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PR Приз 2014

PR Приз 2014 вече има своите победители. На официална церемония, която се проведе на
26.06.2014 г. в х-л Хилтън в София, бяха обявени победителите в първия и най-авторитетен
конкурс, който отличава постиженията на PR практиците в България – PR Приз. В настоящото
му издание 48 проекта се състезаваха за наградите в 13 от 14-те конкурсни категории.
Проектът „Писмо за промяна“ на All Channels Communication Group, взе първа награда в
две категории и бе отличен със специална награда на журито за „Проект-послание“ на PR
приз 2014.
Проф. д-р Любомир Стойков получи признание за „Принос в развитието на PR професията
в България“ от Българско дружество за връзки с обществеността.
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PR Приз 2014

С две първи награди – в категория „CSR проект – нестопански сектор“ и „Онлайн кампания или проект“ бе
отличен проектът „Писмо за промяна“ на All Channels Communication Group, който получи и специална награда
на журито за „Проект-послание“ на PR Приз 2014. В категория „PR проект за вътрешни комуникации“, при
изклютелно висока конкурения, първото място спечели проектът „Гордея се с труда на моите родители“,
реализиран съвместно от вътрешните отдели на три компании - Овергаз Инк, ТехноЛогика, КонтурГлобъл Марица
Изток 3.
United Partners взеха първа награда в категориите „PR проект в публичен сектор“ и „Зелени комуникации и
градска среда“. С две статуетки от конкурса си тръгнаха и New Moment New Ideas, които спечелиха наградите в
категориите „Корпоративна PR кампания“ и „PR проект за продукт или услуга“. Изключително оспорваната
категория „Специално събитие“ бе спечелена от УниКредит Булбанк с проекта „Завръщането на Купата
на UEFA Champions League в България“. В категория „Политически PR“ журито не присъди първа и втора награда,
а третото място зае проекта „Има различна политика“ на ПП „Зелените“.
За осми път Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България връчи своя специална награда в
PR Приз, като през тази година КРИБ отличи проекта на ЧЕЗ България - „Образователна кампания електроенергия“
в категория „CSR проект - бизнес сектор“.
Специална награда в категорията „Зелени комуникации и градска среда“, присъди и b2b Magazine, медиен
партньор на PR Приз 2014 и организатор на конкурса „Най-зелените компанни в България“, която отиде при
Chapter 4 за „Зеленият проект на Аурубис 2013“.
Студентите Десислава и Надя взеха в своите ръце първа награда в „PR на студентски проект“ с техния проект
„Всичко е в твоите ръце“. Освен първа награда в категорията, те получават и безплатно обучение по „Специални
събития“, предоставено им от М3 Communications College –партньор на БДВО.
Проф. д-р Любомир Стойков бе отличен от Българско дружество за връзки с обществеността с награда за
„Принос в развитието на PR професията в България“.
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PR Приз / Победители
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Снимков материал:
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PR Приз 2014
Снимков материал:

Категория: „Корпоративна PR кампания”
I място: New Moment New Ideas
„Jameson Златна Бленда“

Категория: „CSR проект – бизнес сектор”
I място: Hill Clinic
„Project Movember“

Категория: „CSR проект – нестопански сектор”
I място: All Channels Communication Group
„Писмо за промяна”

Категория: „PR проект в публичния сектор”
I място: United Partners
„Силата на интелигентните комуникации”
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PR Приз 2014
Снимков материал:

Категория: „Зелени комуникации и градска среда”
I място: United Partners
„Холандски ден на зеления град”

Категория: „PR проект за продукт или услуга”
I място: New Moment New Ideas
„Футболната реплика на България“
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Категория: „PR проект за вътрешни комуникации” - I място:
КонтурГлобъл Марица Изток 3, Овергаз Инк, ТехноЛогика
„Гордея се с труда на моите родители“

Категория: „Специално събитие”
I място: УниКредит Булбанк
„Завръщането на Купата на UEFA Champions League в
България“
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PR Приз 2014
Снимков материал:

Категория: „PR проект на медиа”
I място: All Channels Communication Group
„Discovery Networks“

Категория: „Онлайн кампания или проект”
I място: All Channels Communication Group
„Писмо за промяна”
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Категория: „Кризисен PR”
I място: ЧЕЗ
„Запазване на лицензите на ЧЕЗ“

Категория: „Политически PR”
III място: ПП „Зелените”
„Има различна политика“
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PR Приз 2014
Снимков материал:

