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Общо събрание и годишна среща на членовете на БДВО

На 18 февруари, събота, се проведе редовното годишно събрание на членовете
на Българско дружество за връзки с обществеността, което бе последвано и от
първата по рода си годишна среща на членовете на Дружеството.

По време на годишното събрание бе представен отчет за дейностите на
организацията през изминалата година, както и програма и насоките, в които ще
работи Дружеството през 2012 г., а и в по-дългосрочен срок. В състава на
Управителния съвет влезе свежо попълнение в лицето на Мила Миленова – член на
Комисията по етика от 2009 г., практик в сферата на комуникациите с над шест
годишен опит и хоноруван асистент по маркетинг в УНСС. Мила Миленова ще

работи главно за работата по проекти за позиционирането на организацията в
онлайн средата, както и за управлението и популяризиране на интернет
платформата на БДВО, която към момента е в процес на развитие.

Първата по рода си годишна среща на членовете на БДВО протече

изключително разгорещено, участниците споделиха свои
предложения и идеи и не спестиха критични бележки. Сред
обсъдените теми бяха текущото състояние на организацията и
възможности за финансиране на дейността, необходимостта от
по-активна работа в посока утвърждаване на имиджа и интересите
на професията и на PR специалистите, комуникация с бизнеса,
медиите и външните публики, какво дава и какво повече трябва да
дава членството в БДВО, формат и възможности за организиране
на събития, теми за дискусии от интерес на PR общността и други.

Снимки: Пеньо Иванов
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Колко са PR специалистите в България и какъв е потенциалът за развитие в тази област – споделя в 

интервю за Human Capital д-р Александър Христов, Председател на БДВО

Д-р Александър Христов, Председател на Българско дружество за
връзки с обществеността, акаунт директор в Civitas Global и

преподавател в УНСС, НБУ и СУ, дискутира колко са PR
специалистите в България, колко са младите хора, които учебните

заведения подготвят всяка година в сферата на комуникациите и
какъв е потенциалът за развитие в областта на връзките с

обществеността:

Г-н Христов, колко са специалистите по PR в България?
Ако трябва да отговаря направо, ще кажа, че или са прекалено
много, или са прекалено малко. Зависи от това кого смятаме за PR
специалист или как работещите в областта се самоопределят. Има
страхотен афоризъм, който често цитирам: „Ако на клетката на
слона пише „бивол”, не вярвай на очите си”. Това е, което се случва
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в PR професията, при това не само в България. Има хора, които се определят като PR специалисти, но това
самоопределяне не ги прави автоматично такива. Затова казвам, че са или прекалено малко, или прекалено много,
но и в двата случая не са толкова, колкото трябва. Тук е мястото да отбележа ролята на професионалните PR
организации като БДВО в тази област, чиято роля е именно такава – с авторитета на дадената организация и нейните
членове да имат възможността да кажат кой PR специалист е наистина професионалист, съответно, ако се върнем
към афоризма, кой е бивол.

PR професията стана доста „модерна” през последните години и е много привлекателна, особено за младите хора.
Младите хора в PR са много. Имаше изследване преди няколко години, което показа, че средната възраст на хората,
работещи в PR бранша, е 27-28 години. Динамиката на професията предполага такъв тип хора да навлизат в нея.
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Колко млади хора с образование по връзки с обществеността излизат годишно от университетите?
По груби изчисления, някъде около 250 и 300 души годишно. Част от тях не се реализират в областта, но, от друга страна, има
много други PR специалисти, които са влиятелни и успешни в България, но нямат образование по връзки с обществеността.
Това е нормално, тъй като академичното образование по PR в страната стартира в началото на 90-те години.

В настоящата ситуация има ли потенциал за тези стотици млади хора, които излизат от университетите, за да се
реализират успешно? В бранша работят много и добри специалисти вече. Компаниите разкриват ли нови позиции за
специалисти по комуникации?
Да, има бъдеще, макар че процесът по откриване на нови работни мeста от компаниите в момента не е толкова активен. И
въпреки всичко – да, има перспектива. Инвестициите в комуникационни дейности и PR са функция на икономическото
състояние на страната, което в момента не се характеризира с високи показатели, но не мога да кажа, че няма
перспектива. За хора, които са талантливи, способни и ентусиазирани, не се сещам за време, в което те не могат да се
реализират професионално.

Доколко мениджърите и компаниите се доверят на PR практиците или по-скоро те самите имат идея, на която държат?
Зависи от типа мениджър и клиент. Колкото повече слушат, не казвам автоматично да приемат, а да се доверяват и
изслушват, толкова по-добре. Винаги казвам, че когато става въпрос за такъв тип комуникации, изключително важно е да чуеш
какво ще ти кажат хората, с които работиш. Най-малкото ще имаш още една гледна точка. Колкото повече гледни точки чуе
мениджърът или клиентът за даден проблем или предложение, толкова по-информирано ще бъде неговото решение.

Когато компания реши да се обърне към PR експерт или агенция как да се ориентира - да провери дали членува в някоя от
браншовите организации?
Да, професионалните PR организации могат да дават референции на компаниите. Не е задължително съответният PR
специалист или PR организация да е член на някоя от тях, но ние се познаваме, знаем кой как работи и можем да дадем
професионални препоръки, независимо дали даден специалист или PR агенция е член на някоя от браншовите
организации.

