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Конкурсът за успешни PR проекти „PR Приз 2011” ще приема предложения до 21 април

Големият интерес към конкурса с най-дългогодишна история в
сферата на публичните комуникации в България доведе до
удължаване на срока за кандидатстващите проекти.
Крайният срок за предаване на проектите е 18.00 часа на 21
април 2011 г. (четвъртък).

Българска конфедерация за връзки с обществеността
удължава срока за приемане на проектите, кандидатстващи в
конкурса “PR Приз 2011”. Големият интерес към новите, 11 на

брой категории, и желанието на специалистите по публични комуникации в България да получат признание от
най-старата организация в сферата на PR за успешната си работа през изминалата година, доведе до
решението за удължаване на крайния срок с една седмица - до 21 април 2011 г. (четвъртък) включително.
Всяка кампания, изпратена за участие, трябва да бъде планирана и осъществена през 2010 г. и завършена не
по-късно от края на февруари месец, тази година.

В конкурса могат да участват PR агенции и отдели на търговски компании, медии, държавни институции,
правителствени и неправителствени организации, посрещнали предизвикателството да представят за участие
проекти, реализирани през 2010 година. Конкурсните категории тази година са 11: „Корпоративна PR
кампания“; „Общественозначима PR кампания на организация от бизнес сектора“; „Социално отговорна PR
кампания на организация от нестопанския сектор“; „PR проект в публичния сектор“; „PR проект за вътрешни
комуникации“; „PR проект за продукт или услуга“; „Специално събитие“; „PR проект на медиа“; „Кризисен PR
и управление на комуникационни проблеми“; „Имиджмейкинг“ и „Политически PR“.
И тази година има специална катергория “PR на студентски проект”, в която могат да се включат студенти по
PR, които са завършили трети курс от обучението си. Те трябва да представят PR програма или план за PR
кампания, развита за целите на курсов проект.

http://prnew.info/konkursyt-za-uspeshni-pr-proekti-%E2%80%9Epr-priz-2011%E2%80%9D-shte-priema-predlojeniq-do-21-april/
http://prnew.info/konkursyt-za-uspeshni-pr-proekti-%E2%80%9Epr-priz-2011%E2%80%9D-shte-priema-predlojeniq-do-21-april/
http://prnew.info/konkursyt-za-uspeshni-pr-proekti-%E2%80%9Epr-priz-2011%E2%80%9D-shte-priema-predlojeniq-do-21-april/
http://prnew.info/konkursyt-za-uspeshni-pr-proekti-%E2%80%9Epr-priz-2011%E2%80%9D-shte-priema-predlojeniq-do-21-april/
http://prnew.info/konkursyt-za-uspeshni-pr-proekti-%E2%80%9Epr-priz-2011%E2%80%9D-shte-priema-predlojeniq-do-21-april/
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Конкурсът “PR Приз 2011“ предлага и кандидатстване за две нови специални награди:

- Клиентска награда за PR агенция в корпоративния сектор – http://bit.ly/f4WIdd
- M-Tel PR Challenge Contest – http://bit.ly/eJ7aNT

Други важни дати:

22 април – 10 май 2011 г. Предварително журиране;

11 май 2011 г. Оповестяване на класираните за втори кръг и участниците в публичните
защити;

14 май – 15 май 2011 г. Открити представяния на проектите, кандидатстващи в PR Приз 2011

17 май – 19 май 2011 г. PR Фестивал 2011

19 май 2011 г. Официална церемония за награждаване на участниците в конкурса PR
Приз 2011 и Гала вечер.

Допълнителна информация можете да откриете на www.prpriz.info

http://bit.ly/f4WIdd
http://bit.ly/f4WIdd
http://bit.ly/f4WIdd
http://bit.ly/f4WIdd
http://bit.ly/f4WIdd
http://bit.ly/f4WIdd
http://bit.ly/f4WIdd
http://bit.ly/eJ7aNT
http://bit.ly/eJ7aNT
http://bit.ly/eJ7aNT
http://bit.ly/eJ7aNT
http://bit.ly/eJ7aNT
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http://bit.ly/eJ7aNT
http://www.prpriz.info/
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Със съдействието на

“Юнайтед Партнърс” разширява дейността си в BTL сектора

От началото на април 2011 година агенция "Юнайтед Партнърс" планира развитие на портфолиото си в
сферата на маркетинга и управлението на марките. Агенцията ще инвестира усилия и опит в дългосрочното
разширяване на BTL дейността си и събитийния мениджмънт. От април "Юнайтед Партнърс" има обособен BTL
отдел, който ще отговаря за разработването и реализирането на промоционални кампании, събития,
конференции и семинари. За да ръководи отдела, към екипа на агенцията се присъединява Даниел Сейков.