Категория: „PR на студентски проект”
I място: Десислава и Надя
„Всичко е в твоите ръце“

Специална награда на БДВО за
„Принос в развитието на PR професията в България“
Проф. Любомир Стойков

Специална награда на КРИБ в категория
„CSR проект – бизнес сектор”
ЧЕЗ – „Образователна кампания за електроенергията“

Специална награна на b2b Magazine в категория
„Зелени комуникации и градска среда”
Chapter 4 – „Зеленият проект на Аурубис 2013“
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PR Приз 2014
Снимков материал:

Партньори:

Специална награда на журито на PR Приз 2014
„Проект-послание“
All Channels Communication Group
„Писмо за промяна“

PR Приз 2014 и Осмия PR Фестивал в
България се осъществиха благодарение
на: ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ и
„Софарма“; ексклузивен телевизионен
медиен партньор - „България он Eр“;
медийни
партньори
–
БТА,
Дир.бг,
Инвестор.бг, b2b Magazine, списание
„Мениджър“,
Булфото,
електронно
списание „Медиите на 21 век“ и
Marketing360.bg. Домакини на проявата –
Факултетът по журналистика и масова
комуникация и х-л Хилтън София. Криейтив
партньор - РА The Smarts. Академичният
омнибус се осъществява благодарение на
Българската академична асоциация по
комуникации (БААК), а Тредиционната
среща
на
финансовите
пиари
и
журналисти в партньорство с БНБ, КФН,
ФГВБ и Пощенска банка.
БДВО изразява специални благодарности
на екипа на DEA Solutions, разработил
новия сайт на организацията – bdvo.org, на
който за първи път ще бъдат качени и
презентациите
на
всички
проекти,
участвали в PR Приз 2014, за които БДВО
има разрешение да го направи.
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PR Приз 2014
Участници и наградени във всички категории на PR Приз 2014:
Категория: Корпоративна PR Кампания::
New Moment New Ideas – проект: „Jameson Златна Бленда“
Civitas Global Bulgaria – проект: „Сподели книга за лятото“
All Channels Communication Group – проект: „Захарни Заводи“
Мтел – проект: „Mtel Treasure Hunting“
Класиране в категорията:
New Moment New Ideas – проект: „Jameson Златна Бленда“ – 1-во място
Civitas Global Bulgaria – проект: „Сподели книга за лятото“ – 2-ро място
Мтел – проект: „Mtel Treasure Hunting“ – 3-то място
Категория: CSR проект – бизнес сектор:
ЧЕЗ – проект: „Образователна кампания електроенергия“
Vivacom – проект: „VIVA Start Up“
AMI Communications – проект: „Shell Eco Marathon“
Ulympix – проект: „Дай шанс на балканката!“
Hill Clinic – проект: „Project Movember“
Mtel – проект: „Приеми дете – създай бъдеще!“
BBDO Group – проект: „Samsung Smart Education“
BBDO Group – проект: „PLAY4change“
Класиране в категорията:
Hill Clinic – проект: „Project Movember“ – 1-во място
AMI Communications – проект: „Shell Eco Marathon“ – 2-ро място
Мтел – проект: „Приеми дете – създай бъдеще!“- 3-то място
Категория: CSR проект – нестопански сектор:
Фондация „Инициатива за финансова грамотност“ – проект: „Моят
живот, моите финанси“
All Channels Communication Group –проект: „Писмо за промяна
All Channels Communication Group – проект: „ДАР за България“
Civitas Global Bulgaria – проект: „Остани без дъх“
*Holiday Heroes – проект: „Holiday Heroes“ (Преместен по решение на
журито от „CSR проект - бизнес сектор“, за която е подадена
първоначалната заявка)
Класиране в категорията:
All Channels Communication Group –проект: „Писмо за промяна“ – 1-во
място
All Channels Communication Group – проект: „ДАР за България“ – 2-ро
място
Civitas Global Bulgaria – проект: „Остани без дъх“ – 3-то място
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Категория: PR проект в публичния сектор:
United Partners – проект: „Силата на интелигентните комуникации“ – 1-во
място
Категория: Зелени комуникации и градска среда:
Овергаз Инк – проект: „Да запазим България зелена и чиста за нас и нашите
деца”
Interimage – проект: „Do the right mix – Придвиждай се разумно“
Мтел – проект: „Mtel Eco Grant“
United Partners – проект: „Холандски ден на зеления град“
BBDO Group – проект: „ПАРКирай се на зелено“
Chapter 4 – проект: „Зеленият проект на Аурубис 2013“
Класиране в категорията:
United Partners – проект: „Холандски ден на зеления град“ - 1-во място
Мтел – проект: „Mtel Eco Grant“ – 2-ро място
Овергаз Инк – проект: „Да запазим България зелена и чиста за нас и нашите
деца” – 3-то място
Категория: PR проект за вътрешни комуникации:
Овергаз Инк, ТехноЛогика, КонтурГлобъл Марица Изток 3 – проект: „Гордея
се с труда на моите родители“
Vivacom – проект: „Големите 5 и VIVA SHINE“
Мтел – проект: „Мтел Олимпиада“
Мтел – проект: „Mtel Fair“
Chapter 4 – проект на Аурубис БГ: “Живей здравословно”
Класиране в категорията:
Овергаз Инк, ТехноЛогика, КонтурГлобъл Марица Изток 3 – проект: „Гордея
се с труда на моите родители“ – 1-во място
Chapter 4 – проект на Аурубис БГ: “Живей здравословно” – 2-ро място
Мтел – проект: „Mtel Fair“ - 3-то място
Категория: PR проект за продукт или услуга:
Microsoft – проект: „Windows 8.1 лично твой“
New Moment New Ideas – проект: „Футболната реплика на България“
United Partners – проект: „BRAUN Pimp your jeans“
BBDO Group – проект: „Спестовен жилищен кредит“
Класиране в категорията:
New Moment New Ideas – проект: „Футболната реплика на България“ – 1-во място
Microsoft – проект: „Windows 8.1 лично твой“ – 2-ро място
United Partners – проект: „BRAUN Pimp your jeans“ – 3-то място
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Участници и наградени във всички категории на PR Приз 2014:
Категория: Специално събитие:
New Moment New Ideas – проект „Microsoft in Charge“
Interimage – проект „10-те градски точки на Do the right mix“
УниКредит Булбанк–проект: „Завръщането на Купата
на UEFA Champions League в България“
AMI Communications – проект: „Ден на Visa в България“
All Channels Communication Group – проект: „Revolutionory
Rood“
Мтел – проект: „The night of iPhone“
Айдиа Адвъртайзинг – проект: „Nitro Dance Show“
Cognito – проект: „Тайната вечеря“
Класиране в категорията:
УниКредит Булбанк – проект: „Завръщането на Купата
на UEFA Champions League в България“ – 1-во място
Cognito – проект: „Тайната вечеря“ – 2-ро място
All Channels Communication Group – проект: „ Revolutionary
road“ – 3-то място

