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Новини

Със съдействието на

PR Point представена на Десетия международен PR Фестивал в Украйна

Галин Бородинов, изпълнителен директор на PR Point, ще представи пред участниците в Десетия международен PR
фестивал в Украйна техники за популяризиране на потребителските права и мотивиране на активното поведение на
потребителите.
Презентацията ще акцентира върху интегрирания подход за използване на офлайн и онлайн комуникационни канали за
превръщането на потребителите в активни защитници на своите права. Успешните практики са заимствани от
кампанията, която донесе на PR Point специалната награда на ИПРА за Централна и Източна Европа за 2011 г.
Фестивалът, който ще се проведе на 6 и 7 април 2012 г. край Киев, е на тема „Битката за доверието – отговори на
предизвикателствата на новото хилядолетие” и включва като гост-лектори представители на Hill+Knowlton Strategies, SPN
Ogilvy, Intel, KPMG, медийни издатели, представители на професионални PR организации. Тази година фестивалът
предоставя възможност и за онлайн проследяване на презентациите.
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Проведе се кръгла маса на тема „PR на насилието в съвременното общество – проблеми и проекции”

Научна сесия на тема „PR на насилието в съвременното общество – проблеми и проекции” се проведе в Югозападния
университет “Неофит Рилски” в Благоевград. Научната сесия се организира във връзка с подетата от Европейската
комисия инициатива настоящата 2012 г. да бъде посветена на борбата с насилието и солидарността между
поколенията.

Доц. Модева подчерта, че „най-ценното” на научната сесия е, че тя е изцяло организирана от майсторския клас по PR в
ЮЗУ-Благоевград. „Това е третият майсторски клас, първият е на Райна Кабаиванска, на Малин Кръстев в НАТФИЗ,
третият е в ЮЗУ”, обясни доц. Модева. Тя бе категорична, че „за голямо съжаление” в обществото ни се импровизира
прекалено много с понятието PR.
„PR-ът е управление на информацията, което има за цел да упражни убеждаващо въздействие чрез комуникация за
промяна на нагласите, интересите и потребностите на конкретни публики”, заяви доцентът. В тази връзка те подчерта, че
когато се говори за насилие не трябва да се манипулира общественото мнение. На населението проблемът за
насилието трябва да бъде представен така, че да се разбере категорично, че насилието съществува, а не е само мит.

http://prnew.info/
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Събития

Със съдействието на

Семинар: "Ефективната реклама 

в Google AdWords™" 

http://www.eventbox.bg/events/2768

3 април 2012 г. (вторник)
София

Google AdWords е една от най-популярните и

ефективни рекламни платформи. Чрез рекламата в
Google можете да достигнете до потенциални ваши

клиенти, да увеличите онлайн продажбите,
популяризирате своите продукти и услуги.

Семинарът събира лектори, сертифицирани експерти

с дългогодишен и доказан опит в създаването и
управлението на реклами в Google AdWords™.

На семинара ще научите:

- Предимствата и възможностите на рекламата в 

Google 
- Техники за постигане на максимални резултати 

- Как да подбирате ключови думи и фрази 
- Как да пишете атрактивни рекламни послания 

- Често срещаните грешки 
- Как да измервате, анализирате и изследвате 

резултатите

Организатор: Interactive Share

Начало на обучение за презентатори 

http://www.eventbox.bg/events/2811

30 Март 2012 г. (петък)
София

Презентирането на идеи днес е толкова важно, може би 

дори колкото самите идеи. Уменията за презентиране са 
ключ към успешното развитие на всеки. Уъркшопът има за 

цел:
- Да запознае всеки от участниците със собствения му 

стил на презентиране
- Да научи участниците по-убедително да говорят пред 

публика
- Да запознае участниците с основните техники на 

планиране на презентацията
- Да запознае участниците с подбора на ключови 

послания
- Да помогне на участниците да усъвършенстват 

презентационните си умения
- И да изготвят план за развитието на презентационните си 

умения.

Всички презентации ще бъдат записвани на видео. 
Участниците – максимум 10 – ще получат задачи, с които 

ще трябва да се явят на обучението.

