
PRактики, брой 23, 21 март 2011 г.

1

брой 2



PRактики, брой 23, 21 март 2011 г.

2

новини

Здравейте, приятели и колеги,

Очакваме вашите най-добри PR проекти и кампании, реализирани през 2010

година, за участие в конкурса PR Приз 2011, който ще се проведе за

единадесети пореден път. Създаден от Българското дружество за връзки с

обществеността (БДВО), за трета година авторитетният конкурс се организира от

Българската конфедерация за връзки с обществеността, която обединява БДВО,

Асоциация на имиджмейкъри и специалисти по връзки с обществеността

(ИМАГИНЕС) и Българска академична асоциация по комуникации (БААК).

Кандидатстващите проекти ще бъдат приемани до 15 април 2011 г. в офиса на

БДВО.

През тази година нашата амбиция е да бъдем още по-интересни, атрактивни и

полезни на PR специалистите, на бизнеса и институциите и на цялата PR

общност в България. Предлагаме ви да кандидатствате във всяка една от

единадесетте категории на PR Приз 2011, подготвили сме ви и две нови

специални награди, които най-добрите ще спечелят.

Първата от тях ще бъде „дадена” от клиентите, които ще имат възможност да

оценят PR агенциите, с които работят. Клиентската награда за PR агенция ще

покаже удовлетвореността на корпоративния сектор от работата на агенциите и

PR специалистите, както и постигнали ли са те заложените комуникационни

цели през изминалата година.

Втората специална награда ще бъде връчена в състезанието M-Tel PR Challenge

Contest, в която PR специалисти ще се борят за реален проект на M-Teл в

сектора на публичните комуникации, като на победителя ще бъде възложено и

неговото изпълнение.

По време на Петия PR фестивал (17-19 май), съпътстващ PR Приз 2011, ще

потърсим заедно успешното взаимодействие на бизнеса и образователните

институции и ще говорим за NewPRgeneration.

Подробна информация за условията за кандидатстване, категориите и важните

дати ще намерите на страниците на настоящия брой на PRактики.

Очакваме вашите въпроси, предложения и проекти!

Стоян Стоянов,

Председател на БДВО
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Петият PR Фестивал в България ще се проведе под
надслов NewPRgeneration и ще акцентира върху
връзката между образование по PR – студенти –
бизнес. Гост лектори ще бъдат представители на PR
бизнеса, академичните среди и практици с
дългогодишен опит, както и представители на новото
поколение PR специалисти.

БДВО даде старт на PR Приз 2011 и на Петия PR Фестивал 

Официалното представяне на ежегодните награди в сферата
на връзките с обществеността “PR Приз” и единственият по
рода си, пети поред PR Фестивал в България, събра
специалисти и студенти в сферата на комуникациите на
специалното събитие, организирано от Българска
конфедерация за връзки с обществеността. На чаша вино и в
приятната компания на колеги и приятели, PR практиците
дискутираха новите конкурсни категории, регламента за
участие в “PR Приз”, както и атрактивните специални награди,
две от които ще се проведат за пръв път тази година.

Както всяка година, така и тази, в конкурса PR Приз 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. И тази
година ще 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. Редовната такса за участие тази
година няма да бъде променяна. Нейният размер остава 250
лева на кандидатстващ проект. Традиционно, организации,
чиито служители членуват в БДВО, Асоциация ИМАГИНЕС или
БААК, както и организации, които подават заявки за участие в
категориите „Обществено значима PR кампания на
организация от бизнес сектора” и „Социално отговорна PR
кампания на организации от нестопанския сектор”, ползват
преференциална такса за участие. Студенти, които подават
заявки за участие в категория „PR на студентски проект”, не
заплащат такса за участие.

http://prpriz.info/wp-content/uploads/2011/03/PR_Priz_2011_&_PR_Festival_2011_newsrelease_start.pdf
http://prpriz.info/wp-content/uploads/2011/03/PR_Priz_2011_&_PR_Festival_2011_newsrelease_start.pdf
http://prpriz.info/wp-content/uploads/2011/03/PR_Priz_2011_&_PR_Festival_2011_newsrelease_start.pdf
http://prpriz.info/wp-content/uploads/2011/03/PR_Priz_2011_&_PR_Festival_2011_newsrelease_start.pdf
http://prpriz.info/wp-content/uploads/2011/03/PR_Priz_2011_&_PR_Festival_2011_newsrelease_start.pdf
http://prpriz.info/wp-content/uploads/2011/03/PR_Priz_2011_&_PR_Festival_2011_newsrelease_start.pdf
http://prpriz.info/wp-content/uploads/2011/03/PR_Priz_2011_&_PR_Festival_2011_newsrelease_start.pdf
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За новите специални награди и участието в конкурса “PR Приз 2011”

Петият PR Фестивал в България ще се проведе под надслов NewPRgeneration и ще акцентира върху връзката между
образование по PR – студенти – бизнес. Гост лектори ще бъдат представители на PR бизнеса, академичните среди и
практици с дългогодишен опит, както и представители на новото поколение PR специалисти.

Реалити проектът Mtel PR Challenge Contest, който ще се проведе по време на петото издание на PR Фестивала,
предизвика силен интерес от страна на гостите на събитието и бе една от водещите теми на вечерта. В реално време, в
рамките на 3 часа, участниците ще се борят за проект на комуникационния оператор. Наградата – възлагане на проекта
на агенцията, както и специална награда за самия участник. Какво очакваме от специалистите? Много кретивност,
бързина на мисълта и пълни с идеи проекти.
Втората специална награда ще бъде „дадена” от клиентите, които ще имат възможност да оценят PR агенциите, с които
работят. Клиентската награда за PR агенция ще покаже удовлетвореността на корпоративния сектор от работата на
агенциите и PR специалистите, както и постигнали ли са те заложените комуникационни цели през изминалата година.

Членовете на Управителния съвет на БДВО призовават всички организации в сферата на връзките с обществеността да
участват в тазгодишните награди, като покажат своя потенциал, упорита работа и постигнати резултати от изминалата
година. От конфедерацията, от своя страна, обещават много атрактивност, интересни дискусии и предизвикателства по
време на “PR Приз 2011” и Петия PR Фестивал.