Пълното интервю плюс видео материал можете да видите на адрес http://www.jobs.bg/hc/analytics/2525
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Българско дружество за връзки с обществеността подготвя нов специален брой на информационния бюлетин
“PRактики”. Той ще бъде посветен на темата “Underground комуникационни практики” и ще представи успешните
форми на сътрудничество и комуникация между комуникационните специалисти и представителите на underground
и субкултурните общности .

Как да комуникираме с алтернативните публики, кога underground-ът преминава в мейнстрийм, представяне на
документален филм за експлозията на гръндж музиката и силата на комуникацията са част от темите, които ще
откриете на страниците на специалния брой.

В него ще можете да видите и интервюта с представители на underground средите, които ще споделят своя опит,
проектите, които развиват, допирните точки с работата на PR специалистите и начините, по които трябва да
комуникираме с алтернативните публики. Специални интервюта за броя дадоха и доц. д-р Александър Кьосев,
ръководител катедра “История и теория на културата” в СУ и Харалан Александров, преподавател и изследовател в
НБУ.

Очаквайте новия специален брой на “PRактики”, посветен на темата 

“Underground комуникационни практики”

Томислав Цолов и Любомир Аламанов от APRA Porter Novelli 

са на корицата на новия брой на списание Мениджър

Томислав Цолов и Любомир Аламанов са от хората, които, правейки бизнес, се забавляват. Може би затова са толкова
успешни. "Мениджър" им предложи да участват в една малко по-различна фотосесия и те се съгласиха с удоволствие.
От кадрите личи, че освен добри математици и PR специалисти, те имат и актьорски талант.

Интервюто можете да прочетете във февруарския брой на сп. “Мениджър” или на www.manager.bg
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Tенденции и прогнози, свързани с развитието на PR бранша през 2012, 

ще откриете в първия брой на SIGNCAFE за 2012

В най-новия, първи за 2012-та година, брой на единственото специализирано печатно
издание за маркетинг, PR и реклама у нас – сп. SIGNCAFE, ще откриете подробна
селекция от тенденции и прогнози, свързани с развитието на PR бранша през 2012-та
година в световен мащаб. Към нея са прибавени и предположенията на някои от най-
известните български PR експерти, като думата е дадена на Александър Христов,
Председател на БДВО, Томислав Цолов, Любо Аламанов, Деница Сачева, Галин
Бородинов и Ралица Жикова. В допълнение към всичко в PR, което ни предстои в

Годината на дракона, е добавено и най-интересното от PR категориите на световните
форуми Clio Awards 2011 и Eurobest 2011.
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Българска PR агенция развива партньорства в Източна Азия

PR Point е част от верига, която придоби две от най-влиятелните компании в традиционната и дигитална комуникация
в региона

От 2011 г. PR Point има партньорски офиси в Китай, Индонезия, Хонг Конг, Сингапур и Малайзия. Като част от веригата
Cohn&Wolfe, агенцията си сътрудничи с нейните нови предприятия, създадени съвместно със силни азиатски агенции:
Cohn&Wolfe-impactasia и Cohn&Wolfe XPR.

Силен партньор на PR Point в Югоизточна Азия е иновативната агенция XPR, специализирана в социалните медии и
дигиталната комуникация. Техните клиенти получават безспорно най-добрата експертиза в онлайн кампаниите в
региона. В портфолиото на Cohn&Wolfe XPR са ключови международни клиенти като Groupon, BMW Asia и Motorola
Mobility. През 2011-та XPR бе отличена като „PR Агенция на годината” от специализираната преса в Азиатско-
Тихоокеанския регион.
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Еднодневен тренинг: "Да спечелим времето 

и стреса на своя страна" 

http://www.eventbox.bg/events/2648

25 Февруари 2012 г. (събота)
София

Това еднодневно интерактивно преживяване е специално 

разработено от Лора Шишманова (психолог, обучител и консултант 
човешки ресурси) в помощ на всички, които искат да се вместят в 

поставените срокове и да овладеят времето и стреса.

Сред акцентите в програмата са:

- Може ли стресът да ни бъде „приятел”? Същност. Видове.
- Активни и пасивни стратегии за справяне със стреса на работното 

място.
- Техники за релаксация и източни практики

- Управление на времето = Управление на себе си –
структуриране на информационния поток и извеждане на 

приоритети
- 7 навика на високоефективните хора

- Разпределяне на задачите по спешност и важност
- „Крадци на време“ – идентифициране, препоръки

Тренингът е организиран от M3 College

Официална церемония по 

връчването на Деветите годишни 

награди за отговорен бизнес 2011 

http://www.eventbox.bg/events/1264

23 февруари 2012 г. (четвъртък)
София

За девета поредна година Български форум

на бизнес лидерите ще връчи най-престижните
награди за корпоративна социална

отговорност на компаниите, определени от
независимо жури като най-заслужили, в

категориите:

- „Инвеститор в обществото”
- „Инвеститор в околната среда”

- „Инвеститор в човешкия капитал”
- „Инвеститор в образованието”

- Награда за маркетинг, свързан с кауза
- Специална награда за цялостна социално 

отговорна политика на малко или средно 
предприятие
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Семинар: "Популяризиране на фирмите, 

институциите и организациите 

чрез медиите" 

http://www.eventbox.bg/events/2636

29 Февруари 2012 г. (сряда)
София

Обучението, организирано от Българска стопанска

камара, е фокусирано върху базисни знания за
управлението на вътрешните и външните

комуникации на фирмите. Обучението е
подходящо за специалисти „Връзки с

обществеността” на организации, институции и
фирми както и за лица, на които е поверена ролята

на говорители.