Обучител: доц. д-р Десислава Бошнакова
Организатор на обучението е ROI Communication.
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Събития

Със съдействието на

4-та годишна конференция: "Отговорна 

фирма - отговорни служители"

http://www.eventbox.bg/events/2820

4 април 2012 г. (сяяда)
София

Конференция "Отговорна фирма – отговорни

служители" е 4-та конференция, посветена на
ангажирането на служителите в обществени каузи,

която се организира от на Фондация "Помощ за
благотворителността в България" (ФПББ). В нея участват

представители на PR и HR отделите на големи
компании, работещи в България. Поканени са

членовете на Американската търговска камара
(AmCham), на Българския форум на бизнес лидерите

(BBLF), на Българска асоциация за управление и
развитие на човешките ресурси (БАУЧР).

Лектори на конференцията са Радина Ралчева,

Управляващ директор в Go Green Communications и
член на УС на БДВО; Мануела Тотева, мениджър

„Комуникации” в Аурубис България и член на УС на
БДВО; Станимира Георгиева, Ръководител Човешки

ресурси, Уникредит консюмър файнанс, Румъния;
Дерек Рей-Хил, Старши Мениджър Връзки с компании,

Фондация Чаритийз Ейд Великобритания и др.

ADFORUM 2012 

http://www.eventbox.bg/events/2799

3 април 2012 г. (вторник)
София

ADFORUM 2012, обогатен с високо съдържание на

медийни и маркетингови специалисти, спомага за
нормализиране на рекламните процеси.

На събитието, организирано от Асоциация на рекламните

агенции – България, ще бъдат разтегляни локалните и
глобалните тенденции в рекламата, ще бъде предъвквана

комуникацията между рекламни агенции, медии и
клиенти с цел предотвратяване на кариеси, и не на

последно място - ще се обменя опит, свързан с
постигането на блестящи реклами.

Програмата включва теми като:

- 2011 - на какво ни научи кризата?
- BSales – повече от реклама

- Мобилната реклама в България - екзотика или първи 
стъпки в бизнеса?

- Саморегулация на търговската комуникация – практика 
на Етичната комисия и перспективи

- Промяната на потребителското поведение и мястото на 
брандинга в съвременната икономическа обстановка 

(брандинг по време на криза)

Организатор на обучението е Асоциация на рекламните 
агенции – България
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Събития

Семинар: PR Guru 

http://prguru.eu/

5 април 2012 г. (четвъртък)
София, Интерпред

Семинарът PR Guru, предназначен за PR специалисти, ще ви запознае с новостите в бранша и най-новите

практики в България, както и ще ви даде възможност да създадете нови и полезни бизнес контакти.

Лектори на семинара са Александър Дурчев, изпълнителен директор на All Channels Communication Group; доц.
д-р Десислава Бошнкова, собственик на ROI Communication и преподавател по PR в НБУ; Людмил Каравасилев,

Съветник „Публични комуникации” в Комисия за финансов надзор; Нели Бенова, Основател и управляващ
директор на Apeiron Communication; Любомир Аламанов, Senior Partner,APRA Porter Novelli; Мария Гергова,

Управляващ Директор, United Partners; Стоян Стоянов, Управител на комуникационна агенция PRoWay;
Десислава Бориславова, Директор "Връзки с обществеността и корпоративни комуникации" във VIVACOM

Марсим Бехар, Изпълнителен директор, M3 Communications Group.

Програмата включва теми като:

- Brand experience - Създаване на ангажираност 

чрез интегриран подход 
- За съвестта, етиката и PR- Къде е тънката граница? 

- Силата да вълнуваш, умението да приобщаваш! 
- Успешните комуникации започват отвътре! 

- Дискусия на тема “Смяна на средата: онлайн предизвикателствата пред PR специалистите

Семинарът е организиран от Web & Events Ltd.
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Кариери

All Channels Communication Group is looking for Junior PR Consultant
More information:

http://www.jobs.bg/f1382218

Candidate qualifications: 
We are looking for a pro-active, goal-oriented, open-minded person with strong communication skills, ready to learn fast and 

meet a lot of challenges. Fluent in English and Bulgarian, other languages would be considered as an advantage. University 
degree or current enrollment in University program (studies in communication or other social science would be considered as an 

advantage). Ability to self-motivate and manage multiple tasks at once. Flexibility to adapt work priorities to the immediate 
needs of the projects.

Candidates who demonstrate exceptional sense and motivation in the communications area or strong personal profile are 
welcome to apply for the position. It is an outstanding opportunity for communications-oriented individuals looking to develop 

skills in a dynamic and highly professional environment.