Повече за регламента за участие в “PR Приз 2011” конкурсните категории, специалните награди и датите на
предстоящите събития ще откриете на страниците на бюлетина, както и на сайта www.prpriz.info.

http://prpriz.info/wp-content/uploads/2011/03/PR_Priz_2011_&_PR_Festival_2011_newsrelease_start.pdf
http://prpriz.info/wp-content/uploads/2011/03/PR_Priz_2011_&_PR_Festival_2011_newsrelease_start.pdf
http://prpriz.info/wp-content/uploads/2011/03/PR_Priz_2011_&_PR_Festival_2011_newsrelease_start.pdf
http://prpriz.info/wp-content/uploads/2011/03/PR_Priz_2011_&_PR_Festival_2011_newsrelease_start.pdf
http://prpriz.info/wp-content/uploads/2011/03/PR_Priz_2011_&_PR_Festival_2011_newsrelease_start.pdf
http://www.prpriz.info/
http://www.prpriz.info/
http://www.prpriz.info/
http://www.prpriz.info/
http://www.prpriz.info/
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Конкурсни категории 

I . Редовни конкурсни категории:

1. Корпоративна PR кампания
2. Обществено значима PR кампания на организация от бизнес сектора
3. Социално отговорна PR кампания на организация от нестопанския сектор
4. PR проект в публичния сектор
5. PR проект за вътрешни комуникации
6. PR проект за продукт или услуга
7. Специално събитие
8. PR проект на медиа
9. Кризисен PR и управление на комуникационни проблеми
10. Имиджмейкинг
11. Политически PR

I I . Специални конкурсни категории:

1. PR на студентски проект
2. Клиентска награда за PR агенция (работеща с клиенти от корпоративния сектор)
3. M-Tel PR Challenge Contest

Повече информация за конкурсните категории, специалните награди и регламента за участие в “PR
Приз 2011” можете да откриете тук.

http://prpriz.info/wp-content/uploads/2011/03/PR_Priz_2011_Reglament.pdf
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PR Приз 2011

Членове на журито на “PR Приз 2011”
 Стоян Стоянов, Председател на журито на “PR Приз 2011” и Председател на БДВО
 Елена Кръстева, Директор „Реклама и корпоративни комуникации”, Софарма
 Людмил Каравасилев, Мениджър „PR и спонсорство”, Обединена българска банка
 Димитър Цонев, БНТ1
 Велислава Кръстева, ИМАГИНЕС
 Красимира Величкова, Директор, Български дарителски форум
 Проф. Милко Петров, Ръководител на Катедра на ЮНЕСКО „Комуникации и връзки с 
обществеността” към ФЖМК при СУ „Св. Климент Охридски”
 Д-р Румян Сечков, Нов български университет
 Д-р Маргарита Чутуркова, Мениджър “Връзки с общестевността, маркетинг и реклама”, Балкан 
Холидейз
 Скоро ще бъдат оповестени и останалите членове на журито

Важни дати: 
18 март – 15 април 2011 г.                 Прием на кандидатстващи проекти за конкурса “PR Приз”;
16 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.
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M-Tel PR Challenge Contest търси най-добрия PR специалист

M-Tel PR Challenge Contest ще награди най-добрия PR специалист в оспорвана надпревара по
време на Петия PR Фестивал, който ще се проведе от 17 до 19 май 2011 година в гр. София.
Състезанието е част от специалните награди на PR Приз 2011. M-Tel PR Challenge Contest се
организира от Българската конфедерация за връзки с обществеността в партньорство с М-Тел.
Победителят в състезанието ще спечели възможността да реализира реален PR проект на
българската телекомуникационна компания.
Възможност за участие в състезанието има всеки PR специалист, който работи в PR агенция, или PR
специалист на свободна практика, който може да покаже портфолио с най-малко двама клиенти.
Конкретното задание ще бъде получено от всеки от записалите се PR специалисти в деня на
състезанието. Участниците ще бъдат събрани в една зала и ще имат 3 часа, за да подготвят своето
предложение към М-Тел. След това те ще го презентират лично пред PR екипа на компанията. PR
специалистите могат да използват телефон, интернет и "помощ от приятел". Важно е да бъдат
убедителни, креативни и да предложат ефективни решения.
M-Tel PR Challenge Contest ще награди най-добрия PR специалист и неговата агенция с реален PR
проект, ще има и специална награда и за самия участник.

PR специалисти ще се борят в M-Tel PR Challenge Contest, наградата е възлагане на 
реален PR проект от M-Tел. Първият български риалити конкурс за наемане на PR агенция 

ще се състои по време на Петия PR Фестивал от 17 до 19 май.

http://prnew.info/m-tel-pr-challenge-contest-tyrsi-nai-dobriq-pr-specialist/
http://prnew.info/m-tel-pr-challenge-contest-tyrsi-nai-dobriq-pr-specialist/
http://prnew.info/m-tel-pr-challenge-contest-tyrsi-nai-dobriq-pr-specialist/
http://prnew.info/m-tel-pr-challenge-contest-tyrsi-nai-dobriq-pr-specialist/
http://prnew.info/m-tel-pr-challenge-contest-tyrsi-nai-dobriq-pr-specialist/
http://prnew.info/m-tel-pr-challenge-contest-tyrsi-nai-dobriq-pr-specialist/
http://prnew.info/m-tel-pr-challenge-contest-tyrsi-nai-dobriq-pr-specialist/
http://prnew.info/m-tel-pr-challenge-contest-tyrsi-nai-dobriq-pr-specialist/
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Милена Атанасова е новият мениджър „Бизнес комуникации” на

VM FINANCE GROUP 

Милена Атанасова, председател на Комисията по етика към БДВО,
е новият мениджър „Бизнес комуникации” във VM Finance Group. Тя
ще отговаря както за външните, така и за вътрешните публики.

Милена е магистър по специалност „Славянски филологии” (СУ
„Климент Охридски”, 2001 г.), има второ висше образование
„Психология” (ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий, 2005 г.). През годините
преминава през различни обучения и квалификации по
комуникации.
Практикува в сферата на маркетинг, реклама и връзки с
обществеността от далечната 1999 г. Опитът и е в различни области
– от изкуство, през електроразпределение и автоматизация,
мебелен интериор и дизайн, фармация, медии и бързооборотни
стоки.
Мениджър комуникации е била в няколко компании досега: в един
от най-големите фармацевтични дистрибутори допреди няколко
години - „Higia” (2003-2005), след това в една от най-успешно
наложените радиомрежи сред широката аудитория - „Retro Radio”,
която впоследствие стана част от най-голямата медийната
радиогрупа в България - Communicorp. (2005-2007) и в най-
успешната българска маркетингова FMCG компания - Ficosota
Syntez (2007-2011).

Владее английски, френски, чешки и руски език. Семейна, с едно
дете.
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Със съдействието на

Николай Неделчев е българският двойник на 

Колин Фърт

Собственикът на Publicis MARC Group Николай Неделчев е родният
двойник на Колин Фърт, съобщи сайтът Аз чета. Той бе избран за
победител в конкурса за двойник на издателство Intense "Търси се
кралят", в който събра 212 гласа, най-много от всички участници.
Ники Неделчев ще получи специална “кралска” награда, която
обаче от издателството все още пазят в тайна.
Конкурсът "Търси се кралят" бе организиран от Локус и Intense
съвместно с "Кино Арена" и "Александра Груп”, с медийното
партньорство на "Аз чета".