След преминаване на обучителната програма
курсистите ще могат да организират дейността на

фирмата по отношение на контактите и работата с
медиите, както и да подготвят участия в телевизионни

и радиопредавания. Участниците в обучението ще
могат самостоятелно да подготвят прессъобщения и

да планират пресконференции.

Лектор е Анета Алашка – директор на отдел „Връзки
с обществеността" в Българска стопанска камара.

Курс “Корпоративната социална отговорност –

какво можем да постигнем и как да успеем?”

http://www.eventbox.bg/events/2595

27 Февруари – 19 Март 2012 г. 
(понеделник – понеделник)

София

Все повече се говори за корпоративна социална отговорност
(CSR), но това все още не означава, че тази PR техника се използва

правилно и ефективно. Обучението ще развенчае митовете и ще
ви помогне да реализирате успешни CSR кампании с

дългосрочен положителен ефект за вашата компания или
организация. Ще бъдат разгледани и обсъдени разнообразни

примери от световната и българската практика.

Сред темите в курса са:
- Какво е CSR – митове и реалности

- Най-важното в CSR – добрата идея. Как да я открием и как да я 
познаем?

- Предимства на CSR за компаниите
- Как да убедим ръководството, че трябва да имаме CSR стратегия 

и кампании
- „За” или „против” CSR

- Зеленият PR като получаващ голяма популярност елемент на CSR

Лектор на обучението е Радина Ралчева – управляващ директор 
на Go Green Communications и член на УС на БДВО.

Организатор на обучението е M3 College.
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Кариери

Symmetric Communication is looking for PR Account Executive
More information: 

http://www.jobs.bg/f1358674

Symmetric Communication is a rapidly growing communication consultancy, established in 2008.

Candidate  qualifications:
Excellent PR skills

Excellent strategic thinking
Excellent presentation skills

Excellent negotiation skills, capable of working under pressure and meeting deadlines
High-quality customer service skills and high quality communications skills

Excellent organizational skills, able to set priorities and responsibilities
Outstanding abilities to execute results against strategy

Job description & Responsibilities:

Managing a portfolio of Agency’s clients
Dealing with all aspects of a communication campaign

Overall responsibility for the successful PR flow of all communication campaigns
Leading project management activity

Maintaining and building relationships with existing and potential clients
Completing administrative work, as required

Job Requirements:
Bachelor Degree in PR, Marketing, Journalism or Social Studies;
Excellent command of English - both written and spoken;
Excellent knowledge in MS Office;
At least 1 year of professional experience on a similar position

Please send a CV and Cover letter not later than March 5th, 2012.
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Кариери

UniCredit Bulbank is looking for Online Communications Specialist
More information: 

http://www.jobs.bg/f1349416

UniCredit as a leading European Bank, combining an international mindset with a strong local roots, welcomes people 
who share a strong can-do spirit and attitude. We look for those who believe in team work and feel responsible for 

generating value to our customers and communities we all live in. 

Responsibilities:
Responsible for update and content management of bank’s internet website

Responsible for content management of bank’s intranet website sections in connection with the activities of the Identity & 
Communications department

Participates and supports Internal CEE newsletter content management
Search Engine Optimization performance

Manages corporate micro sites 
Supports bank’s presence in various interactive online venues

Administrates online requests in close cooperation with the competent units of the bank

Requirements:
Minimum 1 year experience in the area of communications, content management, IT, social networks, blogs, preferably in 

the financial sector and/or in an international organization
Bachelor or Major degree in Communications and/or Information technologies

Excellent spoken and written English
Excellent Computer literacy

Organizational and analytical skills
Communication/presentation abilities

Internet technologies basic knowledge (HTML, Xml, HTTP) is an advantage 
Working with graphic design programs is an advantage 
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Представяне
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Валерия Пачева е защитила докторат в сферата на 

кризисните комуникации. Университетски 

преподавател и автор на книгите „Кризата под 

контрол. Корпоративна комуникация в кризисна 

ситуация” и „Връзки с обществеността и 

бизнескомуникация” (в съавторство), както и на 

публикации в научни и специализирани издания по 

комуникации у нас и в чужбина. 