Категория: PR проект на медиа:
All Channels Communication Group – проект: „Discovery
Networks“ - 1-во място
Категория: Кризисен PR:
ЧЕЗ – проект: „Запазване на лицензите на ЧЕЗ“ – 1-во място
Категория: Онлайн кампания или проект:
All Channels Communication Group – проект: „Писмо за
промяна“
Мтел – проект: „Мтел Видео Новини“
Класиране в категорията:
All Channels Communication Group – проект: „Писмо за
промяна“ – 1-во място
Мтел – проект: „Мтел Видео Новини“ – 2-ро място
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Категория: „Политически PR“:
ПП „Зелените” – проект: „Има различна политика“
Chapter 4 – проект: „Европа: Ново начало“
Класиране в категорията:
** Журито не присъжда награда за първо и второ място
ПП „Зелените” – проект: „Има различна политика“ – 3-то място
Категория: „PR на студентски проект:
Десислава и Надя – проект: „Всичко е в твоите ръце“ – 1-во място

Специални награди:
Награда на Конфедерация на работодателите и
индустриалците в България (КРИБ)
Категория: „CSR проект – бизнес сектор“:
ЧЕЗ – проект: „Образователна кампания електроенергия“
Награда на b2b Magazine
Категория: „Зелени комуникации и градска среда“:
Chapter 4 – проект: „Зеленият проект на Аурубис 2013“
Награда на журито на PR приз 2014
„Проект-послание“:
All Channels Communication Group –проект: „Писмо за промяна“
Награда на БДВО
„Принос в развитието на PR професията в България“:
Проф. д-р Любомир Стойков
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Лица

Томас Ахелис - управляващ мениджър и партньор в агенция Achelis and Partners,
президент на CERP от 1996 г. до 2006 г., член на журито на PR Приз 2007 и PR Приз
2014

Томас Ахелис е президент на Европейската конфедерация за
връзки с обществеността (CERP) от 1996 г. до 2006 г. До края на 2007
г. е член на борда на международната PR асоциация (IPRA). Има
богат опит с международните и кризисните комуникации, а също
така и провежда обучителни семинари на теми като: PR
Креативност, Медиа трейнинг и др.
PRактики, брой 91, 01 юли 2014 г.