Интернет книжарница с отстъпки за членове на

Българско дружество за връзки с обществеността

Минимум 10% отстъпка ще получават членовете на БДВО в новата електронна книжарница “Книга за теб”. Това е
проект на сайта “Аз чета” и най-големия блог за книги у нас – “Книголандия”.
Всяка една от представените в бюлетина на БДВО книги може да бъде открита и поръчана с отстъпка в сайта от
членовете на Дружеството. Разбира се, за по-големи поръчки отстъпките ще бъдат по-големи.
"Книга за теб" е първата книжарница, в която книгите се четат специално за теб и идват при теб с отстъпка. Първото
място, където някой подбира книгите, които със сигурност да ти харесат.”, разказват създателите на сайта Александър
Кръстев и Христо Блажев и обещават секцията за книги за маркетинг и PR да бъде една от най-разнообразните и
добре поддържаните.
Като част от стратегията на книжарницата е заложена и работата с корпоративни клиенти, включваща и безплатни
консултации за избор на книги, които да бъдат включени в мейлинг към медии и партньори.

http://prnew.info/
http://prnew.info/nikolai-nedelchev-e-bylgarskiqt-dvoinik-na-kolin-fyrt/
http://prnew.info/nikolai-nedelchev-e-bylgarskiqt-dvoinik-na-kolin-fyrt/
http://prnew.info/nikolai-nedelchev-e-bylgarskiqt-dvoinik-na-kolin-fyrt/
http://prnew.info/internet-knijarnica-s-otstypki-za-chlenove-na-bdvo/
http://prnew.info/internet-knijarnica-s-otstypki-za-chlenove-na-bdvo/
http://prnew.info/internet-knijarnica-s-otstypki-za-chlenove-na-bdvo/
http://prnew.info/internet-knijarnica-s-otstypki-za-chlenove-na-bdvo/
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Със съдействието на

Косара Марчинкова е новият директор „Корпоративни отношения и 

комуникации” в Enel Green Power North America

След шест години на поста директор „Комуникации и КСО” в Енел Марица Изток 3, Косара
Марчинкова поема задачата да развие корпоративните комуникации в „зелената” компания от
Групата Enel, работеща в САЩ и Канада.
Косара Марчинкова е бакалавър по „Журналистика и масови комуникации”, с втора
специалност „Политика и международни отношения” от Американския университет в България
(АУБ). Тя е и магистър по психология от Обърн Юнивърсити Монтгомъри, САЩ.
Косара Марчинкова е член на Европейската асоциация на комуникационните директори (EACD)
и на Българската асоциация за управление и развитие на човешките ресурси. Освен това е и
афилиран член на CIPD.

Даниел Киряков е новият мениджър „Комуникации и КСО” в 

Енел Марица Изток 3

Даниел Киряков се присъединява към компанията през 2007. Той започва на позицията
специалист „Комуникации” в основната компания на Групата Enel в България. Позицията му
включва широк обхват от дейности и проекти: вътрешна и външна комуникация, протокол,
издателска дейност, уеб-планиране, брандинг, реклама, връзки с медиите, корпоративни
събития. През декември 2009 позицията му е разширена с фокус върху безопасността.
Новата позиция „Комуникации и КСО” той наследява от Косара Марчинкова, която поема
поста „Корпоративни отношения и комуникации” в Enel Green Power North America, част от
Групата Enel.
Преди да сe присъедини към Енел Марица Изток 3, за две години, Даниел е част от „Български
икономически форум”, където е главен организатор на специализирани събития.
Даниел има бакалавърска степен по „Философия” и по „Политология” от Софийския
университет. Семестриално завършил е магистърска програма „Международни политически
отношения и сигурност”.
Член е на Европейската асоциация на комуникационните директори (EACD).

http://prnew.info/
http://prnew.info/kosara-marchinkova-e-noviqt-direktor-%E2%80%9Ekorporativni-otnosheniq-i-komunikacii%E2%80%9D-v-enel-green-power-north-america/
http://prnew.info/kosara-marchinkova-e-noviqt-direktor-%E2%80%9Ekorporativni-otnosheniq-i-komunikacii%E2%80%9D-v-enel-green-power-north-america/
http://prnew.info/daniel-kirqkov-e-noviqt-menidjyr-%E2%80%9Ekomunikacii-i-kso%E2%80%9D-v-enel-marica-iztok-3/
http://prnew.info/daniel-kirqkov-e-noviqt-menidjyr-%E2%80%9Ekomunikacii-i-kso%E2%80%9D-v-enel-marica-iztok-3/
http://prnew.info/daniel-kirqkov-e-noviqt-menidjyr-%E2%80%9Ekomunikacii-i-kso%E2%80%9D-v-enel-marica-iztok-3/
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новини

Със съдействието на

Колко трудно е да създадеш и запазиш доброто име?

“Колко трудно е да създадеш и запазиш доброто име?” беше темата на
публична лекция на Ясен Гуев в изнесана в Нов български университет.
Водещ беше гл. ас. д-р Росен Стоянов, а дискутант: Андрей Велчев,
Председател на Клуб на журналиста и PR-а.

Лекторът Ясен Гуев, директор "Корпоративна политика" на "Глобул", говори
за корпоративната политика на компанията. На негово подченение са
отделите "Връзки с обществеността", "Вътрешна комуникация" и
"Корпоративна социална отговорност" в мобилния оператор.

Г-н Гуев се присъединява към "Глобул" след като през последните години
е изпълнявал длъжността директор връзки с обществеността и
корпоративни комуникации в ЧЕЗ-България. Преди това е ръководил
връзките с обществеността на БТК, "Евромаркет груп" и "Мак Медиа".

Той има деветгодишен стаж като журналист в БНТ, репортер във в. "Банкеръ", редактор бизнес и финанси в "Медиапул",
водещ на предаването "Бизнеспул" по радио "Нова Европа”.

Ясен Гуев е завършил унгарска филология и мениджмънт в Софийския университет "Св. Климент Охридски" и се е
обучавал по програми в САЩ, Австрия и Франция.
Популярният журналист и ПР, предизвика интерес сред студентите след множеството примери от своят практинка и с
излъченият откъс от филма Уолстрийт. Той направи аналогии със следната фраза: “Омръзна ли ви да харчите пари,
които нямате, за да си купувате неща, които не ви трябват и за да впечатлявате хора, които не ви интересуват”. Така се
равзива според него светът в 21 век.

Лекцията се проведе след специална покана от Клуб на журналиста и PR-а и Департамент „Масови комуникации” в Нов
български университет.

http://prnew.info/
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събития

Със съдействието на

Майсторски клас по Модерен PR с 

Мария Гергова 
http://www.eventbox.bg/events/1563

24 март 2011 г. (четвъртък)
София

M3 College предлага поредица от срещи с
най-добрите PR практици. Мария Гергова
първа ще сподели от своя изключително богат
опит. Тя ще разкаже за модерното лице на PR
– такова, каквото го вижда всеки ден в своята
работа.

Нейното послание към PR експертите е:
„Адаптирайте се, за да оцелеете,
интегрирайте, за да успеете”.

PR вече не се ограничава с това да спечелиш
медиите на своя страна. PR специалистите
започват все повече да използват
маркетингови инструменти и техники, като
фото- и видеодистрибуция или стратегическо
позициониране например, които говорят
директно на консуматорите и в същото време
задоволяват нуждите на медиите от подробна
информация. С други думи, PR
специалистите залагат все повече на
интерактивните послания и все по-малко
използват традиционните методи.

Публична лекция: "Кризисни комуникации” 
http://www.eventbox.bg/events/1574

23 март 2011 г. (сряда)
София

Департамент “Масови комуникации” и “Клуб на журналиста и PR-a”
- Нов български университет организират публична лекция на тема:
“Кризисни комуникации”. Лектор е Любомир Аламанов, управляващ
директор и съсобственик на PR агенция APRA Porter Novelli.