Д-р Пачева, първоначално сте приета да следвате специалност
„История”, след което се прехвърляте към Факултета по журналистика
и масова комуникация към СУ. Какво провокира това Ваше решение и
как се насочихте към комуникационните науки?
Историята винаги ми е била интересна. Беше сред любимите ми
дисциплини в училище. Струва ми се, че имам склонност към анализа и
вероятно затова и историята винаги ме е привличала като възможност да
разбереш събитията, да свързваш гледните точки и да търсиш
закономерностите. Мечтаех да стана археолог. След първата година в
университета осъзнах, че четенето по цял ден в библиотеката не е за мен.
Имах нужда от нещо динамично, интересно, нещо, което да бъде
провокация към самата мен и което същевременно да ми дава
възможност непрекъснато да научавам нови неща. Затова се насочих
към журналистиката. Подозирам обаче, че ако бях завършила история,
пак бих се занимавала с наука. Тази потребност да изследвам, да се
задълбочавам, да търся явно винаги съм я носила в себе си. И до сега се
чувствам като археолог, само че в сферата на комуникациите.
Непрекъснато търся, а откриването на „находки” ме мотивира да
продължавам.

Какво удовлетворение Ви носи професията и откривате ли негативи в
работатаси в сферата на комуникациите?
Работата в сферата на комуникациите е преди всичко стратегическа, но
и креативна и определено ми носи удовлетворение. От друга страна,
хората, които „прескачат” от практиката в теорията, се налага да запазят
известна дистанция от ставащото и да анализират случващото се през
друга призма. Има нещо двойнствено в състоянието на практика-
изследовател – да си едновременно създател-съучастник, но и аналитик.
В даден момент една от двете роли надделява. Комуникациите са
сфера, която често поражда етични дилеми. Задачата на изследователя
е да бъде безпристрастен в оценките и обобщенията си. Критиката е
задължителен елемент в работата на всеки изследовател. Тя помага
професията да се развива като не допуска драстични отклонения в
практиката.

Лица

Д-р Валерия Пачева – университетски преподавател
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Интервю с д-р Валерия Пачева
(продължение от стр. 12)

негативни събития и ги определяше
като „crisis du jour”. Иначе общото
между двете професии е, че работят с
информация – с информацията като
стока. Разликите са в механизмите за
производство на новините, както и в
целите. Журналистите и пиарите често
са в съревнователни позиции. В
стратегическите игри като шаха и
японската игра, първият ход има
силата да програмира бъдещето. В
този смисъл е важно на кого ще
принадлежи първенството в достъпа,
производството и предлагането на
информация. Конкуренцията между
журналисти и пиари е голяма –
особено днес. Любопитен е
феноменът на т.нар. любителска
журналистика – появата на авторски
текстове по актуални теми в интернет.
Дали това е „истинска” журналистика
или не? Една от съвременните тези в
медийните изследвания е, че целта на
любителската журналистика е да
защитава лични интереси. Мисля, че
това е тема, която си заслужава да
бъде дискутирана.

Преподавате в УНСС и СУ. Пред какви
предизвикателства се изправя
образованиетопо PR у нас?
Първото е да отговори на
предизвикателствата на средата – да
следва технологичните тенденции,

Пиарите владеят езика на убеждаването и
създаването на образи. Въпрос на
принципи и личен избор е по какъв начин
те ще се възползват от тези свои умения –
дали за явна/скрита манипулация с цел
подвеждане на очакванията на
заинтересованите публики или в посока
спечелване на съмишленици за
обществено значими каузи.

Имате опит и в сферата на
журналистиката, и в сферата на
връзките с обществеността. В кое
отношение двете професии се допират и
къде се разминават?
Двете професии са изключително
динамични. Ако допреди пет години беше
достатъчно да кажем, че интернет и новите
технологии коренно са променили
професионалната среда, то днес и
журналисти, и PR практици трябва да се
справят с новите предизвикателства,
наложени от социалните мрежи. Улрих
Бек в книгата си „Световното рисково
общество” твърдеше, че мястото на
революциите вече не е улицата, а
телевизията. Ако мога да го
перифразирам, ще кажа, че сцената, на
което се разгръщат съвременните
революции, са социалните мрежи. С все
по-голяма убеденост можем да говорим
за протест на деня, така както Ян Митров
говореше за ежедневно връхлитащите ни

свързани както с новите професионални
изисквания към специалистите в тази
сфера, така и в методите на обучение.
Второто предизвикателство е свързано със
силната конкуренция в образованието по
комуникации. В много висши училища у
нас се преподава PR както в
бакалавърски, така и в магистърски
програми. Но обучение по комуникации
се предлага и извън университетите –
колежи, курсове, школи и др. Пиарът е
изключително динамична професия, която
в огромна степен се влияе от
технологичните иновации. В този смисъл
два са основните принципа, на които
следва да се подчинява образованието по
PR - активна адаптация – с оглед на
съвременните тенденции, но и отвореност
– привнасяне на добрите примери от
практиката. Трябва да се мисли в посока
на съвместни програми с бизнеса, за
обучение на място, за произвеждане на
съвместен продукт. Време е да се
простим с разказването на истории.
Вярвам, че студентите са в състояние да се
справят с реализацията на конкретни
бизнес задачи. Само трябва да се
намерят формите това да се случи. И то
сега.

Смятате ли, че пазарът в България дава
достатъчно възможности за развитие
пред младите хора?
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Интервю с д-р Валерия Пачева
(продължение от стр. 13)

критично и да не създава половинчати
„розови” представи за професията.

