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Ричард Еделман: Възходът на комуникационния маркетинг
„Дами и господа, през следващите минути бих искал да
ви подтикна да погледнем на нашите отговорности като
професионалисти по нов начин. Начин, който ще накара
някои от вас да се почувстват дори неудобно. Искрено
вярвам, че ние трябва да тласнем комуникациите към още
по-мисионерска роля.
От повишаването
на корпоративната репутация и
ангажираността на служителите - сърцевината на нашата
професия, към области като обслужване на клиенти и
разработване на нови продукти. Това изисква микс от
маркетинг и комуникации, основан на задвижвани от
информационния поток прозрения и идеи.
Ричард Еделман, президент и главен изпълнителен директор
на най-голямата глобална ПР компания Edelman.

В този брой на „PRактики” ви представяме част от речта на
Ричард Еделман, президент и главен изпълнителен
директор на най-голямата глобална ПР компания Edelman,
в която той аргументира необходимостта от нова
парадигма и преосмисляне
на подхода към
комуникациите и маркетинга.
Визионерското слово е произнесено на 21 септември 2014
г. по време на церемонията, с която е определен за член
на „Зала на славата”* на Обществото Артур Пейдж.

Маркетингът вече не може да се справи сам; панацея на
всеки проблем не е нова рекламна кампания. Имаме
нужда от реални действия за решаване на днешните
комплексни задачи, вдъхновени от мисленето на
комуникациите.
Вярвам, че сме готови за тази стъпка - с ценностите, които
прегръщаме, принципите, заложени в практиката на
нашия доайен Артур Пейдж и уникалните умения, които
притежаваме във връзките с обществеността.
Ето пет важни предпоставки, които правят тази еволюция
необходимост.
Продължава на стр. 3
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На първо място ще отбележа тектоничните размествания в
доверието. Доверието в правителството се срива, докато
доверието към бизнеса се покачва от най-ниската си точка
през 2008 г. Налице са очевидни доказателства за
дисперсия
на
достоверните
източници.
Средно
информиран потребител днес разполага с осем дневни
източници на информация и се нуждае да проследи една
история от три до пет различни места за потвърждение.
Второ, живеем в безпрецедентно комплексен свят.
Глобализацията, технологиите и неприкосновеността на
личния живот са в противоречие. Важни усъвършенствания
като компютърните облаци, хидравличното разбиване и
генетично модифицирани култури се парализират от
аргументи, които разчитат на емоция и индивидуално
възприемане на риска.
Налице е нов минимум стандарт за въвеждане на нови
продукти. Бизнесът трябва да надскочи класическата цел
на лиценз за функционалност, към един по-широк
стремеж на лиценз за лидерство, като печели обществено
одобрение с иновации, слушане и приспособимост.
Трето,
брандовете
днес
са
много
по-активни
представители на своите общности. Те изграждат своята
идентичност не само с осезаемите ползи, които
предлагат, но и вдъхновявайки хора чрез каузи и споделяне
на съдържание. С активизирането на движения, подобни
на „Кампания за истинска красота” на Dove, марките са
носители на промяна.
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Новата роля на марките като лидери е категорично
заявена в бързото решение от страна на 13-те спонсори
на баскетболния тийм Los Angeles Clippers. Щом разбират
за позорните расистки забележки от страна на бившия
собственик Доналд Стърлинг, те прекратяват всякакви
взаимоотношения с отбора, което улеснява новия комисар
на NBA Адам Силвър да настоява за продажбата му.
Четвърто,
самата
природа
на
медиите
се
трансформира. Читателят вече е създател и проводник на
съдържание. Брандове, родени в дигитална среда като
The Huffington Post разчитат предимно на сътрудници и на
коментарите сред по-информираните си читатели.
Далновидните
компании развиват
свои собствени
редакции, с вертикални под-брандове, които се
фокусират върху проучване и развитие, дебати, свързани с
курса на поведение и иновациите. Повечето хора днес се
натъкват на съдържание чрез социалните медии, повече
отколкото търсят, затова нашите материали трябва да
бъдат едновременно съдържателни и социални по дизайн.
Пето, технологиите са причина за интегрирането на
корпоративната репутация и маркетинг на бранда.
Потребителите не правят разлика между ангажираността
при обаждане на корпоративния кол център или при
взаимодействието през Twitter. Това още веднъж идва да
покаже, че големите компании предизвикват промени, а
не чакат те да се случват.
Продължава на стр. 4
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Пример в това отношение са възприетите от Nestlé
стандарти за хуманно отношение към животните, които
засягат 7 300 доставчици. "Потребителите днес се
интересуват
много повече от това как се правят
компонентите в храната, която консумират и тъй като
всички те ползват смартфони, са готови да споделят
своите знания навсякъде", казва Кевин Петри, главен
служител поръчки на компанията.
Имайки предвид тези пет тенденции - доверие,
комплексност,
марки,
работещи
за
общностите,
трансформацията
на
медиите
и
технологиите,
обвързващи заедно репутация и марка - как трябва да се
преразгледа предизвикателството на взаимодействие с
потребителите и други заинтересовани страни?
Необходимо е да пренасочим понятието "МАРКЕТИНГОВИ
КОМУНИКАЦИИ" към използването на една нова
парадигма:
„КОМУНИКАЦИОНЕН
МАРКЕТИНГ”.
Комуникациите като пълноправен партньор с маркетинга,
отвъд просто изграждане на доверие, ще се превърнат във
фактор на промяната. Този прост акт на инверсия в
понятието, отразява една нова среда, в която класическият,
задвижван от образи маркетинг, дава път на нов акцент
върху дългосрочните отношения.
Брандовете трябва да станат „обживени”, с ясна мисия и
цел, отворени за активно участие от страна на общността,
респондиращи в реално време и в режим
на
непрекъснат обмен на стойности. „Обживените” марки
приветстват днешната комплексност, отговорни са за
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веригата за доставки, благосъстоянието на потребителите
и с готовност помагат за разрешаване на обществени
предизвикателства.
Разказват
креативни истории,
базирани на реален
потребителски опит вместо
идеализираните 30-секундни спотове. Потребителите се
свързват с рационалните, емоционални и социални точки
на марката, марките следва да направят същото по
отношение
на
потребителите.
Има три ключови елемента в парадигмата на
комуникационния маркетинг: развитие, насърчаване и
защита.
Развитие е да се даде възможност на сериозна промяна
вътре в предприятието или да се въвеждат продукти, които
са постоянна крачка напред. Ние помагаме на нашите
колеги мениджъри да водят организацията, а не да
управляват възприятия. Поглеждаме
зад ъгъла, за да
предскажем какво ще се случи, създаваме партньорства
с неправителствени организации, вслушваме се в
обратната връзка от общностите, за да
адаптираме
стратегиите към нуждите на пазара.
Един добър пример за това е CVS, които смело прекратиха
продажбата на цигари със загуби от 2 млрд. долара и се
преименуваха на CVS Здраве миналия месец като ясен
сигнал за посоката си напред.
Продължава на стр. 5
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Насърчаване е нашето наследство в разказването на
истории. И то не е обвързано с рекламни кампании, а поскоро със създаването на движения. Нашата работа е да
сме активни 24/7 със съдържание и потапяне
в
преживявания, достоверни с реалния живот, които добавят
стойност към взаимоотношенията. General Electric показва
как всяка компания може да бъде медийна в своите GE
доклади, технологичен блог и Ecomagination** сайтове. Ето
защо продуктите под марката Ecomagination сега са все
по-висок процент от продажбите.