Responsibilities: 
Assisting the PR Department team with various researches, writing-related, organizational, media related and administrative tasks. 

Assisting the development, planning, coordination, follow-up and evaluation of communication projects. This job description is 
not intended to be an all-inclusive list of all responsibilities, duties, and skills required in this position. Employees may be required to 

perform other duties outside of their daily responsibilities, to meet the ongoing needs of the Agency.

Job requirements: 
- Excellent command of English - both written and spoken

- Excellent knowledge in MS Office
- Strong internet affinity

- Professional experience on a similar position is an advantage
- University degree in the field will be a priority

In order to apply, please send a CV and Cover Letter not later than 2nd April 2012.

6

http://www.jobs.bg/f1382218


PRактики, брой 48, 26 март 2012 г.

Кариери

БТК търси да назначи 
Стажант “Връзки с обществеността и корпоративни комуникации”

За повече информация:
http://jobtiger.bg

Отговорности: 

Изготвя съобщения за вътрешна комуникация и подпомага развитието на вътрешния портал на компанията
Подготвя прес-съобщения до медиите
Следи публикациите в медиите и предлага стратегия за външна комуникация

Подпомага организирането на различни PR събития Следи и отразява новините, свързани със стажантската 
кампания

Изисквания: 

Завършен втори курс по специалности връзки с обществеността, журналистика, българска или английска 
филология
Много добра компютърна грамотност - MS Office (Word, Excel) 

Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо
Много добра креативност и комуникативност
Инициативност и отговорност

Начин на кандидатстване:

Изпратете свое CV и мотивационно писмо на www.vivacom.bg не по-късно от 30 април 2012  г.

Начало на стажа юли 2012; продължителност 3 месеца.
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Представяне
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Диана Дамянова е основател на първата PR 
агенция у нас D&D. В началото на 90-те години е 
заместник председател на КНСБ, след което 
започва да управлява собствена агенция по връзки 
с обществеността. В продължение на 8 години е и 
директор на комуникационния отдел на “Лукойл”, 
а понастоящем е съветник на генералния 
директор на компанията Валентин Златев. 

Г-жо Дамянова, в началото на 90-те години сте вицепрезидент на
КНСБ, след което сменяте посоката и започвате да се занимавате с
PR. Какво провокира това Ваше решение и защо избрахте именно
публичните комуникации?
Във времето докато бях заместник председател на КНСБ изпълнявах и
ролята на говорител, която, честно казано, се оказа, че ми се отдава
повече от тази на голям профсъюзен лидер. Там се срещнах с много
колеги журналисти, правих едноседмични брифинги на КНСБ и т.н., и в
хода на тази работа, която трая около 2 години, установих, че
съществува гигантски трап на неразбиране между тези, които
отразяват дейността на организацията и това, което организацията
казва за себе си. И понеже съм наблюдател, видях, че журналистите са
отрудени, бързащи хора, които искат за краткото време, което имат,
да получат някаква реална информация. Аз се опитах да направя този
процес интензивен и интересен, на чиста база импровизация го правех
тогава. Така или иначе се оказа, че добих собствената си популярност
не като заместник-председател на КНСБ, а като говорител. Освен това
се оказа, че журналистите изключително много ценят някой, който умее
да говори. Фактически установих че имам занаят, даден от Бога, който
мога евентуално да промотирам. В резултат на политическото си
узряване преминах в друга посока. Когато приключих с това се огледах
и разбрах, че знам две неща – да бъда учител по история и да
комуникирам с журналисти. Не знаех нищо друго и реших, че ще се
опитам да приложа второто.

Кои свои качества смятате, че Ви помагат в най-голяма степен в
работатаВи като PR експерт?
Тогава, когато бях практик (сега по-скоро съм тежка артилерия
теоретик – в смисъл, че все ми задават сложни въпроси) установих
нещо, което в момента продавам. Установих, че моят голям успех,

Лица

Диана Дамянова – “В бранша има свръхнатовареност и тя вече е вреднa”
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Интервю с Диана Дамянова
(продължение от стр. 9)