Разбира се, необходимо е самият
той да притежава знания,

надхвърлящи конкретиката на
неговата работа. PR е

интердисциплинарна област, в която
се реализират хора с най-

разнообразно образование и опит.
Подобно богатство трябва да бъде

споделяно. Днешните студенти имат
шанса да се срещат с хора с най-

разнообразни житейски и
професионални модели, а това им

дава възможност по-лесно да
определят посоката на своето

развитие.

Какво можем да научим от

студентите? Вие лично черпите ли
вдъхновение от тях?
Разбира се. Иначе не бих се

занимавала с преподаване.
Контактът с младите хора е

изключително зареждащ. Важна е
синергията. Обучението изисква

съучастие. То е непрекъснат
интерактивен процес на двустранна

провокация. Нужен е резонанс – като
във физиката, когато се наслагват две

вълни с еднакво трептене, крайният
ефект е увеличаване на

Ако говорим за PR бизнеса, смятам, че
има достатъчно възможности за

развитие на младите хора, но не за
всички. Вероятно за най-добрите и за

добрите. Този сектор също търпи
последиците от финансовата криза.

При днешното състояние на пазара
професионалната реализация се

превръща в изпитание по издържливост,
иновативност и креативност.

Конкуренцията е много голяма. Струва
ми се, че трябва да се върви в посока

придобиване на специфични знания и
умения, както и в профилиране по

сфери на дейност. Добавената
стойност на всеки професионалист е

резултат от неподражаемата
комбинация от лични качества и

придобити специфични умения. Ако
искат да постигнат успех, младите

колеги би трябвало да работят в тези две
посоки и да бъдат готови непрекъснато

да учат и да се усъвършенстват.

Какво е нужно, за да бъде един практик

добър преподавател?
Да не бъде егоцентричен. Да има
потребността да споделя онова, което е

научил в работата си, да бъде
толерантен и търпелив, да бъде отворен

към младите. Да няма тайни, да
провокира студентите да мислят

амплитудата. Т.е., когато успея да
спечеля аудиторията, да задържа

нейното внимание, да я провокирам да
реагира и да участва активно, тогава се

получава синергия, тогава се зареждам
и усещам, че има смисъл в това, което

правя. Вдъхновението е абсолютното
условие за мен за извършването на

каквато и да било работа. Вдъхновение и
страст – човек трябва да вярва и да

„гори” в това, което прави. Иначе, иначе
не си убедителен и не си в състояние да

предизвикаш ефекта, който целиш в
аудиторията си.

Автор сте на книгата “Кризата под
контрол. Кopпоративна кoмуникaция в

кpизиcна cитуaция”. Какво е първото и
най-важно действие, което трябва да

предприеме PR екпертът в момент на
кризисна ситуация?
Да реагира още при ранните сигнали,

предшестващи кризата. А такива,
показват изследвания, в 86 процента от

случаите има. Няма универсални
предписания, които да могат като

шаблон да се наложат към всяка
ситуация, защото няма идентични

случаи. Кризисната комуникация е като
прецедентното право – поредица от

случаи и намерени решения.
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Интервю с д-р Валерия Пачева
(продължение от стр. 14)

Не мисля, че има криза в PR-а в
България. Мисля, че се върви в посока

мултиплициране и усъвършенстване
на предлаганите PR услуги. Вероятно

част от „класическите” PR дейности
постепенно ще затихнат, за сметка

на усъвършенстването на
дигиталните услуги. Струва ми се, че

може да се говори за PR-морфоза,
както Роджър Фидлър прокламира

преди време медиаморфозата.
Говоря за трансформация на

предлаганите услуги, адаптирани
спрямо изместването и

концентрирането на публиките в
онлайн пространството. Китайците

казват, че всяка криза е заплаха, но и
възможност. След първоначалния шок

на пазара, логично следствие от
съкращаването на бюджетите,

пиарите днес трябва да бъдат двойно
по-креативни, за сметка на

намаления ресурс. Колегите знаят, че
не парите правят добрия пиар. Обаче

в тези „мътни води” плуват много
псевдопиари, така че отговорност на

професионалната общност, в това
число на БДВО и другите

професионални асоциации, е да
реагират незабавно при появата на

негативни практики.

Работата на специалистите е
непрекъснато да учат чрез собствената

си практика, но и чрез изследване на
опита на техните колеги, за да знаят как

да реагират при настъпването на
извънредни обстоятелства. При криза,

вярвам, че водещият принцип е: „Кажете
истината и я кажете бързо!” –

отвореност и прозрачност в
комуникацията с медиите и

заинтересованите с грижа към най-
чувствителните публики – пострадалите и

техните близки. Неизменна част от
работата на PR експертите е да

споделят натрупаното знание и добри
практики. Оценявам много високо

усилията на БДВО в тази посока. През
годините форумът „PR Приз”,

организиран от БДВО, успя да се утвърди
като платформа за активни дискусии и

споделяне на професионалните
практики – необходимо условие, за да

се говори за напредък на професията в
България.

Докато сме на тема “криза”, смятате

ли, че има криза в PR-а в България, и по-
конкретно - забелязва ли се

намаляване качеството на
предлаганите услуги в сферата на

комуникациите, съобразно
състоянието на пазара и свиването на

ресурсите?

Какво пожелание бихте отправили към

комуникационните специалисти в
България?

Да бъдат креативни, да бъдат
иновативни, но да бъдат и отговорни.