AdForum
http://www.eventbox.bg/events/1528

23 март 2011 г. (сряда)
София

На традиционното еднодневно събитие, организирано от
Асоциацията на рекламните агенции – България, ще бъдат
дискутират регионалните и глобални тенденции в развитието на
рекламата, взаимоотношенията рекламни агенции, медии и
рекламодатели, ще бъде обменен опит. Тази година аудиторията на
Форума ще има удоволствието да се запознае с двама
представители от екипа на EACA International School of Advertising
and Communications – Мики Денехи и Ричард Стейси. Мики ще даде
примери за брандовете, успели да се превърнат в „марки на
любовта”, а Ричард ще представи влиянието на социалните медии
върху рекламата и ролята на рекламните агенции в този процес.

http://www.eventbox.bg/events/1563
http://www.eventbox.bg/events/1415
http://www.eventbox.bg/events/1574
http://www.eventbox.bg/events/1574
http://www.eventbox.bg/events/1415
http://www.eventbox.bg/events/1528
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Със съдействието на

Публична лекция: 

"Предизвикателствата на 

професията на фоторепортера в 

България"

http://www.eventbox.bg/events/1570

25 март 2011 г. (петък)

"Фото клуб" и Клуб на журналиста и PR-а -
Нов български университет организират
публична лекция на собственика и управител
на агенция „Булфото“ Евгени Димитров на

тема: "Предизвикателствата на професията
на фоторепортера в България".

По време на лекцията ще бъдат
дискутирани:
-Особености на работата на
фоторепортера
- Основни теми за снимане

- Авторски права върху снимките и начини за
защитата им
- Заплащане за снимките
-Посегателства върху фоторепортера при
работата му
- Има ли папараци у нас?
-Любопитни случки от работата на
фоторепортерите на Булфото

Курс: "Убеждаваща комуникация и 

общуване с медии"

http://www.eventbox.bg/events/1554

26-27 март 2011 г. (събота-неделя)

Курсът, организиран от M3 Communications College, ще разгледа
практическите аспекти на комуникацията с различните публики и
особено с медиите. Лектор е Силвия Костова, управител на
Symmetric Communication Consultancy.

Как да „продадем“ своето послание и своята новина на медиите,
как да го направим убедително и защо малките детайли са важни в
общуването – повече примери и практика и по-малко теория в
рамките на двудневния курс днес ще ви направи по-успешни
комуникатори утре.

Акценти:

- Преглед на медийната среда у нас и новите тенденции в
общуването с медиите;
- Какво е важно за медиите и какво е важно за останалите ни
публики;
- Как се създават новините и какво има отвъд тях;
- Как да конструираме своето съобщение до медиите;
- Кога и как да го разпространим;
- Как да го вербализираме пред публика;
-И как да отговорим убедително пред камера и микрофон на
въпросите, които то провокира.

http://www.eventbox.bg/events/1570
http://www.eventbox.bg/events/1470
http://www.eventbox.bg/events/1470
http://www.eventbox.bg/events/1415
http://www.eventbox.bg/events/1554
http://www.eventbox.bg/events/1475
http://www.eventbox.bg/events/1475
http://www.eventbox.bg/events/1475
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Кариери

Стажантска програма EMPOWER за млади лидери е национална програма с фокус върху развитието на 
лидерски умения, която има за цел да предостави на най-талантливите български студенти пълноценни 
стажантски възможности във водещи социално-отговорни компании и организации, развиващи дейност  в 
България. Студентите ще имат възможност да придобият практически опит и да се докоснат до най-
добрите практики от водеща компания в България.

Кой може да участва?
- Всички студенти, които са поне трети курс и не са прекъснали образованието си към момента на   
подаване на документите
- и не са завършили преди повече от 6 месеца
- или са записали магистратура не повече от 6 месеца след завършване на бакалавърската си степен
- Всички студенти от български ВУЗ или българи, студенти в чужбина

Необходими документи:

- Автобиография на английски език;
- Есе до 2 страници на английски език на тема:
“How you think the participation in the EMPOWER Intern Program will contribute to achieving your career plans?“
- 2 препоръки;
- Уверение за успех от предходните два семестъра

Краен срок за кандидатстване: 15 май 2011 г.

14

Национална стажантска програма EMPOWER за развитие на млади лидери
За повече информация:

http://www.jobtiger.bg/info/jobs/empower/Empower-Young-Leadership-Development-
Internship-Program/

http://www.jobtiger.bg/info/jobs/empower/Empower-Young-Leadership-Development-Internship-Program/
http://www.jobtiger.bg/info/jobs/empower/Empower-Young-Leadership-Development-Internship-Program/
http://www.jobtiger.bg/info/jobs/empower/Empower-Young-Leadership-Development-Internship-Program/
http://www.jobtiger.bg/info/jobs/empower/Empower-Young-Leadership-Development-Internship-Program/
http://www.jobtiger.bg/info/jobs/empower/Empower-Young-Leadership-Development-Internship-Program/
http://www.jobtiger.bg/info/jobs/empower/Empower-Young-Leadership-Development-Internship-Program/
http://www.jobtiger.bg/info/jobs/empower/Empower-Young-Leadership-Development-Internship-Program/
http://www.jobtiger.bg/info/jobs/empower/Empower-Young-Leadership-Development-Internship-Program/
http://www.jobtiger.bg/info/jobs/empower/Empower-Young-Leadership-Development-Internship-Program/
http://www.jobtiger.bg/info/jobs/empower/Empower-Young-Leadership-Development-Internship-Program/
http://www.jobtiger.bg/info/jobs/empower/Empower-Young-Leadership-Development-Internship-Program/
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Кариери

Sopharma търси да назначи 
специалист “Връзки с обществеността”

За повече информация:
http://www.jobs.bg/f1092763

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ: 

- Информира и развива предпочитание на целевите аудитории на Софарма Трейдинг – широка 
общественост, медии, власти и инвестиционна общност, към компанията и нейните брандове;
- Участва в разработването и контрола по приложението на корпоративната идентичност на компанията и 
платформата за желан имидж;
- Развива и поддържа тесни и професионални отношения с медии;
- Отговаря за организацията и изпълнението на PR събития и кампании с цел информираност и пазарна 
реализация на стратегията и целите на компанията;
- Организира и контролира изготвянето на медиа мониторинг;
- Поддържа и актуализира фирмения сайт на компанията. 

ИЗИСКВАНИЯ: 

- Висше образование - Маркетинг, Реклама или Връзки с обществеността;
- Знания и опит в разработването на PR и други комуникационни кампании, събитиен мениджмънт;
- Отлични комуникативни и презентационни умения. Отлични умения за писмено изразяване;
- Умения за адекватно реагиране в нестандартни и кризисни ситуации;
- Компютърна грамотност – Excel, Word, Internet. Опит в поддържането на корпоративни интернет страници;
- Отлично владеене на английски език;
- Шофьорска книжка.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

http://www.jobs.bg/f1092763
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Професор доктор Любомир Стойков е известен медиен и моден

експерт. Преподава в Националната художествена академия по

„Теория на модата”; в Софийския университет „Св. Климент

Охридски” - по „Култура и медии”; в УНСС - по „Бизнес

комуникация”, “Имиджмейкърство” и „Връзки с обществеността”.