беше дал, а той беше дал държавен
сектор, силно подложен на източване (в
този смисъл PR-ът беше “Дай да
направим тук една операция”),
начинаещ частен сектор, който
нямаше достатъчно ресурси, и
напреднал частен сектор, който не
можеше да обясни откъде му е първият
милион. Беше истински кошмар в
началото - ти всъщност не работиш, а
се опитваш се да обясниш на света
какво работиш, а той дълбоко не се
интересува от това. Мен лично през
тези няколко години ме спаси личната
ми популярност. Бях сравнително
известна, току-що слезнала от екран, и
по някакъв начин човешката суета да
работиш с някой известен – това е,
което ме спаси.
После дойдоха чуждестранните
компании, като през нас са минали 20-
30% от големите приватизационни
сделки, най-вероятно всичките големи
сделки. Тогава, по време на
приватизационните сделки,
придобихме тази класификация
“кризисна агенция”. Така ни тръгна
популярността и до днес.

Повече от 18 години се занимавате с
кризисен PR. Какво е най-важното
действие, което комуникационните
специалисти не бива да забравят при
наличие на криза?

личният ми успех сред журналистите и на
сцената и по телевизията, се дължи в една
степен на това, че Бог ми е дал добра
речетативност, и в друга степен на това, че
аз бях тренирана, тъй като като дете бях
прекарала години на сцената на
народния театър. И този тренинг те кара
да се чувстваш добре пред публика, а не
точно обратното, както с повечето хора. В
момента един от секторите, с които се
занимава агенцията, е да превръща
хората в малки говорители на своите
структури, защото човек трябва да умее
да бъде на сцената, да се научи на
краткия изказ, да се научи, че репортажът
трае 1.40 минути и като говориш 8 мин.
накрая ще получиш не тази 1.40 минути,
които искаш. Това са неща, които в
синтезиран вид преподаваме.

Основавате първата агенция за връзки с
обществеността у нас D&D. Трудно ли
беше приета в България идеята за
важността на публичните комуникации и
смятате ли, че в това отношение има
развитие и сега българските компании и
институции вече са осъзнали нуждата от
професионален посредник при
комуникациятас публиките?
При основаването на агенцията бизнесът
изобщо нямаше това съзнание, самият
бизнес не беше такъв, какъвто е днес.
През „93 г. рабохме с каквото Господ

Първото нещо, което един PR специалист
трябва да направи, е много преди кризата.
По време на криза не можеш да
направиш нищо – само те вози вълната и
ако не си си подготвил нещата преди това,
си абсолютно загубен. Кризисният PR се
изработва в мирно време, когато заложиш
всичките онези стопери и копки по пътя,
когато създадеш познаваемост в медията
на този, за когото работиш, когато си му
направил десетки събития и срещи и
медиите и обществото го познават и знаят,
че той не е априорно лош. И когато се
появи криза, той:
А) бива изслушан, което е много важно –
да има поне втора гледна точка в момента
на драмата
Б) извършил е натрупване на положителни
данни за себе си

Тези натрупвания ти помагат да
преодолееш кризата. След това трябва
проста антикризисна програма, която
трябва да се следва и да се знае кой
управлява системата, кой говори и т.н., но
това е технология. Да изчакаш в тотално
неведение, никой да не знае за теб и да се
опиташ да си правиш PR по време на
криза – това на мен ми се случва
непрекъснато. Когато кризата вече е
дошла, когато клиентът няма никакъв
бекграунд, когато няма файлове в
медията – да се знае кой е той и какво е
правил, тогава е изключително сложно.
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Интервю с Диана Дамянова
(продължение от стр. 10)

Хората, с които работите, са част

от Вашия екип още от началото на
професионалната си реализация.

Как се постига такава лоялност и
какви са най-важните уроци, които

се стремите да им дадете?
От агенцията си тръгнаха няколко
души, като трябва да призная, че

около 80 % от тях си тръгнаха, за да
направят собствен бизнес, което е

напълно нормално. По-голямата част
са започнали работа при мен в

началото на кариерата си. Аз
наемам хора на 18-19 г., които не

знаят нищо, и ги моделирам по свой
образ и подобие. В този смисъл те са

като мои деца, а децата рядко се
отказват от майките си. Има семеен

момент в цялата работа. Когато търся
нови хора не търся някой, който има

четири страници CV и богат опит,
предпочитам да си моделирам

кадрите сама и наемам студенти.
Някои хора от екипа ми работят при

мен дори още преди да станат
студенти.