Работата на пиарите много прилича на
тази на лекарите – те се грижат за тялото,

а пиарите създават нагласи, очаквания,
печелят поддържници. В този смисъл

трябва да бъдат изключително
внимателни и критични и да не правят

експерименти с публиката, защото тя не
прощава. Доверието е най-ценният

капитал. Един път изгубено, трудно се
печели наново. Живеем в двуизмерен

прозрачен свят – он- и оф- лайн. Не знам
дали сме стигнали края на историята, но

със сигурност сме на ръба на нова
история – на развенчания мит за

информацията като тайно знание,
достъпно само за привилигеровани.

Ако трябва да направите прогноза за
състоянието на PR професията в

България през следващите няколко
години в пет думи, кои ще са те?

Адаптивност, стратегия, мрежи,
оригиналност, отговорност.
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новини

ЗА и         отив /от Мила Миленова

Пресрилийзите с ембарго

Използването на ембарго в пресрилийзите не е
особено популярна практика у нас. Може би защото

с балкански синдром така или иначе пишем
пресрилийза си в последния момент... Да оставим

шегите настрана. Истинската причина в България да
не се пускат новини с ембарго е, че просто рядко има

такива, които го изискват.

Самата идея за отложено оповестяване при
предварителна подготовка е много ценна практика в

някои ситуации. Можем да посочим примери,
касаещи сигурността на политици или

синхронизирането на фондовите борси. Отделно от
тези специфични случаи, ембаргото може да има и

далеч по-прагматично приложение – например, за
оповестяване на резултати от конкурси или награди.

Във всички тези случаи намаляваме риска от

технологични пречки, проблеми с тайм-мениджмънта
или от друго естество, възникнали в последния момент.

В защита на ембаргото можем да кажем също, че

някои погрешно го разбират като автоцензура. Това е
неточно тълкуване на правото, което създателят на

информацията има върху своето творение.

Преди да говорим за използването на ембаргото в
пресрилийзите, трябва да се запитаме доколко

може да бъде приложимо в медийната среда у
нас. И без друго, оказва се, че има журналисти и

медии, които могат да говорят неистини
безнаказано. Щом не можем да им вярваме за

истините/ неистините, които говорят, то можем ли
да им вярваме, че ще запазят нашата своего рода

тайна до изисквания от нас момент?! А да отделим
медиите, на които вярваме, от онези, на които не

вярваме, вече е фаворизиране и
професионалната етика не би следвало да ни го

позволява. С други думи, донякъде позицията
„против” се основава на незрелия медиен бит, в

който „живеят” новините ни.

Друг довод за отхвърлянето на ембаргото е, че
функционалността му отмира с развитието на

Интернет – и като средство за дистрибутиране на
новините, и като медийна среда. Нашата

професия е млада професия, модерна
професия. Практиците, които са живели само в

Интернет епохата, отричат полезността на
ембаргото като остаряла практика, за което не

можем да ги виним. Не разчитаме нито на пощите,
нито на факсовете. Новите „пощенски гълъби”

имат @ вместо пръстен.
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новини

Пеньо Иванов е инициатор и 
организатор на националния 
кулинарен фестивал „Пъстра 
трапеза на гости на моя 
град“, както и организатор на 
националните номинации 
„Пазител на традициите“. 
Магистър по икономика и 
мениджмънт на туризма; 
защитава дипломна работа 
на тема „Ролята на 
анимацията в развитието на 
туризма в България“.

Г-н Иванов, от колко време се занимавате с публични комуникации и как се роди желанието
Ви да работите в сферата на PR?
Не се бях замислял от кога точно, но сега си мисля, че е започнало през 2004 година. Мисля че
беше стечение на обстоятелствата. Стана от само себе си..

Вие сте инициатор и се занимавате с организационната дейност по националния кулинарен
фестивал „Пъстра трапеза”. Какви специфични комуникационни практики изисква събитие
от този род?
Да, „Пъстра трапеза на гости на моя град“ мога спокойно да кажа, че е моя рожба. Има още
какво да се направи по отношение на комуникирането на идеята и резултатите от това
събитие, но мисля, че най-важното е направено, а именно в момента в нашата страна има
събитие, което не за ден или два през годината да пропагандира дадена кауза или идея, а
мероприятие, което целогодишно и в национален план работи по не едно, а няколко
направления. Комуникацията върви по много линии. От една страна към медиите, от друга
страна към общинските администрации в страната, към спонсори и партньори, към
организации от неправителственият сектор. Това, което със сигурност мога да кажа
погледнато от днес е, че може спокойно да се похвалим с един устойчив проект. Показах, че
имаме сериозни идеи и сериозно желание да ги развиваме. И нещо, с което мога дори да
се похваля, е че едва ли са много организациите, които може да се похвалят с 15% увеличение
на дейностите си в годишен план в периода 2009 – 2011 година.