Даниел има опит като BTL мениджър във водещи български медийни и рекламни агенции. Той е натрупал богат
опит в организирането и мениджмънта на корпоративни и публични събития, бизнес конференции,
промоционални кампании, проектирането и производството на рекламни материали и др.

Токуда Банк избра APRA Porter Novelli за своя PR агенция

APRA Porter Novelli бе избрана за PR и
комуникационна агенция на Токуда Банк АД.

Компанията ще се грижи за създаването и
реализацията на цялостната комуникационна
стратегия на банката, като поема връзките с медиите
на корпоративно и продуктово ниво.

http://prnew.info/
http://prnew.info/iunaited-partnyrs-razshirqva-deinostta-si-v-btl-sektora/
http://prnew.info/tokuda-bank-izbra-apra-porter-novelli-za-svoq-pr-agenciq/
http://prnew.info/tokuda-bank-izbra-apra-porter-novelli-za-svoq-pr-agenciq/
http://prnew.info/tokuda-bank-izbra-apra-porter-novelli-za-svoq-pr-agenciq/
http://prnew.info/tokuda-bank-izbra-apra-porter-novelli-za-svoq-pr-agenciq/
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Обучение: "Дигитални стратегии и 

онлайн присъствие - за начинаещи“

http://www.eventbox.bg/events/1254

27 април 2011 г. (сряда)

Пловдив

При завършване на първо ниво на курса по

„Дигитални стратегии и онлайн присъствие”,

организиран от е-Академия, участниците ще:

- Научат как да интегрират дигиталните медии в

маркетинг микса

- Добият представа за основите на дигиталната

екосистема

- Разберат как да отговорят на потребителското

поведение

Курсът е подходящ за:

- Бранд и маркетинг специалисти, търсещи начини за

навлизане и ефективното използване на онлайн

пространството

- PR експерти, които навлизат в онлайн комуникацията

- Специалисти, ангажирани с привличането на нови

клиенти и правилното им таргетиране

- Медийни специалисти с малко или никакъв опит в

дигиталните медии

Семинар: "Маркетинг и реклама чрез Facebook"

http://www.eventbox.bg/events/1694

20 април 2011 г. (сряда)

София

Как се правят успешни маркетинг кампании във Facebook?

Научете тайната, взимайки участие в специализираното обучение

за маркетинг и реклама чрез социалната мрежа FACEBOOK,

организирано от SocialMe.

3 важни причини да присъствате на обучението:

1. Ще научите как да изграждате доверие в марката.

2. Ще научите как да оптимизирате страниците си.

3.Ще научите как да привлечете фенове, да промотирате и

продавате.

Обучение: „Презентационни умения”

http://www.eventbox.bg/events/1648

26 - 27 април 2011 г. (вторник – сряда)

София

На обучението, организирано от ТБМ Консултинг, ще бъдат

разгледани: планиране и подготовка на презентацията, структура

и подбор на информацията, основни елементи на водене на

презентацията, способи за предаване на съобщението, работа с

аудитория, типове слушатели и др.

http://www.eventbox.bg/events/1254
http://www.eventbox.bg/events/1427
http://www.eventbox.bg/events/1427
http://www.eventbox.bg/events/1427
http://www.eventbox.bg/events/1694
http://www.eventbox.bg/events/1694
http://www.eventbox.bg/events/1648
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United Partners is looking for Account Executive 
More information:

http://www.jobtiger.bg/obiavi-za-rabota/account-executive

Responsibilities:
- Working as part of an account team to develop client proposals and implement the PR activities for both 
current and potential clients;

- Efficiently managing existing clients;
- Coordinating and implementing on-line communication strategies;
- Liaising on a daily basis with clients and the media;
- Relationship building and networking with clients and the media;
- Monitoring the media;
- Event management, including press conferences and promotional events.

We offer:

- chance to join one of the most exciting fast-developing industries and to work for the market leader;
- work in young, friendly, ambitious and motivated team of professionals;
- bonus opportunity for target achievement and high performance.

The requirements:
- Min 1 year experience in similar field
- University degree in PR, journalism, communications, economy
- Very good command of English
- Excellent communication skills
- Standard computing skills, including Word, Excel and PowerPoint
- Knowledge of Digital PR and social media

Please, send your CV, motivation letter and a recent photo to e-mail: iveta.emilova@united-partners.com.

http://www.jobtiger.bg/obiavi-za-rabota/account-executive
http://www.jobtiger.bg/obiavi-za-rabota/account-executive
http://www.jobtiger.bg/obiavi-za-rabota/account-executive
http://www.jobtiger.bg/obiavi-za-rabota/account-executive
http://www.jobtiger.bg/obiavi-za-rabota/account-executive
http://www.jobtiger.bg/obiavi-za-rabota/account-executive
http://www.jobtiger.bg/obiavi-za-rabota/account-executive


PRактики, брой 25, 18 април 2011 г.