Смятате ли, че средата у нас дава
достатъчно възможности за

развитие на младите
професионалисти?
Тази област в момента изпада в

Разходът, който се извършва –
емоционален, интелектуален,

финансов и всякакъв друг, е в пъти по-
голям, а ефектът му е в пъти по-малък,

отколкото ако този човек е извършвал
своите положителни действия. Когато е

имала нормална и дълга комуникация с
медиите и с обществото, една криза се

преодолява много по-лесно.

Всяка криза ли може да бъде

предотвратена при добра
предварителна комуникация?

Предварителната комуникация помага
изключително много. След това трябва

да имаш изградена схема как да
преодолееш кризата, което, пак казвам,

е технология. Ти си фабрика за обувки и
описваш всички онези неща, които

могат да се случат с твоите обувки в
твоята фабрика в кратък бриф, за да

знаеш как действаш при всяко едно от
тях. Ако си предвидил ситуациите, вече

си с 2:0 към кризата. Имаш
предварително свършената дейност,

хората знаят коя е тази фабрика, знаят,
че тя прави добри обувки и т.н., и освен

това си предвидил какво да направиш в
първите 24 часа, когато е най-страшно.

Като си 2:0 към кризата, имаш шанс да
я преодолееш.

криза. Това, което се случи с
финансистите, които седяха на чело на

пирамидата и след това паднаха от
високо и сега се чудят как да си изкарат

хляба по честен начин - сега има две
нови професии, които ще си намерят

мястото – едната е PRджийската,
другата е компютърджийската. Всичките

те са надценени количествено и
качествено. В едно нормално общество

няма хляб за толкова много кадри и ще
трябва да се извърши редукция. В

бранша има свръхнатовареност и тя
вече е вредна. Обществото, цялостната

икономика на света трябва да се върне
към това в предните стаи на офисите да

стоят инженерите, тези, които
произвеждат, създават продукта, а пък

обслужващият пазар – финансисти,
адвокати и PR-и да бъдат там, където им

е мястото. Този процес започва да се
обръща в световен мащаб, ще започне

и тук. PR-ът е престижна професия, но
все пак свръх популацията малко ще

намали.

Темата на тазгодишния PR Фестивал,
организиран от БДВО, е “PR следа и

медийна среда”. Как, според Вас, си
вдияят PR-ът и журналистиката,

променят ли се взаимно и в какво
трябва да се изразява здравословното

и етично взаимодействие между двете
страни?
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Интервю с Диана Дамянова
(продължение от стр. 11)

структура зад себе си, няма нищо
черно в това да вложиш малко енергия
и да разкажеш за старата структура
като бекграунд, с който да лансираш
новия клиент. Ако това влиза в рамките
на черния PR, то аз го правя. Смятам, че
е напълно резонно и съм задължена да
го направя.
Попринцип черният PR се прави от
хора, които имат медии, защото няма
хора които правят PR, и в същото време
имат влияние върху медията. В този
смисъл черният PR в момента се
търкаля между собствениците и
влиятелните лица в медиите, и в
политическия PR. В последните избори
имаше тежък черен PR, който видяхме,
че българският народ не обикна, не
хареса, не одобри и не подкрепи.
Tака че има две гледни точки. Tази, при
която трябва да покажеш, че си по-
добър от едни лоши, аз я употребявам.

Казвате, че манипулацията в добрия
смисъл на думата помага. А къде е
границата, какъв е първият знак, че е
премината границата?
Целият PR е манипулация. Oт едно
огромно количество данни, които за
теб са напълно неизвестни, аз си
формирам едни 40 реда, които ще ти
предоставя, на базата на които ще
направя един слайд и едноминутен
клип. Тези три неща, които ще

Когато говорим за тази част от PR-a, която
е свързана с медиите, PR-ът върши
половината от работата на журналистите.
Това е безплатна услуга, която получава
журналистът - вместо да изучава дадена
тема, той я получава в смлян, напълно
готов вид, вероятно с известна част
манипулация, но той е достатъчно
интелигентен, за да може да я избегне. В
този смисъл двете професии са вързани
за ръка. Светът е медиен и ние сме взели
много дейности, които да обслужват само
медиите. PR-ът просто е една помощна
дейност на медиите в това отношение и аз
не виждам абсолютно никаква
конфронтация.
В информационната част, в
неподвеждащата част, ние им вършим
работа. В този смисъл във всяка медия
най-вероятно 60-70 % от
информационната част е подадена от PR.
Аз не омаловажавам работата на
журналистите, PR-ът и журналистиката са
двете половинки на едно и също нещо.

