 е водеща агенция за връзки с
обществеността в Централна и Източна
Европа, с централен офис във Виена.
Имаме собствени офиси в шест други
страни от региона, сред които България,
Сърбия, Македония, Босна и Херцеговина,
Унгария и Румъния, както и мрежа от
партньорски агенции в 10 други страни.
Компанията е ексклузивен представител
на Burson-Marsteller – световно известната
мрежа от PR агенции с офиси почти
навсякъде по света.
Сред глобалните ни клиенти, с които
работим в България, са HP Enterprise, за
които предоставяме медия и
комуникационно обслужване, както и
Shell, с който работим при кризисни
ситуации. Друг клиент, на който
предоставяме пълно комуникационно
обслужване в България, е Аурубис,
световният лидер в производството и
рециклирането на мед и медни продукти.
Siemens, Air Liquide, DB Schenker, Generali
също са част от клиентите, които ни се
довериха.

Какво вдъхновява членовете на Вашия
екип, а и Вас самата?

Сигурна съм, че както всяка година до
сега конкуренцията ще е голяма и
борбата много оспорвана в отделните
категори. Надявам се да видим използване
на иновативни, нестандартни и по-
изобретателни решения в реализираните
проекти, породени въпреки или от свитите
бюджети през 2011 г.
Имайки предвид развитието на
социалните мрежи и онлайн медиите през
изминалата година, очаквам по-голяма
конкуренция на проекти в новата категория
“Онлайн кампания или проект”.

Смятате ли, че креативността е важен
елемент от работата на всеки PR
специалист?
Бих казала, че креативността е водеща в
професията ни, защото постоянно
боравим с идеи, създаваме нови
концепции и интерпретации на света, в
който живеем, за да ги приложим в
работата си. Идентифицирането на
правилната идея и прилагането й на
практика не винаги е лесна задача. Често
се налага да „изхвърляме” добри идеи,
притиснати от някакви ограничения, било
то финансови, правни или други, и да ги
заменяме с вече утвърдени шаблони,
които са изпитани и се прилагат
повсеместно. Креативността в такива
ситуации за съжаление е заменена от
такъв тип клишета, но това не я прави по-
малко значима.
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ЗА и         отив /от д-р Александър Христов

Изразите – пердета

Има една специфична група от изрази, която най-

нелингвистично можем да наречем „изрази –

пердета”. Те разкриват нещо, дават някаква

информация, и после подобно на завеса скриват

останалата част. Която най-често е гола стена, а не

прозорец с прекрасна гледка. Такива например са

изразите „от България, Германия, Румъния, Русия и
други”, като под други стои само още една

държава. Или „международна конференция”,

разбирай такава с един чуждестранен гост. Или

„политици от управляващата партия и стотици
привърженици”, „с рекорден брой” и други подобни

– презумиращи продължение и перспектива, които

не съществуват.

Те имат доста подобаващо място в работата ни.

Събират информация, която не можем да

обобщим по друг начин, придават пълнота и

перспектива. Има смисъл да се използват, когато се

стремим да придадем още повече убеждаваща

сила на голи факти (макар че ако те нямат

потенциал за такава, трябва да си пълно перде, за

да ги използваш). И в крайна сметка – създава

впечатление за наистина нещо голямо, което
вероятно сме обобщили и съкратили от

съображения за време или място.

Представете си как ще изглежда един PR
специалист в очите на своя потенциален клиент,
ако каже „работил съм за IT компания и за
други”. Или ако обяви, че „реализирали сме

много кампании в сферата на туризма,
свободното време и други”; думата „много” за
кое се отнася – за кампаниите в посочените
сфери или за всички? Ние, PR специалистите, а и

всички хора с достатъчно комуникативна култура,
сме достатъчно зрели, за да разпознаваме
половинчатите истини. И всъщност, да им
вярваме по-малко, отколкото на чистите лъжи.