Целта на фестивала е разкриването и запазването на уникалността на българската кухня.
Как комуникирате това с медиите и какви практики използвате за генериране на публичен и
медиен интерес?
Да, това е главната цел на фестивала. Откриване, запазване и разпространение на уникални
регионални рецепти от цялата страна. Факт е, че фестивалът тепърва ще развива дейността
си и ще посетим нови места, освен традиционните дати. Едно от действията ни е прес
информация преди датата на празника в населеното място от календара на фестивала,
както и прес информация за това какво се е случило на празника и кой е участвал там, какви
ястия сме видели. Друго, което правим, е да увеличаваме активностите и мероприятията,
които организираме, или в които участваме. По този начин сериозните медии, които се
интересуват от тези теми, получават редовно и директно информация за това какво се случва
и къде. Когато тези медии отразят информацията, която сме предоставили, това допринася и
за социална активност.

БДВО Членове: Пеньо Иванов
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БДВО Членове: Пеньо Иванов
(продължение от стр. 18)

кулинарията и националните мотиви и
ценности. От този конкурс избираме
плакат на кулинарният фестивал за
годината и пътуваща изложба, която
придружава фестивала в цялата
страна.
Тази изложба е и сцена на детски
пленер по време на провеждането на
празника в цялата страна, където
фестивалът се провежда. В периода до
април тече комуникация с общините и

кметовете в страната за уточняване на
дата за провеждане на фестивала в
различни градове. Аз предпочитам
фестивалът да се провежда в топлата
част на годината и да е на открито, там,
на площада на града и населеното
място. Предизвикателства много и
всякакви. Факт е, че вече много хора се
включват и помагат с различни и важни

неща. Има хора, които съдействат за
представянето на нашите идеи на нови
места в страната, за да можем и там
да гостуваме, други хора помагат с
контакти и срещи със спонсори и
партньори. Тава е събитие, което е
много енергоемко, както за труд, така и
за финанси. Едно от основните
предизвикателства е именно

финансирането на тази инициатива, а
без спонсори тя много по-трудно би се
осъществила. Факт е, че има хора,
които оценяват достойнствата на

Тук искам да кажа нещо, което мисля че е
важно. Това че една медия е с национална
лицензия не я прави „национална“. Мисля,
че много хора ще ме разберат. Има доста
медии, които по никакъв начин не
защитават националните ценности и
идеали на страната и държавата ни.
Разбира се има и други начини. Едно
средство, което не е за пренебрегване
като комуникационен канал, е социалната
мрежа Facebook, или интернет като цяло.

Разкажете ни повече за организацията на
самото събитие. Какви предизвикателства
срещате и как се справяте с тях?
Когато казвам, че фестивалът е
целогодишно национално събитие, имам
предвид именно това, че тай започва през
януари и има събития и дейности до края
на годината. Фестивалът започва с

националния конкурс за детски рисунки
„Рецептите на баба“. Конкурсът е част от
календара на Министерството на
образованието, младежта и науката. Това
събитие започва около 20-ти януари и
събира рисунки от цялата страна и
чужбина до края на март. Рисунките от
чужбина са на български деца, разбира
се. Тази година изложбата за обявяване на

победителя и раздаване на наградите ще
се състои на 6-ти април 2012 година в
Националния дворец на децата.
Основното, което се случва в рамките на
тази инициатива, е че най-малките се

провокират на темата за традициите,

нашите цели и помагат, за да можем да
обединим все повече хора, които работят
на тези нива, нивата на запазването и
съхранението на българските ценности.
Как се справям с това предизвикателство…
е интересен въпрос. Пак ще кажа, че
мероприятията от 2009 година насам се
увеличават с по 3-4 всяка следваща година,
а това изисква повече средства. Това, което
е по-важно, е че нещата може да се
случват и с по-добро качество и с по-голям

обем. Средства винаги ще са нужни и
винаги ще са добре дошли.

Какъв съвет бихте дали на специалистите
по комуникации, които практикуват в
сферата на хранителната индустрия?
Едва ли аз ще съм човекът, който ще дава
съвети на специалистите. Това, което мога
да кажа, е че каквото и да правят е нужно

постоянство за да се постигнат добри
резултати. Един човек, който аз много ценя,
казваше „Камъкът си тежи на мястото“.
Всеки сам може да го интерпретира за
себе си. От една страна да прави това,
което може и му се отдава, от друга
страна, наистина да са постоянни. Храната
е важно нещо, благодарение на храната
сме пораснали, благодарение на храната

сме пребъдвали. Благодарение на храната
ще продължим да живеем. Това, което ме
движи мен, е желание да запазим
традициите и върху тях да градим съвремие
и бъдеще.
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Любопитно

7 начина да запазите пламъка в отношенията си с клиентите

Започнете отначало: Само за един ден. Една от най-добрите стратегии е да захвърлите всичко (психически) и да се преструвате, че се
сблъсквате със съответния бизнес за пръв път. Поканете клиента да участва в този експеримент. Понякога това помага да забравите онова,
което мислите, че знаете.

Прегърнете планираната спонтанност: Поставете си за цел да представяте нова идея или предложение на всеки две седмици,
например. Нека всяка идея бъде представена от различен човек от екипа. Уверете се, че нещата изглеждат спонтанни, но го впишете във
всички ваши планове, така че това да се случва редовно, без изключения.

Променяйте: Винаги ли изпращате като прикачен файл вашите идеи и предложения? Следващият път вдигнете телефона. Може да
споделите вашата идея на закуска или да поканите клиента на среща през бялата дъска в офиса.