Защитата далеч надхвърля управлението на кризи. Длъжни
сме
да
следим
дали
организациите
изпълняват
обещанията си, особено по най-важните въпроси като
човешките права, данъците и безопасността на
продуктите. Ние сега трябва да бъдем публично отговорни
и да се стремим към предотвратяване на проблеми, а не
само да ги поправяме.
„Комуникационният маркетинг” връща маркетинга към
неговите корени. През 1959г. Филип Котлър дефинира
маркетинга като "създаване, предоставяне и споделяне на
стойност
за
клиентите
и
управление
на
взаимоотношенията по начини, които също са от полза за
организацията и нейните публики."
Ще споделя с вас какво ми каза Пол Полман, CEO на
Unilever миналия месец: "Една трета от нашия устойчив
план за удвояване на приходите без да се повишава
консумацията на ресурси, е постигната чрез фиксиране
на веригата за доставки. Сега идва трудната част, другите
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2/3 са насочени към усилия за променя в поведението на
потребителите /вземането на
по-кратки душове и
използване на студена вода за измиване/.”
Това ще се случи само с превъзходна, творческа работа.
Това лято присъствах на Cannes Lions за първи път. Стана ми
ясно, че очертанията са замъглени. Брилянтни идеи могат
да дойдат отвсякъде: рекламни и дигитални агенции,
медиа шопове и ПР фирми. Голямата история ще
спечели, ако е доведена до живот чрез мощен криейтив, с
потапяне в реални и виртуални преживявания, и чрез
привличане пълната сила на всички типове медии.
Ние трябва да бъдем достатъчно смели, за да направим
необходимите организационни и културни промени,
обединявайки всички които могат да постигнат това планьори, експерти по дигитални и социални медии,
творчески таланти, медийни звезди, предприемачи и
количествени анализатори. Те ще създадат историите,
предназначени да бъдат споделяни в един социализиран и
демократичен свят, даващи причина на хората да се
ангажират с вашите марки.
Стойността на "комуникационния маркетинг" вече е
призната от водещи висши мениджъри. Ето какво казва
Кийт Уийд, главен маркетинг директор на Unilever в интервю
за Harvard Business Review: "В един обединен социално и
дигитално свят,
не мисля, че можем да разделяме
комуникациите от маркетинга. Ако го правим, все едно
Продължава на стр. 6
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комуникациите от маркетинга. Ако го правим, все едно
говорим от двата края на устата си като компания.”
Далновидните корпорации реагират вече на тази нова
реалност, като възлагат на своите комуникационни и
маркетинг лидери много по-широк набор от отговорности.
Анди Фаро от Wrigley възприе към позицията си на
търговски директор и ролята на главен стратег. Джон
Овата, бивш търговски директор и настоящ маркетинг
директор, е лидер на стратегическото звено в IBM, което
разработи
партньорство
между
изследователска
лаборатория на IBM в Китай и общинската управа на
Пекин с цел да се прогнозира и контролира качеството на
атмосферния въздух в реално време.
Тези ръководители признават, че тяхната роля е да развиват,
насърчават и защитават техните компании, винаги да
правят това, което е правилно за предприятието.
За да направим "КОМУНИКАЦИОННИЯТ МАРКЕТИНГ" не
само идея, но и реалност:
• Ние Приветстваме нови умения и способности, които са
основани на систематично мислене, глобален поглед и
безмилостното преследване на иновациите;
• Ние се Застъпваме за съществена промяна в дадена
марка
или
корпоративна
стратегия, свързана
с
конкурентни предимства и ползи за обществото;
• Ние Позволяваме на бизнеса да се гледа като сила за
добро, основана на ценности за промяна в поведението
на потребителите;
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• Ние си Партнираме с гражданското общество чрез
капацитета за предоставяне на услуги по убедителен
начин, докато бизнесът предлага капитал и експертиза;
• Ние Предлагаме изключителни творчески идеи, които
катализират общности чрез разказване на полезни и
неверояно лесни за споделяне истории;
• Ние Участваме в революционализирането на медиите;
• Ние Доказваме, че нашите идеи и програми оказват
значително въздействие чрез свързване на резултатите по
отношение на ключови бизнес показатели като внимание,
генериране на търсене, лоялност, имидж и репутация.
Сега е нашето време да водим!”
*Годишните награди The Hall of Fame са най-високото признание на
Обществото Артур Пейдж, с което се отличават ПР практици на
ръководни позиции за кариерни постижения и изключителен принос
към професията.
** Ecomagination е бизнес стратегия на GE за постоянен ангажимент
към иновациите и
създаване на нова стойност за клиентите,
инвеститорите и обществото като цяло чрез
съдействие за
решаване на проблеми, свързани с енергийната ефективност и
водата.