Що е то “черен PR” , влиза ли често в
„арсенала” на родните PR практици и в
какви случаи го използват?
Аз смятам, че има едно теоретично
здравословно количество черен PR, който
въобще не трябва да бъде почерняван и
обявяван за мръсен. Когато имаш клиент,
който представлява нова структура в един
бизнес със стара тоталитарна

предоставя, аз умело съм се опитала да
прескоча това, което не бих искала да

се знае за клиента. Имаме един
принцип, който прилагаме в агенцията, и

който следвам винаги – казвам истината,
само истината, нищо освен истината и

то тази част от истината, която искам да
се знае. Това е границата на моята

манипулация. Аз мога да не кажа всичко
или да го кажа по малко по-различен

начин, но никога няма да си позволя да
влезна в лъжата. Медиите не бива да се

лъжат. В момента, в който излъжеш, вече
си в голяма беда. Затова не допускам

нещо повече от истината. Като дойде
клиент при мен му казвам „Дай сега да

извадим скелетите от гардероба.” –
всички имат такива, въпросът е, че аз

трябва да знам всичко онова, което
може един ден да се завърти около

името на клиента, защото ако не го
знам, то ще ме изненада, а аз трябва да

съм го предвидила. Така че за мен
манипулацията е в рамките на това да

казваме истината, която смятаме, че
обществото има право да знае.

Има ли нещо, което искате да кажете

или пожелаете на колегите си и какво е
то?
Оцеляване – в тази криза това е

единственото, което трябва да се
направи. Това е, което бих пожелала на

всички.
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новини

ЗА и         отив /от Мила Миленова

Културните институции като място за събитие

Да посрещаш гостите си в галерия, музей,
театър... Това е изискано и модно. Е, може би и

малко парвенюшко... Защо ли пък не?!

Мястото на събитието е еманация на неговия
стил. Ако събитието ви е откриване на мото

сезона, вероятно няма да го проведете в
Националния исторически музей, но бихте
затворили основните пътни артерии около него
 Ако обаче правите корпоративно събитие,
на което искате гостите ви да се чувстват

специални, някоя от споменатите културни
институции ще ви представи като домакин с
вкус към високата култура.

И все пак не бива да забравяме, че такива
събития могат да накарат гостите да се
чувстват, но не и да ги направят възвишени!

Наскоро един колега ми разказа
нелепа, но съвсем достоверна случка

от личната му колекция с истории.

Действието се развива в български
музей по време на специално събитие

с няколкостотин гости. Бизнесдама гаси
фаса си в експонат, изложен в музея.

Възмутен господин й подсказва, че това
не е пепелник, а тя отвръща: „Какво

толкова – нали после ще го изчистят!”

Нищо повече PRотив!
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Новите членове

Анжелика Николова

Експерт “Връзки с 

обществеността”,  НКЖИ

Анжелика Николова е 
бакалавър по “Икономика 
на туризма”. От 2007 г. 

работи в отдел „Връзки с 
обществеността и 
протокол“, в  Национална 
компания железопътна 

инфраструктура. 

14

Десислава Симеонова

Експерт “Връзки с 

обществеността”,  НКЖИ

Десислава Симеонова има 

11 години стаж в областта на 
комуникациите.  

Професионалните й 
интересите са в областта на 

PR, медии и комуникации.

Гергана Георгиева

PR Мениджър, TV7

Гергана Георгиева има над 
11 години стаж в областта на 
комуникациите. Интересува 

се от връзки с 
обществеността, връзки с 
медиите, публични кампании, 
корпоративни комуникации, 
управление на събития и др.

Присъедини се към БДВО и в Уеб пространството:

http://www.facebook.com/pages/Bulgarian-Public-Relations-Society/356879349795
http://www.linkedin.com/groups?gid=2172146&trk=hb_side_g
http://www.slideshare.net/BPRS/
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Любопитно

9 причини за лошото влияние на нереалистичните срокове 

върху работата на PR практиците 

2. Стратегическото мислене трябва да бъде критично мислене. Когато продаваш идеи, на теб ти плащат за
капацитета на мозъка ти. А ние не можем изцяло да насочим мисленето си към бранда, неговата целева аудитория и

комуникационните бариери в рамките на 48 часов или по-малък краен срок. Невъзможно е.