Бъдете на място: Поканете себе си в офиса на клиента, ако е възможно, и се разходете из залите. Винаги можете да научите нещо важно.

Оригинал на статията: http://prdaily.com/Main/Articles/10825.aspx#

Ако търсенето на подходяща агенция прилича на поредица любовни срещи, то дългосрочните
взаимоотношения с клиенти наподобяват малко на брака. Добрите такива се основават на взаимно
доверие и прозрачност и от време на време съпътствани с предоговаряне по пътя.

А ако връзката е станала еднообразна? Или още по-лошо – считате се един друг за даденост (което,
може би е добре за клиента, но очевидно е опасно за всяка агенция или консултант)? В контекста на
месеца на любовта, ето няколко практични начина да освежите взаимното привличане и да
“подправите” отношенията с клиентите си:

Раздвижете нещата: Приемствеността е хубаво нещо, стига да не попаднете в рутина. Помислете за
ново попълнение в екипа или просто дайте свежи очи на най-новата програма или идея. Свежата кръв
дава възможност за различен поглед върху програмата и предлага нови възможности за екипа.

Слушайте: Подобно на двойките, които са заедно от дълги години, понякога можем да престанем да
обръщаме внимание на това, което ни казва клиентът, или, в някои случай, това, което не комуникира
с нас. Вътрешен натиск, фирмени промени, лични въпроси, всичко това може да повлияе на
продължаващото партньорство. Ако усетите промяна в отношенията ви, насочете вниманието си към
това по време на следващата среща.
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Забавление

13 знака, че сте PR зомби

Съществува ли опасност PR специалистите да се превърнат в
PR зомбита? Може би сме достигнали повратната точка,
причинена от Невродегенеративен синдром на
пренасищане. Сериозно! Ето и 13 сигурни знака, че сте се
превърнали в PR зомби:

1. Прессъобщенията ви са блудкави, предизвикващи кома
свитъци от Мъртво море

2. Вашите блог постове вонят на смъртоносни жаргони,
модерни думички и маркетинг изрази

3. Вашите молби към медиите са причина репортери да
търчат във всички посоки, затръшвайки врати, крещейки от
страх, затваряйки телефона и триейки полуграмотните
имейли по-бързо, отколкото действат пръстите на Линдзи
Лоън в бижутериен магазин

4. Не се храните с мозъци като редовните зомбита. Храните се със загубеното, пропиляно време

5. Проучването и измерването на PR резултатите е нещо, към което подхождате с ентусиазма на ходещите мъртви

6. Вчера несъзнателно сте копирали всичките 1250 контакта на медии и клиенти от вашата база данни във вашия
последен мейл с тирада, атакуваща вашия шеф, местните журналисти, телевизионната водеща с кривите зъби,
гръмогласния водещ на радио токшоу и двама клиенти, които не можете да понасяте

7. Последният ви tweet е станал вирусен. За съжаление, снимката ви по новите боксерки е била предназначена
единствено за приятеля/ приятелката ви
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Забавление

13 знака, че сте PR зомби – продължение от стр. 22

8. Да говорите без да се замисляте се е превърнало във ваш начин на работа. Пелтечите през целия ден неща като 
“не съм казвал такова нещо”, “това е голяма новина”, “не сте получили мейла ми?” и “естествено, че можете да 
ползвате ексклузивитет” – съчетано, разбира се, с кръстосване на пръсти

9. Вашата идея за “социални медии” е събиране с тълпа от други зомбита, покрити с кръв, и вървене напред-назад 
без цел. Другите наричат това пресконференция или коктейл

10. Най-вероятно се изхранвате ненаситно с “пресните” продукти на fast food индустрията преди да се утремите 
отново към своята зомби клетка

11. Залепени сте за вашия iPhone, надявайки се, че някъде, някакси, някой ще отговори на вашето обаждане, за да ви 
каже, че PR помощта е на път към вас. И не ви пука дали някой седи до вас в ресторанта, метрото или на 
тротоара, докато вие крещите на вашия автомеханик, колега или тъща…

12. Следите новините по кабелната по 20 часа на ден, втренчени в екрана на сковаващите мислите неврални мрежи, 
които наричаме телевизионни  програми

13. Спечелването на PR pitch с помоща на зомби похватите е успешно и това е единственият светъл лъч в този жесток 
списък. Слава на Центъра за контрол на заболяванията и превенция, чиято кампания за публичност на зомбитата е 
брилянтна и се споменава дори и от New York Times

Дали зомби апокалипсисът е близо? PR зомбитата почти са превзели нашата територия. Хиляди от тях. Нахлуват при
нас. Отчуждаващи се важни заинтересовани лица и медии с намусени съобщения, безсмислени комуникации,
усукани tweet постове и престорена facebook сърдечност.

Ако работиш за Центъра за контрол на заболяванията, е хубаво да бъдеш PR зомби. За останалите от нас – не чак
толкова. Единственото, което можем да направим, е да сме готови за борба със зомбитата. Защитавайте се от
зомбитата в PR-а преди те да ви повлекат надолу в плаващия пясък. Умрете, PR зомбита!

Оригинал на статията: http://www.theprcoach.com/bad-pr-13-signs-youre-a-pr-zombie/
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