7

Кариери

Main missions:
- Develop PR strategies and integrate them into the overall marketing communication campaigns of the clients
- Execution of PR campaigns based upon client objectives/ priorities
- Achieving departmental objectives and supervising PR Executives work 
- Possess close understanding of each client’s objectives.

Global responsibilities:
- Serve as a resource both to the Agency and client on matters of PR. Provide clients with value-added advices.
- Ensure that Agency staff (i.e. Brand) understand mission of PR, and that each possesses the requisite knowledge to 
complete the PR Brief properly.
- Coordination and execution of PR projects in direct contact with the clients 
- Responsible for the coordination of the PR projects with the Project Manager of the certain client in Euro RSCG Sofia

Particular responsibilities
- “Plan and strategize” based upon PR briefing
- Creating short and long term communication strategies and PR activities plans 
- Organizing press conferences and media meetings - preparation, scenario, communication, execution, media 
monitoring
- Managing media relations with journalists in the national and regional media
- Preparation of press materials and distributing them to all media concerning concrete occasions
- Crisis management strategy preparation and consultations
- Analyzing and evaluating media coverage, preparing regular client reports and attending client meetings
- Researching, writing and distributing press releases to targeted media

If you are interested, please send a CV, recent photograph and a motivation letter no later than April 30, 2011

7

EURO RSCG Sofia is looking forSenior PR Executive 
More information: 

http://www.jobs.bg/f1117145

http://www.jobs.bg/f1117145
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Завършва НАТФИЗ специалност PR, в онези години с 

български превод “Публична реч” и второ висше 

образование “Телевизионна журналистика” във ФЖМК 

на СУ “Св. Климент Охридски”.

Започва работа в БНТ през 1992 година след конкурс за 

предаването “Добро утро”. За кратко работи в 

студентското предаване “Ку-Ку”, за по-дълго е съдебен 

и криминален репортер в “По света и у нас”. Един от 

първите водещи на съвременния формат на 

сутрешния блок на БНТ “Денят започва”, където работи 

7 години. Успоредно с това е репортер и редактор в 

“Панорама” с Бойко Василев. Основател и говорител 

на кампанията “Обединени медии” - първата, 

обединила всички големи медии в България и 

прерастнала в "Правителствен фонд за лечение на 

деца в чужбина".

Г-жо Добромирова, кариерата Ви започва в телевизията.
Разкажете ни как попаднахте в БНТ и с какво работата Ви там
допринесе за развитието Ви като PR специалист?
В БНТ попаднах след конкурс. Той беше за предаването „Добро
утро“ и ме одобри Александър Авджиев. Аз бях втори курс студент в
НАТФИЗ, уникалната за времето си специалност „Публична реч“,
чиято абревиатура е ПР. Така че преплитането на нещата е
започнало още тогава реално. БНТ, от своя страна, е най-
сериозната телевизионна школа, мисля, няма спор. В „Добро утро“
„по телевизия“ имах изключителен учител в лицето на покойния
режисьор Илия Костов. В „По света и у нас“ се научих на
„новинарство“ или на това как да „бъдеш на върха на копието“ и да
се справяш и с най-заплетените ситуации за отрицателно време,
защото всичко е за емисията след 10 минути. В „Панорама“ Бойко
Василев ме научи да търся истинската история в един репортаж. В
сутрешния блок, който в началото беше „Точно в 7“, а после стана
„Денят започва“, се научих да работя в екип и да разчитам на него в
най-важните и трудни моменти. А такива в един 3-часов ефир има
мноооого и буквално всеки зависи от всеки. Това важи за
телевизията по принцип – че ти си част от брънката, която работи за
един продукт, който не би бил на 100% добър без всеки един – от
главния редактор и редакцията, с които обсъждате темите, през
оператора и монтажиста, с които „произвеждате“ репортажа, до
лицето от екрана, което е прекият посредник и трябва да достигне
заедно с репортера до зрителя, за да обърне внимание той на тази
телевизионна история, която му разказвате всички заедно. А нима
PR е нещо различно? Всяко едно от качествата, които е възпитала в
мен кариерата ми в телевизията ми помага да разказвам
историите на нашите партньори, които са ни се доверили, че
можем да им бъдем полезни в развитието на техния успешен
бизнес.