Съпредседател на Българската конфедерация за връзки с

обществеността. Главен редактор на теоретичното онлайн

списание „Медии и обществени комуникации” и на електронното

списание “Фешън Лайфстайл Мегъзин”. Председател на

Академията за мода. Член на Музея за изкуство "Метрополитън"

в Ню Йорк. Автор е на 15 книги, учебници и монографии, сред

които „Ефективна бизнес комуникация” , “Управление на

връзките с обществеността”, “Култура и медии”, "Фирмена

култура и комуникация“ и др.

Създател и водещ на първото модно телевизионно предаване у

нас – „Блясък” по БНТ и на модното шоу по Нова телевизия „От

игла до конец”. Интервюирал е десетки световни знаменитости в

областта на модата, киното, поп-музиката и др. Носител е на

различни награди, последната от които е „Жълта роза” на

световната организация „Зонта Интернешънъл”. Популярен е с

фразата „СИМПАТИЯТА Е ВЗАИМНА!”.

Професор Стойков, Вие сте един от утвърдените специалисти по

обществени комуникации в България. Започвате своята кариера

като журналист. Според Вас, има ли преплитане на двете

професии? По какво си прилича и по какво се различава

практиката на PR специалиста от тази на журналиста?

Двете професии – журналистическата и пиарската си приличат по

това, че са силно ангажирани с публичната комуникация, медиите

и като цяло – с обществения живот. И двете са свързани с

формирането на общественото мнение, макар че PR-ът има

опосредствени функции, докато журналистите и медиите влияят

пряко върху социалните процеси. И още нещо, много често

журналисти стават перфектни PR специалисти (примерите за

обратното, обаче, не са чак толкова много). Например в

президентската администрация на САЩ това е обичайна практика.

Журналисти са били прессекретари и говорители на

американските президенти и Белия дом, като Лари Спийкс (на

Роналд Рейгън), Ди Ди Майърс и Джо Локхарт (на Бил Клинтън), Тони

Сноу и Дейна Перино (на Джордж Буш), а у нас – Валентин Стоянов

(на Желю Желев), Нери Терзиева (на Петър Стоянов) и Бойка

Башлиева (на Георги Първанов). Професиите на журналиста и на

PR специалиста са много сходни по своите цели, но се различават

по използваните средства. В първия случай става дума за пряко,

авторско и гражданско творческо участие в медиите, а във втория –

за използването на различни техники и технологии като специални

събития, пресконференции, изпращане на съобщения до медиите,

пресагентство и др.

Освен с обществени комуникации, повечето българи Ви познават и

като експерт по българската и световната мода. Има ли мода в

PR-а и ако „да”, какво е на мода в момента в България?

Мода има във всяка една дейност. Това е лесно обяснимо, защото

нашият живот в различните му проекции подлежи на промяна, на

доминиране на един или друг стил, на желание да бъдем

забелязани и различни.

Лица

Любомир Стойков – медиен  и моден експерт, управител на консултантска къща “От игла до конец”
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Интервю с Любомир Стойков
(продължение от стр. (16

имиджмейкърство, култура и медии и

др. На какво ниво е образованието по

комуникации в България?

Вън от всякакво съмнение е, че имаме

преподаватели на европейско и

световно ниво, както и добри духовни и

просветителски традиции. Лично на

мен ми става драго, когато наши

студенти, продължавайки

образованието си в Ню Йорк, Париж,

Лондон или Милано, ми се обаждат и

казват, че няма кой знае каква

съществена разлика между това, което

са учили тук и това, което учат зад

граница. Не мисля, обаче, че

комплексно просветата у нас е на

толкова добро ниво. За съжаление

трудно може да се говори за високо

качество на висшето образование у

нас като цяло. Има много пречки в

самата система и те най-вече са от

управленско, организационно и

методическо естество. Конкретно за

образованието по комуникации в

България мога категорично да кажа, че

е професионално, задълбочено и

ефективно. Това, което не достига е

модерната материално-техническа и

технологична база, професионалната

практика, смелостта и радикализма в

преподаването. Като научен

ръководител на магистърската степен

по връзки с обществеността в УНСС

съм забелязал, че студентите проявяват

голям интерес към т.нар. „майсторски

PR-ът също е подвластен на модата като

начин на генериране на публичност,

формиране и развитие на имидж,

реализация на двупосочни и

многопосочни комуникации. Тук ще

отбележа една нездрава мода, която е

само част от многото уклони:

нарцисизмът на някои пиари,

говорители и консултанти стига дотам,

че с егото си засенчват главните

действащи лица – техните клиенти,

партньори, организации и т.н. Горе-долу

като някои пластични хирурзи, които се

стремят към известност, по-голяма от

тази на знаменитостите, които помпат

със силикон. Това е негативната мода.

Има и положителна – например все по-

често срещащите се примери да се

използват научни подходи във връзките с

обществеността, които все пак са в

много голяма степен аналитична и

управленска дейност. Най-актуалната

мода в пиара - и с право – днес е

модата на социалните мрежи и тяхната

удивителна способност да обединяват

мигновено огромно количество хора на

доброволен принцип, чиято главна

мотивация е споделянето на ценности,

радости, грижи, болки, идеи и т.н.

Вие сте професор в Университета за

национално и световно стопанство,

Софийския университет и

Националната художествена

академия, където преподавате PR,

класове”, в които утвърдени PR асове

споделят казуси от своята практика.

Смятате ли, че днешните студенти са

достатъчно мотивирани да се развиват и

утвърждават като специалисти в

България? Оправдавате ли тяхната

мотивация?

Разбира се, че мотивацията по отношение

на голяма част от нашите студенти куца и

е под всякаква критика. Виновни са както

държавата, така и бизнесът – частните

фирми, организации и агенции, които не

са достатъчно активни в търсенето и

стимулирането на младите PR практици

още в студентския им период. Но медалът

има и обратна страна. Самите студенти

често пъти са много пасивни по

отношение на ранната си

професионална реализация. Чудя им се

защо предпочитат инертното, вегетиращо

обучение в кабинети, зали и аудитории,

пред възможността да натрупат

практически опит в реалните

професионални условия. Разберете ме

добре! Университетски преподавател съм

и никога не бих казал, че академичният

аспект на обучението е ненужен. Просто

смятам, че образованието на студентите

трябва да се обвърже още по-здраво и

ефикасно с практиката, с

действителността, с живия живот. Знанията

придобиват смисъл, само когато раждат

плодове – когато водят до конкретни

резултати в живота и допринасят за

неговото усъвършенстване.
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Автор сте на 15 книги, учебници и

монографии, сред които „Ефективна

бизнес комуникация”, “Управление на

връзките с обществеността”, “Култура

и медии”, “Връзки с обществеността и

бизнескомуникация” (в съавторство с

Валерия Пачева) и др. От къде черпите

вдъхновение?

Най-напред ще кажа две думи за

хрумванията, защото те са нещо

различно от вдъхновенията. На първо

място хрумванията ми за творчески

теми и проекти се раждат от реалния

живот, в т.ч. от хората – умни или

глупави, красиви или грозни, добри или

лоши. Въвел съм традиция в първия час

с моите студенти в началото на

учебната година да изнасям лекция на

тема „Човекознание”, в която говоря за

истината, доброто, красотата,

общуването и стила. По този начин

искам още при първия контакт да им

кажа кое е най-важното в нашия живот...