3. Никой не зачита произволните срокове или хората, които ги дават. Ако ми дадеш краен срок, след което не получа
обратна връзка в продължение на няколко дни, просто губиш моето уважение. Ако ми дадеш кратък краен срок и ме

лишиш от възможността да се представя по най-добрия начин без да обясниш защо, просто губиш моето уважение.

4. Хората имат и друга работа за вършене. Може да звучи просто, но никога не давайте краен срок на някой, който
седи с празна чиния. Тоест, да дадете втора порция картофено пюре с краен срок за изяждане в рамките на

следващите пет минути. Даденият човек може да изяде порцията, но няма да му хареса храната и ще се почувства
зле.

Който е измислил “Петък до 17.00 часа” като краен срок, трябва да получи
своето наказание. Всъщност, всеки, който използва или дава този краен срок,

трябва да бъде наказан. Никой никога не преглежда проекти в пет следобед в
петък, а малцина го правят през уикенда. Тогава защо държат на “петък до 5”

като срок?

Нереалистичните, нелепи срокове като “петък до 5” са в ущърб на служителите
и качеството на работата. Живеем в забързано обществото, но понякога се

опитваме да се движим прекалено бързо. Прекалената скорост без причина
понякога води до… глупости. Ето 10 причини защо:

1. Никой не представя себе си или работата си в най-добрата възможна

светлина, когато бърза. Чувал съм много хора да казват, че процъфтяват,
благодарение на това, че са под напрежение. Не е вярно. Може би са

намерили начин да се справят с напрежението, но не преуспяват с него.
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Любопитно

9 причини за лошото влияние на нереалистичните срокове 

върху работата на PR практиците – продължение от стр. 15

5. Никой не пита защо. Някога питали ли сте се защо имаме краен срок или вас питали ли са ви защо давате крайни

срокове? По някаква причина се страхуваме да направим това.

6. Очакванията никога не се обсъждат. Една от най-големите грешки, които шефовете и мениджърите правят, е да
дойдат и да започнат да дават произволни срокове, без да представят очакванията си. В същото време, ние не винаги

си вършим добра услуга като не обясняваме колко точно време ни отнема да направим един проект добър.

7. Просто го правим. Най-добрите консултанти са стратегически съветници, а не просто изпълнители. На вас ви
плащат за вашата креативност и интелекта, който имате. Така че използвайте тези си качества, когато някой поиска

от вас да изкачите Еверест за 10 минути. Не започвайте да изкачвате върха колкото можете по-бързо.

8. Да си отговориш на някои въпроси изисква време. Кога беше последният път, когато направи проект без да се
запиташ някои въпроси? Не се обиждай, но се обзалагам, че крайният продукт не е струвал. Въпроситеса това, което

в крайна сметка ще ни доведе до причините за проекта и защо може би са зададени нереалистични срокове на
първо място. Въпросите често ни водят до различен проблем, който би ни помогнал в разрешаването на този, от

който сме тръгнали.

9. Колкото по-малко време прекарам по някой проект, толкова по-малко ме е грижа. Един проект придобива
смисъл, когато мислим за него, когато инвестираме време и ресурс. Той става част от нас и ние се интересуваме

от крайния резултат. Когато един проект трябва да се направи от днес за вчера, аз просто гледам да го претупам.
Край на историята.

Оригинал на статията: www.prdaily.com
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Забавление

7 причини защо е по-добре да си в затвора, отколкото на работа

17

1. В затвора (по закон) на всеки се полагат пространство по 
6 кв. м. На работата – по 1 кв. м.

2. В затвора ви хранят безплатно 3 пъти на ден. На работата 
имате един обяд (в добрия случай) и той не е безплатен

3. В затвора за добро поведение съкращават срока на 
наказанието. На работата за добро поведение ви дават 

допълнителна работа

4. В затвора охраната ходи след вас и отваря и затваря 
всички врати. На работа се сблъсквате с ключове и 

магнитни карти

5. В затвора можете да играете карти и да разказвате 
вицове. На работата получавате за това мъмрене от 
началника.

6. В затвора могат да ви навестят роднини и приятели. На 
работата това не е препоръчително

7. В затвора има група от извратени и садисти. На работата 
ги наричат мениджъри.
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