Г-н Ахелис, в последно време много специалисти
обсъждат фундаменталната промяна в PR
стратегиите. Те докосват ли се до основите на
PR-а или са свързани само с канали и
съобщения?
Аз не виждам съществена промяна в PR
стратегиите. Въпреки това, ако имахме такава
промяна, не мога да си представя, че тя би
докоснала основите на PR-а. Позволете ми да ви
дам един пример: на бързо растящите социални
медии бива зададено просто едно много старо
изискване на PR-а: KISS, "Бъдете кратки и семпли"
("Keep it short and simple"). От друга страна,
практикуващите PR са задължени да се учат през
целия си живот. Но това е свързано по-скоро с
техническите въпроси. Хората на PR-а трябва да
бъдат в състояние да боравят професионално с
инструменти като интернет, Twitter, Facebook и
т.н., както и с основните софтуерни продукти. Това
е част от непрекъснатото развитие.
Кое е най-задоволителното нещо в PR-а?
Знаейки, че силата на комуникациите ви
позволява да влияете на хората. Аз лично обичам
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Интервю с Томас Ахелис
(продължение от стр. 12)

да работя с хора, да бъдa преводач от
езика на главните изпълнителни директори
на език, който може да бъде разбран от
всички. За мен, като специалист по
международни
отношения,
е
много
задоволително, да работя с хора от други
страни, да обменяме знания и т.н.
Каквo трябва да бъде нашeтo правило
номер едно?
Отлично образование, честно поведение,
прозрачност, избягване на черен PR.
Кое е върховото Ви постижение в PR-а през
последните години?
Тъкмо миналата седмица проведохме
първата
Европейска
конвенция
по
комуникации,
международна
PR
конференция с партньори от 23 страни.
Изключително
интересни
участници,
невероятни говорители, отлична програма,
дискусии, засягащи етиката с игумена на
манастира и, като абсолютния гвоздей,
наградата Ettal Peace Award, дадена на
Виталий Кличко.
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Можете ли да сравните българските PR
практики с глобалния пазар?
Това е трудно. Дори и да съм бил няколко
пъти
в
България,
нямам
достатъчно
прозрения. От друга страна съм виждал
изключителни PR усилия на международно
ниво и познавам някои български PR
специалисти, които лесно могат да се
конкурират с колегите си от западните
страни. Но предполагам, че както и в други
централни и източноевропейски страни,
това не е средно статистическо. Въпреки
това е впечатляващо, колко бързо са се
развили връзки с обществеността във
вашата страна, като се има предвид, че PR
не е съществувал преди 1989 година.

Според вас каква е посоката, в която PR
професията трябва да се развива?
PR-ът трябва да се възприема повече като
функция на управление. Това означава, че
мениджърът
на
корпоративните
комуникации трябва да бъде или член на
управителния съвет, или да има друга
водеща роля в компанията.
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Осми PR Фестивал
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Осми PR Фестивал / Обучение

Първото от планираните в програмата на БДВО обучения за 2014 г. се
проведе в рамките на Осмия PR Фестивал
Обучението
на
тема
„Корпоративната
социална отговорност – планиране, измерване
на ефекта, оценка, отчетност на кампании за
социална ангажираност” беше част от
програмата на Осмия PR Фестивал. То се
проведе на 25.06.2014 г. при любезното
домакинство на Факултета по журналистика и
масови
комуникации
към
Софийския
университет „Св. Климент Охридски”.
Лектор на обучението бе Елица Баракова,
ръководител
на
фондация
„Помощ
за
благотворителността в България“ , която има
дългогодишен опит като практик и обучител в сферата на социалната отговорност и сред нейните
курсисти има представители на почти всички икономически и обществени сектори.
В рамките на обучението се включиха 13 курсисти - специалисти по корпоративни комуникации от
водещи компании, неправителствени организации и студенти.
Следващите обучения, които БДВО планира да осъществи ще се проведат през есента на тази година,
като темите и лекторите ще бъдат съобщени допълнително. В рамките на УС на БДВО за обученията и
образователните програми отговаря Яна Събева.
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Осми PR Фестивал / Първи панел