Друго, което ме вдъхновява, това са

самите студенти – с тяхното критично

отношение, със свежестта и свободата

на мисленето, с чувството си за хумор.

Понеже имам леко заболяване от

киномания, не мога да пропусна, че и

често пъти филмите ми действат

вдъхновяващо за работа, за писане, за

преподаване... В нашата пиарска

сфера, например, силно ми

въздействат два филма с участието на

един от любимите ми актьори – Ал

Пачино, в които по интересен начин се

третира темата за публичния имидж и

връзките с обществеността. Става

дума за филмите „Симон” (2002, реж.

Андрю Никол) и „Всички мои познати”

(2002, реж. Даниел Олгрант).

Съпредседател сте на Българската

конфедерация за връзки с

обществеността и съосновател на

Асоциацията на имиджмейкърите и

специалистите по PR “Имагинес”. Как

виждате Вашия принос към PR

общността?

Нескромно е да говоря за собствения

си принос към PR общността. Мога,

обаче, да посоча някои аспекти на

дейността си, а нека другите да дават

оценките за нея. Работя в две посоки –

теоретична и професионално-

практична. В теоретичен план се

стремя да развивам науката за пиара.

Например част от професурата ми бе

посветена на управлението на връзките

с обществеността. Преподавам PR и

имиджмейкърство. Създател съм на

дисциплината „Връзки с

обществеността” в УНСС преди

десетина години и съм един от първите

преподаватели по „Фирмена култура”

и „Бизнес комуникация” в СУ „Св.

Климент Охридски” и в УНСС преди

близо две десетилетия. През

последните години организирах и

Интервю с Любомир Стойков
(продължение от стр. 17 (

модерирах две твърде важни, според мен,

дискусии в рамките на традиционния PR

фестивал – „Същност и динамика на

образованието по журналистика и

комуникации” и ”Имидж и лайфстайл:

светлини и сенки”. В професионално-

практичен план от дълги години съм PR и

медиен консултант в сферата на модата,

стила и публичното поведение. Зад гърба

си имам десетки, а може би и стотици PR

кампании, специални събития,

пресконференции. Сред тях бих откроил -

не без известна гордост - мениджмънта и

пиара ми на Дните на българската мода в

Рим, които организирахме и проведохме

през 2008 и 2009 години заедно с Жана

Яковлева и асоциация „Феникс”. Това се

случи в градините на замъка Сант Анжело

във Вечния град, където водещи български

дизайнери показаха произведенията си

пред италианска публика. Сериозна доза

публичност получиха и други проекти, в

които участвам с екипа си – най-

престижната модна награда у нас

„Златна игла”, благотворителните

премиери на „Алманах на българската

мода” и класацията на най-стилните

българи „БГ модна икона”. Изпитвам

радост и сантимент като си помисля, че

през всичките тези години в ръководения от

мен екип са работили само мои студенти

и дипломанти, на които – надявам се – съм

бил полезен като школа, опит и

професионализъм.

18
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самочувствие, модерно мислене,

въображение и солиден заряд от нови

идеи. Комбинацията PR, образование

и бизнес е печеливша, защото

съединява наука и практика, обучение

и опит, знание и реалност. За жалост

често пъти тя се омаловажава,

подценява или пък неглижира.

Поставяйки акцент върху

NewPRgeneration, БКВО се надява, от

една страна, че ще даде нов шанс на

новото поколение „профита” в пиар

сферата. От друга страна, вярваме, че

така ще заинтригуваме много по-

сериозно лидерите и играчите в PR

пространството у нас (като пазарни

услуги и отговорна комуникационна

дейност) и че те ще положат усилия за

по-сериозното мотивиране и

привличане на младите PR таланти. Да

не забравяме, че бъдещето е тъкмо в

ръцете на новата генерация...

Какви са принципите за определяне на

категориите в конкурса "PR Приз"?

Какви са промените в тазгодишните

категории на единадесетото издание

на конкурса?

Няколко бяха водещите приници за

определянето на тазгодишните

категории в състезанието "PR Приз":

традиция и приемственост, новите

реалности, динамиката на конкретните

професионални зони и стилистичното,

и понятийно прецизиране и

редактиране на досегашните

категории. Какви са промените?

През 2009 г. сте член на журито в

ежегодния конкурс “PR Приз”,

организиран от БКВО. Кой проект Ви

направи най-силно впечатление и с

какво?

Не бих желал да цитирам конкретни

проекти, имена, агенции и организации,

защото смятам, че повечето от тях бяха

равностойни. Силно впечатление ми

направиха онези кампании и

концепции, които съдържаха

оригинални и свежи идеи и решения, и

бяха лишени от технократски и

конюнктурни уклони. Впечатлен бях от

високото ниво на гражданско и

обществено мислене, аргументирано

най-вече чрез ефективното разгръщане

на корпоративната социална

отговорност и проявата на истинска, а

не на фалшива загриженост към

хората в беда – болни, бедни, инвалиди,

онеправдани, обезправени и пр. Точно

тук трябва да пада и главният акцент в

бъдещето на пиара и в пиара на

бъдещето: човеколюбието,

състраданието, помощта и хуманната

нагласа като цяло.

Темата на предстоящия Пети поред PR

Фестивал е "NewPRgeneration". Защо

БКВО се спря именно на връзката

между PR, образование и бизнес?

Новата генерация от PR практици и

специалисти навлиза бързо в

структурите и дейностите на публичната

комуникация. При това – със

Отпаднаха няколко предишни категории, 

поради липса на интерес от страна на 

участниците – става дума за пиара в 

сферата на инфомационните и 

телекомуникационни технологии, туризма 

и свободното време, финансите и 

връзките с инвеститорите. Бяха обединени 

други категории – например PR за 

продукт или услуга (по-рано беше 

отделна категория за кампания на нов 

продукт и отделна категория за кампания 

на съществуващ продукт). Редом с 

традиционната специална категория за 

PR на студентски проект, учредена е и за 

пръв път награда от състезанието PR 

Challenge Contest, което де факто е 

съревнование за реален проект на М-Тел 

в зоната на публичните комуникации. 

Това също е в синхрон с основната тема 

на Петия PR Фестивал "NewPRgeneration". 

За първи път ще бъде дадена "Клиентска 

награда за PR агенция", работеща 

в корпоративния сектор.

Какво бихте препоръчали на 

професионалните организации в 

сферата на публичните комуникации? В 

каква насока според Вас трябва да се 

работи?

Потребни са много повече креативност и

оригиналност (като се започне с

писането на прессъобщения и се стигне

до организирането и воденето на

пресконференции). Много са

неоползотворените възможности пред

съвременния PR. Тук ще спомена само

две от тях. Първата е в ресурсен и

инструментален план – става дума за

Интернет.
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външните и вътрешните публики. С

много по-голяма мощност следва да

„заработи” и кризисният PR особено по

отношение на гигантските екологични

проблеми, недохранването,

стопяването на природните ресурси и

въобще апокалиптичната опасност за

земята и човечеството.

Какво е Вашето мнение за

въвеждането на професионални

стандарти в работата на PR

специалистите?