Лица

Ивет Добромирова – Основател и управител на PRoPR Агенция

8
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Интервю с Ивет Добромирова
(продължение от стр. (8

В първия приятелят може и да свърши
работа, но това при всички случаи е
еднократна акция, която може и да
пропадне в морето от информация
незабелязано и при това не носи
тежестта, каквото би имала една
добре обмислена и организирана
реакция. А във втория – може и така
да се е работило в някакъв момент,
но дори и да се случва все още,
дълбоко се съмнявам, че е много
често. Трудно се достига до
решението, че зад всеки един
истински успешен бизнес, стои и
съответният експерт по публична
комуникация. И това разбиране е
въпрос на мениджърски размах от
страна на активния бизнес. По-често
като че ли се случва да се опре до
PR-експерт в кризисна ситуация.
Фактът, че нямаше да има кризисна
ситуация, ако имаше постоянна
работа с PR-експерт остава на заден
план. Не мисля, че факторът „голяма“
или „малка“ компания е решаващ по
време на криза. И в двата случая ще
оцелеят приспособимите и гъвкавите,
и най-вече добрите. Искрено се
надявам кризата да не се отрази на
качеството на работата. Но това
също зависи до голяма степен от
зрелостта на потенциалните клиенти.

Кой е най-трудният момент от
професионалното Ви израстване?
Че още не се намирам
професионално израстнала.
Постоянното съмнение дали всичко е
до последния детайл на абсолютната
висота ме е преследвало още от БНТ
и така е до днес. Някой от „великите
журналисти“ на нашето време беше
казал, че „журналистът е толкова
добър, колкото е последната му
работа“. Е, напълно вярвам, че и в PR-
кампаниите е така. И колкото и
успешна да е била дадена кампания
за нас, аз винаги си задавам въпроса:
„А можеше ли да бъде направено
още нещо?“
На какво ниво е PR бизнесът в
България? Как оцеляват малките
компании на пазара, особено при
тежката икономическа обстановка и
какво им коства това оцеляване?
Не е тайна, че да „продадеш това“,
което ние работим е изключително
трудно. Постоянно се сблъсквам със
скептицизма на хората, които по
традиция отказват да им се дават
съвети и смятат, че няма нищо сложно
в тази работа и те могат да си я
свършат сами – като се обадят на
някой приятел журналист или по-
лошото - платят на някого. Грешат и в
двата случая.

Ако те предпочетат да „купят“ един
продукт на по-ниска цена и с много по-
ниско качество, това ще изроди по
особен начин пазара. Защото цените на
всички качествени продукти в глобален
мащаб паднаха, да, но на истински
стойностните - не драстично. Така е и в
нашия бизнес. Дори и да има спад на
цените на обслужването, то има един
продукт, който с качествата си струва,
колкото струва, и това е. Защото ние не
можем да почнем да работим по-зле,
нали? Така че се надявам наистина
бизнесът да реагира адекватно на
ситуацията като просто избира
внимателно каква услуга ще получи
срещу съответната своя инвестиция,
защото понякога евтините неща излизат
скъпи. Но с бизнес като нашия, ние
можем да видим, че щетите от
некачествена публична комуникация
може да са големи, но за сметка това
дългосрочни.
Защо решихте да започнете собствен
бизнес и защо се ориентирахте към PR?
В БНТ достигнах „върха на своята
некомпетентност“, започна да ми става
скучно и не на последно място много
уморително. Реших, че ако не се махна
към онзи момент, най-вероятно ще
остана там завинаги.
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Промяната е положително нещо. Не
бих се осмелила да стартирам
собствен бизнес, защото нямах
самочувствието, че ще се справя.
Идеята беше на съпруга ми и негов
приятел. Стартирахме заедно с
неговата съпруга и моя приятелка. По
стечение на обстоятелствата останах
сама. Те заминаха да живеят в
чужбина. Защо PR? Защото няма
„бивш журналист“. Обичам да работя
с колегите и по принцип с една
материя, която си мисля, че познавам
добре.

Какво е най-голямото
предизвикателство в тази професия,
според Вас?
Да пребориш догмите:
- че всички НЕ РАЗБИРАТ от PR,
- че НИКОЙ НЯМА НУЖДА от PR,
- че да правиш PR означава да платиш
на едни журналисти и съответно
- че ВСИЧКИ журналисти са
корумпирани и мързеливи

От другата страна са догмите на
другата крайност:
- че ВСЕКИ може да работи PR
- че ВСЕКИ може да си прави PR сам
И най-порочното очакване към PR-
експерта, че той може да направи

чудо за една нощ и да оправи
забъркваната дълго време каша в
публичното пространство с едно
махване на вълшебна пръчка СЕГА.