"ТЪРСИ СЕ…: СОЦИАЛНО ОТГОВОРНАТА КОМПАНИЯ В ЕЛЕКТРОННИТЕ МЕДИИ”
Професионалната общност, неправителствения сектор и големите рекламодатели трябва да бъдат по-координирани и
настоятелни в диалога с националните електронни медии при решаването на проблема със споменаването на търговски
марки и длъжности в информационното съдържание на медиите. До такъв извод достигнаха участниците в дискусионния
панел: “ТЪРСИ СЕ…: СОЦИАЛНО ОТГОВОРНАТА КОМПАНИЯ В ЕЛЕКТРОННИТЕ МЕДИИ”, който се проведе на 26.06.2014 г. в х-л
Хилтън, в рамките на програмата на Осмия PR Фестивал в България.
Според доц. Георги Лозанов - председател на Съвета за електронни медии, няма никаква пречка електронните медии да
споменават марки, като част от информационното съдържание и отразяване на проекти за Корпоративна социална
отговорност. Журналистите, обаче, следва сами да решават кое събитие има новинарска стойност и е важно за широката
публика, като при отразяването му няма никакъв регулаторен проблем да се посочи името на организатора.
Мартин Захариев – член на комисията по “Култура и медии” на 42-то ОНС призова за по-организиран и системен натиск от
страна на PR общността, работодателските организации, неправителствения сектор, големите рекламодатели, които да
поставят остро въпроса със споменаването на
търговските марки в информационното съдържание
на медиите, особено при отразяване на КСО проекти.
проф. Маргарита Пешева – медиен експерт,
преподавател и член на Управителния съвет на
Българската асоциация по комуникации, обърна
внимание върху необходимостта от системна работа с
бъдещите кадри в журналистическата и PR професия,
за да може те да са по-подготвени и по-наясно с
въпросите, които могат да създадат проблем в тяхната
работа.
Иванка Шалапатова – директор на фондация “За
нашите деца”, акцентира върху това, колко важно е
КСО проектите да бъдат добре комуникирани и
споделяни. Показването на добри практики и ефектите
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Осми PR Фестивал / Първи панел

"ТЪРСИ СЕ…: СОЦИАЛНО ОТГОВОРНАТА КОМПАНИЯ В ЕЛЕКТРОННИТЕ МЕДИИ”
от нея може да даде много добри идеи и информация на други компании, които искат да бъдат полезни, но все още не са
открили най-добрия начин за това.
Борис Колев - Изпълнителен директор на CSR България, също подчерта необходимостта от по-добро образование и
разбиране на това какво е КСО, както и за това, какви практики могат да се използват и при настоящата ситуация, за да се
постига отразяване на обществено значими проекти с техните носители. Той също подчерта необходимостта от интеграция в
усилията между неправителствения и корпоративен сектор, като устойчива форма на сътрудничество, включително и за
достигането на информация за проекта до по-широка аудитория.
Доника Ризова - автор и водещ на единственото в българския телевизионен и радио ефир специализирано предаване,
посветено на медии и PR. “Медиите ON AIR“ и водещ на панела, сподели своя опит на телевизионен водещ да постави в
обществения фокус темата и да търси пътища за решаване на проблема, като подчерта, че при отразяването на бизнес
новини, КСО проекти и участието на представители на бизнеса със своите имена и търговски марки, телевизията, в която
работи цели да постигне висока степен на
информираност и няма проблеми в това отношение.
Асен Асенов – председател на БДВО, пое ангажимент
от името на организацията да съберат информация
за всички действия и активности, свързани с
решаването на този дългогодишен проблем в
отразяване на обществено значимата дейност на
бизнеса, както и да бъде направено всичко
необходимо за координиране на общите усилия за
това, въпросът за споменаването на търговски марки
при отразяване на КСО да намери своето адекватно
решение в рамките на действащото законодателство,
като при нужда, да се направи експертна оценка на
действащия закон и да се предложат идеи за неговата
промяна.
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Осми PR Фестивал / Втори панел