Имаме си нелош Етичен кодекс на PR-

специалистите в България, приет през

2005 година. Добре би било да го

прочитаме поне веднъж годишно и да

си припомняме водещите

професионални ценности –

компетентност, честност, независимост

и лоялност. Но не бих възразил както да

се актуализира този кодекс, така и да

се разработят и въведат конкретни

професионални стандарти в нашата

работа. Те, обаче, би следвало да

бъдат „глокалистични” (от

глокализация) и да съдържат както най-

високите и успешни чуждестранни

принципи, така и нашите, локални,

натрупани през тези противоречиви

години практики. Защото тук, все пак, е

България! Свидетели сме на много

гафове, недоразумения, цинизъм и

даже престъпност във висшите

ешелони на властта, на държавната и

на политическата система. Изумен

Правилното управление на онлайн

репутацията, необятната мощ,

неизчерпаемият ресурс на световната

информационна мрежа и блог

комуникацията са едно от най-големите

предизвикателства пред модерните

връзки с обществеността. В това

отношение са необходими

информираност, компетентност,

мащабно мислене и поемането на

изключителна отговорност (от гледна

точка на правдивостта, достоверността,

коректността на разпространяваната

информация). Втората

неоползотворена възможност е – ако

мога така да се изразя – управленската,

но не схваната тясно – като пиар

мениджмънт, а като решителна намеса

и влияние върху най-важните

обществени и държавни процеси.

Управлението на организациите, а и на

обществото като цяло, е въпрос на

информационна и комуникативна

компетентност, на талант да се

създават новини и на професионализъм

да се присъства оригинално и

пълноценно в публичното пространство.

Успешното функциониране на

организационното управление е право

пропорционално на ефективния

комуникационен мениджмънт, в

частност на връзките с обществеността,

които са незаменим посредник между

мениджмънта и обществеността, между

организацията и нейните целеви групи -

съм, че досега никой или почти никой PR

експерт (говорител или прес-директор) не

се е дистанцирал от порочната политика

на дадена партия, администрация,

държавно ведомство или организация, не

си е подал оставката, не е излязъл

публично – честно и остро – да разобличи

самозабравилите се политически и не

само политически субекти. Действието на

нови професионални стандарти в нашата

професия би трябвало да изисква пълен

отказ от изпълнението на порочни PR

практики – манипулация, негативизация,

дезинформация и да си го кажем

направо – черен PR!

Бяхте един от шаржираните специалисти

на коледното парти на Дружеството.

Какво беше Вашето послание към PR

общността в България?

Управлявайте перфектно публичността и

не забравяйте, че истината е майка на

професионализма.

Какво ще пожелаете на читателите на

“PRактики” в професионален план?

Успоредно с усвояването на високите

стандарти и натрупаните постижения в PR

сферата, да намерят себе си и да

съумеят да откроят оригиналното и

неповторимото в собствения си

професионален път... И да не забравят две

от максимите на прочутия гуру на

медиите, общественото мнение и

демокрацията Уолтър Липман: ”Между

мен и света стои моята представа за него”

и „Когато всички мислят еднакво, никой не

мисли достатъчно”!
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ЗА и         отив /от Радина Ралчева

Негативните кампании

Правя уточнението, че не става дума за т.нар. „черен” PR, а

за добре познатите комуникационни практики да се вадят

„кирливи” ризи, но без това да е анонимно и без да се

минава приемливата и законовата граница. Може би най-

често виждаме подобни практики по време на избори,

когато цели кампании са били, са и ще бъдат негативно

базирани. Признавам си, трябваше да помисля, за да

напълня със съдържание „за” негативните кампании, даже

ползвах помощ от приятел. Дадох си сметка, че всъщност те

предлагат легитимен инструмент, благодарение на който

можеш да спекулираш с неуспехите на другия. И след това

да позиционираш себе си като алтернатива и да изпъкнеш

лесно. Ако в цялото нещо се „вкара” и малко хумор, може

дори да разшириш кръга на поддръжниците си. Една

кадърно направена негативна кампания може да си

позволи лукса да каже нелицеприятни неща в прав текст,

без дипломатичност и грим и така тотално да обезсили

опонента. Освен това, негативните кампании предизвикват

отговор – ако той не е добре преценен, това е още един

камък в градината на другия отбор. А и въпросният отбор

вече е поставен в отбранителна позиция, която по правило е

неизгодна и ти позволява да определяш следващата стъпка.

И още - негативни кампании се правят относително лесно.

Не ти е нужна тема или идея – опонентът ти я дава, а ти я

експлоатираш. Е, добре е да се подходи креативно, но е

имало случаи, в България вкл., на негативни кампании,

направени като от първолаци, които са постигали целите си.

Налага се да призная, че негативните кампании са част от

комуникационния бизнес. Независимо от въпросите, които

те повдигат, има достатъчно много и родни, и

международни примери, че негативните кампании могат да

бъдат успешни.

Повечето ми познати знаят, че не долюбвам много

политическия PR. Една от основните причини са именно

негативните кампании, които изобилстват там. Те винаги са

ми изглеждали като напъни, родени от безсилието да

измислиш нещо градивно. Трудно ми е да приема, че няма

за какво друго да се хванеш, нещо, което е положително,

различно, свежо, та се налага да търсиш черни точки при

опонента си. Пък и що за кампания е това – да изградиш

своята differentia specifica върху недостатъка на някой друг.

На мен поне не ми е ясно как това би придало достойнства

на някого. Да, може и да „окепази” опонента, но каква е

ползата за автора на негативната кампания в дългосрочен

план е важен въпрос и, според мен, отговорът му е

„никаква”. Негативните кампании могат да донесат само

краткосрочни дивиденти, а ако се използват често,

перспективата е да доведат до общо влошаване на

публичния облик на използващия ги. Другата страна на

негативните кампании опира до морала и етиката. Аз не

вярвам в печалбата на всяка цена. Понякога цената, която

плащаш, за да спечелиш, е всичко. И не си струва. Иначе

казано, за мен при всяка негативна кампания ще остава

сериозното съмнение в етичността на подобен подход

изобщо. Има една история от Япония, доста стара, за

кампания на Pepsi, която се проваля с гръм и трясък само

защото е негативна и заради която компанията губи

сериозен пазарен дял в страната на изгряващото слънце.

Затова бих посъветвала всеки да си помисли хубаво преди

да реализира негативна кампания. Да си помисли колко

струва името му, марката му, бизнесът му,

самоуважението му. Лошото на негативните кампании е,

че в крайна сметка ситуацията се оказва обратна на

популярния израз „понякога печелиш, понякога пак

печелиш”. Всички губят.
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новите членове

ПеньоИванов,

ИвиталКонсултЕООД

Пеньо Иванов има 

магистърска степен в 

областта на туризма и 

бакалавърска степен в 

областта на финансите. 

Интересува се от 

организиране и провеждане 

на мероприятия, кетеринг  и 

др. 

АниДимитрова,

НачалникУправление

МаркетингиРеклама,

Емпорикибанк

Ани Димитрова има над 10 

години стаж в сферата на 

комуникациите. 

Професионалните й интереси 

са насочени към Маркетинг, 

Реклама, Събитиен 

мениджмънт, Политически 

маркетинг и PR. 