Разкажете повече за екипа, с който
работите.
Те са част от моето семейство. Всеки
един и всички заедно. Малко сме
като мускетарите. За добро или за
лошо. Отначало се опитах да събера
екип от хора, с които дълги години
съм работила заедно и са вече
добри в това, което правят. Не се
получи. И не съжалявам. Сега в
агенцията работят 4 деца – Павлина
Радославова, Зорница Миткова,
Александър Кръстев и Цветан Илиев,
на средна възраст 22-23. Заедно сме
с някои от 4, с някои от 5 години, което
е на практика от самото начало.
Преди две години към PRoPR на
позицията изпълнителен директор се
присъедини и Николай Стоянов, който
беше един от водещите бизнес-
редактори във в. „Труд“, а също и част
от пресцентъра на премиера Иван
Костов. С икономическите си
познания, работата си в медиите,
своите контакти и опит, Ники беше
изключително важно попълнение към
екипа. Спокойно мога да кажа, че
всички заедно израстваме

Интервю с Ивет Добромирова
(продължение от стр. 9 (

професионално, ако се върна към
началото на това интервю и сме
истински екип. А това е много важно.
Споделяме общи принципи, между
които е и този, че нашите клиенти
заслужават нищо по-малко от 100%
качествен продукт и вървим по пътя.

Пет поредни години агенция PRoPR
организира безвъзмездно Медиен
панаир във ФЖМК, СУ. Как се роди
идеята за тази инициатива и какво Ви
стимулира да продължавате да я
реализирате всяка година?
Съвсем в началото на работата на
агенцията, трите дами, които стоят в
основата на проекта - Петранка Филева,
Мария Нейкова и Мария Попова, и трите
преподаватели във ФЖМК ме поканиха
да им помогна. Идеята беше да се
направи класически панаир, на който
медиите да се представят по някакъв
начин като така се осъществява „живата
връзка“ със студентите и се хвърля мост
между теорията и практиката. Това беше
идеята, а с този проект аз избрах да
обявя официално старт на работата на
PRoPR. Може да се каже, че това беше
премиерата на агенцията. Щастлива
съм, че вече 5-та година в рамките на
този проект, под един покрив се събират
наистина елитите в теорията и
практиката на професията, защото това
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e изключително и само от полза на
студентите. Всяка година има поне 10
деца, в чиито очи можеш да видиш, че
е имало смисъл да им се случи тази
седмица на Медийния панаир във
Факултета и това ме зарежда да
продължа и следващата.
И Алекс, и Зорница и Павлина са част
от моя екип след първото издание на
панаира. Всяка година има поне
няколко деца, които разказват своите
успешни истории в началото на
своята кариера, започнали именно от
Панаира. Това е смисълът.

Образованието или практиката учат
повече?
Дълбоко вярвам, че двете са
неразделни. Образованието е
фундаментът, върху който трябва да
се налеят основите... И когато вече
има върху какво да стъпиш да градиш
и с практически познания. А и човек
се учи докато е жив. Може и да е
банално, но е така.

Разкажете на читателите на
“PRактики” за любим Ваш проект.
Банално е, но всеки наш проект ни е
любим. Кредо на агенцията е, че си
избираме внимателно

ангажиментите и те за нас са каузи,
а не просто поредния случай.
Оказва се, че повечето хора, с които
работим са не просто бизнес-
лидери в своите области, те често
проправят пъртината. Като казвам
това, визирам един цитат на Стив
Джобс, според когото „Иновациите и
новаторството правят разликата
между лидера и последователя.“ Ние
сме щастливи да си партнираме с
VIP Security – клиент на агенцията от
самия й старт, който
междувременно разрастна бизнеса
си няколко пъти, с Kaliakria Resort –
едно от най-прекрасните места на
северното черноморие и също наш
клиент от самото начало, с Katarzyna,
които съвсем наскоро получиха
признание, равностойно на това
български филм да получи Оскар.
Тяхната Reserve 2007 получи 90 т. по
скалата на най-уважавания винен
критик в света Робърт Паркър, което
ги нареди наистина сред световните
лидери във винопроизводството. Да,
гордеем се с всичките си проекти и
ги обичаме.
Как според Вас PR бизнесът в 
България трябва да се бори с 
неетичните практики?

Интервю с Ивет Добромирова
(продължение от стр. 10)

Като се опре на два принципа: „С 
терористи не се преговаря“ е единият, а 
вторият е „Най-лесният начин да се 
бориш с един порок е като не му се 
поддаваш.“ Има и трети, който 
споделяме заедно с нашите клиенти и 
партньори и който ни сближава и той е: 
„Прави, каквото трябва, пък да става, 
каквото ще“. 

Кога един проект може да се нарече 
успешно реализиран?
Когато резултатите от него получат  
своята оценка и тя е добра. В нашата 
област не може да кажеш: „Положих 
много усилия, но...“. Работата ни е тясно 
обвързана с конкретен резултат и 
хубавото е, че ако си си свършил добре 
работата, той е видим. Разбира се, с  
много важното условие, че нещата не 
стават за една нощ. 