“ОТ КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ КЪМ УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ”
Темата за прехода от КСО към устойчиво развитие бе в основата на втория
панел “ОТ КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ КЪМ УСТОЙЧИВО
РАЗВИТИЕ” на Осмия PR Фестивал, който се проведе на 26 юни в хотел
Хилтън, София.
В дискусията участваха PR практици от корпоративния сектор и агенции,
представители на неправителствени организации, организации за
управление на процесите по устойчивост, бизнеса, сред които: д-р Петър
Велев – член на Управителния съвет на Българския форум на бизнес
лидерите (ББЛФ); Марина Стефанова – изпълнителен директор на
Българската мрежа на Глобалния договор на ООН; д-р Стефан Серезлиев
– преподавател и практик в сферата на брандинга, визуалните
комуникации и рекламата; Боряна Кирилова – ръководител „Комуникации“
на Българския дарителски форум; Мануела Тотева – заместникпредседател на БДВО и ръководител „Комуникации“ на Аурубис България.
В своето експозе, Марина Стефанова, представи модерния поглед и
световните тенденции в областта на устойчивото развитие, както и неговата
неразривна връзка с бизнеса. Нейната презентация засегна ролята на
организациите и добри примери за реализация на проекти за устойчиво
развитие.
Д-р Велев изложи гледната точка на мениджмънта в една корпоративно
устроена организация и пътищата за взимане на решения при избор на
кауза, която да бъде подкрепена. По време на неговото изказване бе
обсъдена и темата за ролята на комуникационния мениджър в организа-
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Осми PR Фестивал / Втори панел

“ОТ КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ КЪМ УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ”
ционната структура и значението на тази позиция при правилна преценка
на спонсорски инициативи и тяхната последваща оценка – основа за
устойчивото развитие на компанията. Петър Велев представи и съвсем нов
проект – здравна онлайн платформа, която дава възможност на
фармацевтични производители и дистрибутори да комуникират открита с
пациенти и потребители на темата „здраве“.
Боряна Кирилова от Дарителския форум подчерта за важността на
инвестициите в КСО проекти и ролята на компаниите, както и за нуждата
от връзка между бизнес и неправителствен сектор.
В своето обобщение д-р Серезлиев, член на Управителния съвет на
Българската академична асоциация по комуникации (БААК),
даде
светлина и върху ролята на една на пръв поглед странична, но очевидно
важна област, каквато е визуалния израз и брандинга при КСО и проекти,
за устойчиво развитие. Той обърна внимание и на въпроса
за позиционирането и управлението CSR в рамките на организационно
управленската структура и неговото проникване в съшността на бизнеса.
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Новини

All Channels Communication Group взе награда за най-добра кампания на
Балканския полуостров на SABRE ЕМЕА Awards 2014
Комуникационната агенция All Channels Communication Group взе златно отличие на престижния международен конкурс
SABRE ЕМЕА Awards 2014. На 10-то юбилейно издание на SABRE Awards за Европа, Близкия Изток и Африка агенцията получи
голямата награда в категория „Балкани” за проекта „Писмо за промяна” (“Mail for Change”). Победителите бяха обявени
снощи на специална церемония в тържествената зала ”Раундхаус”в Лондон.
Това е седмият приз за All Channels от престижния конкурс SABRE ЕМЕА Awards и четвъртата награда за кампанията „Писмо
за промяна“. Преди броени дни „Писмо за промяна“ беше избрана за комуникационна кампания №1 в България в 3
категории на BAPRA Bright Awards 2014 – „Комуникационна кампания на годината", „Иновативна кампания на годината" и
„Кампания за устойчиво развитие".
“Mail for Change” е един от онези проекти, в които нашият екип влага много емоция. Истински работещата комуникация е
тази, която успява да промени средата, в която живеем. Креативността не бива да бъде експлоатирана самоцелно, а да
бъде подчинена на ефективността. Вярваме, че това е една от най-ефективните кампании в България, която за броени дни
успя да реши 30-годишен проблем и вдъхна надежда за живот на хиляди хора болни от невро-мускулни заболявания“,
коментира Александър Дурчев, главен изпълнителен директор, All Channels Communication Group.
Наградите SABRE се организират от Групата Холмс (Holmes
Group) – световен лидер в областта на PR проучванията,
експертизата и анализ на световните тенденциите в сферата
на връзките с обществеността. Отличията се присъждат
ежегодно за изключителни постижения в сферата на PR
консултациите и корпоративните комуникации. Тази година във
финалната надпревара бяха допуснати над 2000 заявки за
участие на кампании и събития, разпределени в 74 категории.
All Channels Communication Group е единствената българска
комуникационна агенция, носител на 12 международни
награди и над 20 номинации. Компанията притежава и десетки
отличия от български конкурси. Наскоро All Channels
Communication Group беше обявена за „Агенция на годината“
за трети пореден път на наградите BAPRA Bright Awards 2014.
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