ЛюдмилКаравасилев,

Мениджър“PR и

спонсорство,ОББ

Людмил Каравасилев е 

завършил ФЖМК, СУ. 

Специализира в областта на PR 

в lowa State University, САЩ. В 

момента развива дейността по 

КСО и спонсорство на ОББ в 

направление детски спорт, 

култура, историческо наследство 

и др. 

АнетаНедялкова,

Собственикиусправител,

PR Agency Anettevents

Анета Недялкова е магистър по  

Управление на икономиката. От 

2007 г. е собственик и 

управител на PR агенция. 

„Анетевентс” ООД. 

Професионалните й интереси 

са в сферата на PR, маркетинг, 

съвременни технологии за 

комуникация и реклама, 

социални мрежи и др. 
14
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“Маркетинготустанауста”

Анди Сърновиц

Изд. „Изток-Запад”

2010 г.

248 стр. 

Цена в knigazateb.com: 13.50 лв.

Що е то маркетинг от уста на уста? Анди Сърновиц сумира цялата си книга в едно

изречение: „Да дадеш на хората причина да говорят за твоето нещо и да улесняваш

провеждането на този разговор”. А тезата му може да бъде събрана дори в една-

единствена дума – честност! Да, старомодно и понякога враждебно понятие за

маркетинговия бранш, но авторът залага бъдещето му изцяло в прилагането на пълна и

безукорна честност.

библиотека/ от Христо Блажев

Пълна откритост към себе си и към света, който очаква продукта или услугата, изобщо „нещото”, както ги

обединява Сърновиц. Така ще спечелиш уважението и препоръките на клиентите си и те ще свършат останалото,

при това безплатно! Научи се да ги правиш щастливи и бизнесът ти ще се издигне до висините само на основата

на разговорите между хората – в заведение, у дома, в интернет... Има и друг път, разбира се: „...отегчи ги – и ще

се принудиш да похарчиш милиони за реклама, за да ги заинтригуваш... Рекламата е цената на отегчението. Ако

клиентите ти не говорят за твоите неща, ще трябва да плащаш на вестници и телевизии да го правят”.
А това е пагубен маркетинг според Сърновиц. Той е сигурен, че един-единствен глас на потребител в крайна

сметка има по-голямо въздействие от която и да било платена реклама. И това очевидно е реалност, с която не

може да не се съобразяваме.

Затова и над половината от „Маркетинг от уста на уста” е посветена на практическата страна на оцеляването в

бурния океан на съвременните глобални комуникации, които променят изцяло класическите постулати на

маркетинга.

О, щях да забравя: предговор от Сет Годин и послеслов от Гай Кавасаки... Да продължавам ли? :)

23

http://knigazateb.com/
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“Убеждаванеивлияние”

Чавдар Христов

Изд. „Сиела“

2008 г.

204 стр.

Цена в knigazateb.com: 8.00 лв.

Рецензиите на професионална литература от български автори са хлъзгава повърхност.

В пазар като нашия, пълен с преводни книги, повечето от които са тенденциозни и твърде

повърхностни за нуждите на сериозните професионалисти, българска литература се

пише най-често за преподавателски нужди в университета. А всички знаем какво се

случва с книга, която носи етикета „задължително четиво”...

библиотека/ от Мила Дойчева

Има обаче някои „преподавателски” заглавия, които заслужават и по-голямо внимание. Такова е „Убеждаване и

влияние” на доц. Чавдар Христов. Книгата е задълбочен труд, който изследва механизмите, благодарение на които

е възможно да се въздейства върху нагласите и убежденията на обществото и неговите отделни членове. Книгата

ще бъде от полза за всеки действащ PR специалист, защото обединява сериозните научни постановки с

конкретни и лесно разбираеми примери. Това я прави подходяща отправна точка при изработването на

задълбочени и дългосрочни PR стратегии.

Няколко неща правят „Убеждаване и влияние” задължително четиво. Тя е източник на синтезирано знание, което ще

бъде от изключителна помощ за тези, които искат да подредят в главата си всичко, което някога им е попадало за

четене. Това е книга, от която всеки би трябвало да започне, преди да се гмурне в необятното море от книги на PR-

гурута и шамани.

Недостатък на книгата може би са прекалените на брой препратки към трудовете на други преподаватели от

същия университет. И то е недостатък, единствено защото крие опасност от затварянето на професионалната

теория в кръг без изход. А връзките с обществеността са сред областите, които постоянно би трябвало да се

развиват и да търсят път извън себе си, а не да се самозатварят в собствените си рамки.

http://knigazateb.com/
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Любопитно/ от Apeiron web blog

Колко струва имиджът на Кадафи? 

За цената на публичното представяне

През март 2007 г. Антони Гидънс от Лондонското училище по икономика пише в 
Guardian, че Либия може да се превърне в „Норвегия на Северна Африка” под 
ръководството на Кадафи.

През август 2007, само седмици след като българските сестри бяха освободени, 
Бенджамин Барбър от Университета в Ню Джърси пише статия за Washington 
Post, в която споделя, че Либия под управлението на Кадафи върви към това да 
се превърне в „първата арабска страна, която мирно е преминала през 
прехода към стабилно, демократично управление”.

В края на 2007 година Джоузеф Най от Университета Харвард пише за The New 
Republic, че Муамар Кадафи се интересува в обсъждането на възможности на 
„директна демокрация”.

Нека извадим тези събития от контекста на сегашните размирни събития в 
арабската държава и факта, че днес твърденията в тях са неоснователни.

Дали великите умове мислят еднакво?
Всъщност отговорът на въпроса е НЕ. Защото в началото на месеца стана ясно, 
че на всеки един от тези хора е било плащано с либийски пари като част от 
договор с консултантска фирма, която е била наета в края на 2006 г. да „покачи 
доверието към Либия и Муамар Кадафи” във Великобритания и САЩ. Цената на 

услугите е 3 милиона долара годишно.

Целият материал можете да прочетете на Apeiron Blog.

http://en.wikipedia.org/wiki/Giddens
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2007/mar/09/comment.libya
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2007/mar/09/comment.libya
http://en.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Barber
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/08/14/AR2007081401328_pf.html
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/08/14/AR2007081401328_pf.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Nye
http://www.tnr.com/article/tripoli-diarist?keepThis=true&TB_iframe=true
http://www.tnr.com/article/tripoli-diarist?keepThis=true&TB_iframe=true
http://apeironcommunication.com/blogs/corporate/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B8/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%84%D0%B8/
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забавление/ от Симона Стефанова

Всички се интересуват от живота на звездите. А това прави работата на
светските PR-и още по-трудна и отговорна. С какво ли не се налага да се
занимават горките…

Поп-фолк певица решава да промени амплоато си и затова се обръща към своя
PR:

- Искам да ми уредиш 2 билета за онази хубава пиеска в Народния театър.

- Добре. За „Ромео и Жулиета” ли?

- Не, бе, за мен и за гаджето ми…

----

Фотограф се ядосва на известно манекенка:

- Но за рекламата трябва да изобразите на лицето си дълбок размисъл!

- Момент! – казал PR-ът й – Аз знам как да й помогна. Скъпа, колко е девет по
три?



Звезден PRах
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