Кои са важните принципи, които Ви 
определят професионално?
Освен тези, които вече споменах, това 
са лоялност, партньорство, доверие, 
разбиране, отдаденост, стил,  добър 
вкус и работа, работа, работа, работа...

Какво означава за Вас PR?
PRoPR.
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новини

ЗА и         отив /от Радина Ралчева

Приятелството с журналисти

Много ясно, че приятелството с журналистите е неизбежно. То дори е полезна част от нашата
работа. Но ако оставим работата настрана, макар че добрите приятелства са важни в нея и е
вярно, че с хора, на които имаш доверие е много по-лесно и ефективно да се работи, смятам, че
ние си говорим с тези хора всеки ден и е естествено да създадем приятелства с някои от тях. Не
знам за вас, но аз не си подбирам приятелите по професии. И ако е вярно, че човек се
сприятелява с подобни нему хора, значи, когато срещнем колега от медиите, с когото си
допадаме, приятелството се развива само. Предпоставките да имаме приятели журналисти са
много – освен съвместната работа, споделяме и същото любопитство към света около нас,
работим с езика, вълнуват ни сходни теми и неща, най-малкото защото са актуални, участваме
във формирането на обществено мнение и имаме отговорности, свързани с това, практикуваме,
доколкото можем, критично-аналитичен подход към света и т.н. Освен това, често колегите в
медиите са нещо като „криво огледало”, в което виждаме всички недомислици, недостатъци или
грешки на комуникацията, която практикуваме. От приятели журналисти съм чувала едни от най-
точните, откровени и директни коментари, които са ми били безценен професионален коректив и
винаги съм се доверявала на мнението на своите приятели в медиите. Изобщо – хубаво е да сме
приятели – можем да се съберем и неагажиращо да „поклюкарстваме”, да си „сверим”
часовниците и да се върнем взаимно към бягащата ни понякога обективност. Да не говорим колко
приятен е този оздравителен процес, когато се прави с близки хора. А и честно да ви кажа, моите
приятели журналисти са страхотни. Не говоря само професионално, а изобщо. И са ми приятели
не заради професията си, а заради себе си. Освен това времето и работата са потвърдили
нашите приятелства. Нали се сещате, че понякога сме били от двете страни на барикадата, но
нито те, нито аз сме злоупотребили с това. Всичко споделено си е оставало между нас и не сме
се възползвали от него професионално. А и нали всички приятелства се проверяват точно така,
макар и с различна степен на риск. Затова не виждам никаква причина да не градя приятелски
отношения с някого само заради професията му. Това е дискриминационно и всъщност се
отразява негативно на моите прихика и душа. А прихическото ми добруване и моето душевно
щастие са важни – най-напред за мен, а след това – за близките ми и познатите ми, и дори за
клиентите, с които работя.
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новини

ЗА и         отив /от Радина Ралчева

Приятелството с журналисти

Когато се занимаваш с връзки с обществеността, трябва да си много съзнателен, внимателен
и да преценяваш понякога всеки ход и всяка дума. Както и всяко приятелство. Защото не
представляваш себе си, а компанията, в която работиш, или клиентите, които са ти се
доверили. В този ред на мисли, всички сме наясно, че има не толкова чистоплътни
приятелства между PR практици и журналисти, които се базират на взаимна изгода и преки
ползи и за двете страни. Това е някаква странна форма на утилизиране на приятелството и
превръщането му във функция на работата. Не трябва да се пренебрегва и друго - близостта
с определени представители на медиите е потенциално опасна. Може да доведе до
неглижиране на едни журналисти за сметка на други, да наруши принципите на
прозрачността и равния достъп до информация, да предизвика разпространение на слухове,
а някоя изпусната дума „между приятели” може да отключи доста неприятни последствия за
засегнатите в разговора компании или представители на бизнеса. Както се казва, когато си
говориш с журналист, няма такова нещо като неофициален разговор. Всичко може да бъде
използвано срещу теб в публичното пространство. Пък и фамилиарниченето с журналисти е
доста неприятно дори за гледане – едно такова мазничко и угодническо. Защото знаете – не
бива да се „караме” с медиите. Плюс това част от работата на PR практиците е да
представят нещата в най-добрата възможна светлина, а важна част от работата на
журналистите е да търсят и изравят всички онези неприятни полу-истини, малки или по-големи
грешки, удобно пропуснати факти и негативни истории. Е, как можем да сме приятели, щом
професионално сме противници? Нали за медиите новина е само лошата новина. А ние не
обичаме лошите новини, особено ако са свързани с нашите клиенти или компаниите, в които
работим. И правим всичко възможно да генерираме добри новини. Които медиите, разбира
се, не публикуват. До комични ситуации се е стигало по този въпрос. И все пак – работата се
върши от хора. И колкото по-добре се познават те, колкото повече доверие и уважение хранят
едни към други, толкова по-голям е шансът работата да бъде свършена както трябва. Може
би не е редно да сме приятели с журналистите. Но е важно да ги познаваме и уважаваме и
да направим всичко, което можем, за да работим добре заедно.
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новите членове

НиколайНиколов,

PR специалист, Бизнес

телевизия“Bulgariaonair”

Николай Николов е магистър 

“Маркетинг” в УНСС. Има 9 

годишен стаж в сферата на 

комуникациите. Интересува се 

от корпоративен PR, 

организиране на събития, 

структуриране на събития и др.