Може би причината е в горчивия опит, който
подсказва, че зад тези изрази – пердета
обичайно има стена. С мухъл. Тренираните уши

на хората знаят, че в момента, в който от нещо
конкретно се премине към нещо твърде общо,
мъглата пада и поставя цялото твърдение под
съмнение. Затова вероятно е по-добре в тези
случаи след края на конкретното твърдение да

сложим точка – за да не пускаме зорлем завеса
в комуникацията с тези, от които зависи работата
ни.
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Любопитно

5 причини PR професията да бъде толкова стресираща

19

Историите за адски срокове, смешни очаквания и луди часове работа, са ни познати. Но наистина ли PR професията е в голяма
степен по-стресираща от повечето други професии? Или на нас просто ни харесва да мислим така? В края на краищата, не е

въпрос на живот и смърт. Разбира се, PR-ът предлага някои особено стресиращи моменти, които могат да бъдат уникални за
професията, или поне в значително по-голяма степен, отколкото при други професии.

Обслужваме много висши лица. Всеки клиент, който обслужваме, има специални изисквания, но ние, войниците, борещи се
на фронта с медийните връзки, трябва да отговаряме на клиенти, преки ръководители и, много често, представители на
пресата. Целите на тези три страни, обаче, често са в конфликт, а ние, PR специалистите, трябва да угодим на всички тях, за
да се развиваме успешно.

Търгуваме контрола върху доверието. Магията на спечеленото покритие не е под наш контрол. Динамичната медийна среда, в

която работим, само повишава риска, съответно и стреса, от непредвидими резултати.

PR специалистите са все още недостатъчно разбрани. Рекламните специалисти създават нещо осезаемо, обикновено визуално
представено на клиента в ключовите етапи от създаването си. Корпоративните съветници са като адвокатите, с разликата, че от

адвокатите не се иска да гарантират сигурни добри резултати. За разлика от това, очакванията на клиентите по отношение на PR
процесите, необходимото време и публичността, често са нереалистични. И да, това причинява стрес и за двете страни.

Практиката на PR специалиста е базирана на часова ставка. В много PR агенции, вие сте толкова добри, колкото добро е

количеството работа, което сте извършили за определено време, нещо, което може да се променя всеки месец. И двата фактора –
натискът да покажете най-доброто от себе си, и липсата на последователност в количеството свършена работа, могат да ви

донесат купища стрес.

PR професията е в преход. Е, коя индустрия не е? Възходът на социалните мрежи и скоростта, с която новите платформи,
стратегиите и използваните инструменти трябва да бъдат обработени и адаптирани, непрекъснато се ускорява. Повече възможности,

обаче, означава и повече учене и повече стрес.

И все пак обичаме професията си... в повечето случаи .

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

http://prdaily.com/
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Забавление

13 знака, че работите като PR

1. В гимназията учителят ви определя като “социално животно” в бележника.

2. Изключили сте всички опции за уведомления на мобилния телефон и компютъра. Те 
не са ви нужни. Така или иначе знаете, че имате минимум 50 нови мейла.

3. Когато видите добра история във вестник или списание, първото нещо, което си 
помисляте, е “Кой е поставил тази история?”.

4. Обмисляте внимателно всяка една дума, която пишете. Да, има разлика между 
“над” и “повече от”.

5. Изненадани сте да установите, че някои хора успяват да видят картинката на 
desktop-а си.

6. “Почивен ден” означава да проверявате пощата си на всеки 15 мин, когато сте 
физически извън офиса. 

7. Спите с iPhone-а си. 

8. “Безмълвен” за вас е чужда дума.

9. Отговорът ви на повечето въпроси, започващи със “Смятате ли, че е възможно...” е 
“Да!”.

10. Когато излизате на питие  с приятел и той ви разкаже страхотна история за това как 
е спасил изгубено куче, вашата първа реакция е “Това мога да го вкарам в 
новините!”.

11. Баба ви иска да знае кога ще бъде публикувана статията ви в The New Yorker Times.

12. Кофеин и алкохол, в този ред.

13. Хората си мислят, че нон стоп посещавате партита и си изкарвате прехраната като 
се срещате със знаменитости. И вие ги оставяте да мислят така – звучи много по-
добре, отколкото реалността, в която сте приковани към телефона и лаптопа.
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