ДаниелКиряков,Енел

Мениджър

КомуникациииКСО,

МарицаИзток3

Даниел Киряков има над 5 

години стаж в сферата на 

комуникациите. Интересите 

му са насочени към 

вътрешните и външни 

комуникации, както и към 

корпоративната социална 

отговорност. 

АлбенаИвайлова,

PR Директор,Вивека

КонсултингООД

Албена Ивайлова е магистър 

във ФЖМК, СУ. Има над 10 

години стаж в сферата на 

комуникациите. 

Професионалните й интереси 

са насочени към 

корпоративните комуникации и 

политическия PR. 
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Присъедини се към БДВО и в Уеб пространството:

http://www.facebook.com/group.php?gid=37032117745
http://www.linkedin.com/groups?gid=2172146&trk=hb_side_g
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“Латерален маркетинг: Нови техники за нестандартни идеи”

Филип Котлър, Фернандо Триас де Бес 

Locus publishing, 2007

200 стр.

Цена от knigazateb.com: 13.50 лв. 

Ако сте любител на модерното изкуство, вероятно сте попадали в ситуация, когато ви се иска да завъртите

определена картина или самите вие да смените позицията си, единствено с идеята да промените

гледната точка и да видите нещо, което иначе няма как да стане.

Ако сте професионалист в сферата на маркетинга, то със сигурност ще ви се наложи в един момент да

завъртите картината, за да видите, това, което другите не виждат. С други думи, да се запознаете с

латералния (хоризонтален) маркетинг и да се възползвате от неговите възможности.

Именно този "нов" маркетинг е център и на книгата "Латерален маркетнинг: Нови техники за нестандартни

идеи" на маркетинг гурото Филип Котлър и специалиста по бизнес консултации Фернандо Триас де Бес.

библиотека/ от Павлина Радославова

С разчупването на рамките на традиционния маркетинг, латералното мислене поставя идеята да се промени гледната точка към

разработването и позиционирането на нови продукти в съвременния пазар, който е хиперфрагментиран, наситен е с множество

сходни продукти и клиширани рекламни послания. В тази нелека ситуация модерният маркетолог намира своето спасение

именно в хоризонталния маркетинг, който предлага алтернатива на традиционната вертикална структура - сегментиране,

фрагментиране и позициониране на пазара.

Латералният маркетинг преструктурира съществуващата информация и тръгва от конкретното мислене към глобалното чрез

изследователския ентусиазъм, допускането на повече възможности и повече нестандартни творчески похвати.

Книгата на Котлър и Фернандо Триас де Бес дава възможно най-ясната и добре структурирана теза, че в съвременния свят

маркетингът трябва да промени ъгъла, от който влияе на пазара, за да бъде успешен.

Книгата е изключително добре подредена, като в началото се дава теорията на традиционния подход в маркетинга, след това се

представят предизвикателствата на настоящата маркетингова ситуация, а в останалата част подробно се описват възможностите и

начините за използване на “новия” латерален маркетинг.

Цялата книга представя и едно своеобразно сравнение, но не и съревнование между вертикалния и хоризонталния подход, което

помага на всеки читател ясно да види предимствата и недостатъците им по отделно. В "Латерален маркетинг: Нови техники за

нестандартни идеи" ясно са откроени тезите на всяка глава и смислова теза (в това число и графично). Книгата предлага и редица

примери от практиката на различни компании, които доказват, че дадените теории работят.

Най-доброто предимство на това четиво обаче е, че по никакъв начин не отрича старите похвати на традиционния маркетинг.

Напротив, за авторите вертикалния и латералния подход трябва да вървят ръка за ръка и да си помагат, за да се постигне истински

силно въздействие и добър резултат. Защото няма грешна комуникация, а само ситуации, в които се използват неподходящи

комуникации.
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Buyology: Биология на купуването. Основи на невромаркетинга

Мартин Линдстрьом

Изток-Запад, 2011

288 стр.

Цена от knigazateb.com: 17.10 лв. 

„Buyology: Биология на купуването. Основи на невромаркетинга" е за истините и лъжите защо купуваме.

Мартин Линдстрьом е датчанин и консултира редица Fortune 100 компании като McDonald's, Nestle,

American Express, Procter & Gamble, Microsoft и много други. Интересът на Мартин към невромаркетинга

се запалил от една статия в списание Forbes, която прочел по време на самолетен полет - In Search of the

Buy Button.

Така се родил проектът Buyology, който е най-голямото neuroscience проучване в света. В продължение

на 3 години Мартин Линдстрьом е работил с учени, с които са изследвали мозъците на 2000 души от 6

държави, за да разберат какво точно става, когато пазаруваме. Скромната сума за провеждане на

изследването е била 7 милиона долара, осигурена от 7 компании и самия автор.

библиотека/ от Маргарита Евтимова

Обикновено корпорациите провеждат количествени изследвания и впоследствие организират различни качествени изследвания и

фокус групи с потребителите си, за да ги питат защо купуват. Голяма част от дейностите, които извършваме обаче, зависят от

нашето подсъзнание. Мислим си, че сме рационални същества, но всъщност действаме много емоционално.

Освен защо предпочитаме една марка пред друга, Мартин е изследвал и различни митове от маркетинга - продава ли сексът,

какво е бъдещето на логото, работят ли product placement-ът и спонсорството. Разгледани са семантичните маркери и

огледалните неврони и как една фирма може да ги използва за създаване на конкурентно предимство.

Някои от изненадващите резултати от изследването:

- Предупреждаващите надписи на цигарите не работят - дори напротив.

- Подсъзнателната реклама действа.

- Product placement работи само при условие, че е напълно интегриран - например цялостното брандиране на Coca-Cola в

American Idol.

- Сексът продава единствено себе си.

- Успешното брандиране действа като религия - при изследване на християни и фенове на Apple са установили, че се активират

едни и същи райони в мозъка, а резенчето лимон в гърлото на бутилката на бира Corona, измислено случайно от двама бармани,

се превръща в ритуал.

- Зрението не трябва да е единственото сетиво в маркетинга - миризмата, звукът, допирът формират 70 % от възприятията ни за

конкретна търговска марка.

- Подобни анализи на мозъчната дейност могат да предвидят успеха или провала на телевизионно предаване.
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Любопитно/ от Apeiron web blog

Не стреляйте по PR-а, той толкова си може!*

Нека започнем така:

…PR на образователна институция изпраща прессъобщение 

за старта на нова MBA програма. Журналистът се свързва с 
него и го моли да каже колко студенти са приети. Тази 
информация е отказана поради „университетската политика” 
да не се обявяват колко студенти са приети.

Какъв им е проблемът на тези хора?

Страничен наблюдател няма как да не забележи тенденцията, 
че в последните години, а и не само, все повече се говори за 

PR издънки и непрофесионализъм, а специалистите в бранша 
понасят негативния оттенък на общественото отношение. И 
колкото и да ни е неприятно, няма как да е другояче при 
положение, че на журналистите им се налага да търпят това:

• Прессъобщението пристига с известно забавяне в Word формат. Когато файлът е отворен, могат да бъдат 
прочетени всички поправки, направени от клиента, натискайки опцията „track changes”.

• Раздразнен репортер се свързва с PR account executive и му заявява, че изпращаните от него купчини 
пресрелийзи са безполезни. „Вижте, профилът на изданието ни е такова, че не отразяваме подобни продуктови 
новини. Това не ви ли става ясно от начина на поднасяне на информацията в изданието?”. Отговорът е: „Не. Но 
можете ли да ми изпратите един брой?”.
Прочетете повече на:

http://apeironcommunication.com/blogs/corporate/pr-афиш/не-стреляйте-по-пр-а-той-толкова-си-мож/

* Заглавието е на автора на материала. Валидно е само за част от представящите се за ПР професионалисти (бел.ред.)

/
/
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забавление/ от Симона Стефанова

На вниманието на всички колеги, които искат да поставят ново начало в кариерата си.

Според Manpower, цитиран от Human Capital, всяка четвърта фирма планира да

наема хора през април-юни. Сега е подходящ момент за действие 



„PR Кариери” гостува на „PR Забавно”

Питат един мениджър:

- Вие доволен ли сте от PR-а си?

- Да, разбира се. Единственото, което мога да си пожелая, като го уволня, е следващият да не е по-
лош от него…

----

Между приятели:

- Защо не си наемеш PR консултант? Непрекъснато предизвикваш скандали с публичните си
изказвания.

- А на теб като ти се припие, да не би да си купуваш кръчма…

----

В края на годината мениджър е много доволен от работата на PR-а си.

- Винаги си толкова тактичен и любезен. Кажи ми, какво искаш да направя в знак на благодарност?

- Ами нещо такова, че да възкликна „Уау, 13-та заплата!”
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