Подбор на материала и превод на български:
Албена Чешмеджиева, PR практик, член на БДВО.
Пълният текст на речта, можете да намерите на:
http://www.edelman.com/insights/intellectual-property/the-riseof-communications-marketing/
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Категория: CSR проект – бизнес сектор

МОЕМВРИ или как поменихме лицето на мъжкото здраве
Галя Косева, Мениджър ПР и комуникации в Хил клиник
Кампанията Моември България се роди като идея след
десетките тежки разговори, които провеждахме като
лекари в Хил клиник с мъже, чийто рак на простатата е
открит прекалено късно. Трагедията се увеличаваше при
мисълта, че всеки от тези пациенти можеше да бъде 100%
излекуван, ако болестта беше диагностицирана в поранен стадий. Ракът на простатата е злокачествен процес,
но уловен навреме той е напълно лечим, а единствената
му превенция е ежегодният преглед при уролог.

роднини да се прегледат и доброволно да търпи закачки
със собствената си външност в полза на голяма кауза.
Моември България показа великата крубратова истина за
снопа пръчки. Тъй като разполагахме с изключително
ограничен ресурс като малка частна клиника, за
осъществяването на проекта събрахме приятели. И всички
те с радост се присъединиха като мо-братя и мо-сестри,
помогнаха и развиха Моември до гигантски размери.

20-минутен скрининг, които спасява живот! Искахме всеки
мъж, навършил 50 да отдели тези 20 минути. Въпросът беше
как да го постигнем.
Моември България е взета назаем кампания от световната
инициатива Movember, преобразена според нашите
представи и цели.
Мустакът, като символ на
мъжествеността, стои в основата на всички събития през
ноември. Пусналият мустак мъж е героят на месеца – той
променя лицето си, за да има повод да говори за
превенцията на рака, да призовава своите приятели и
Продължава на стр. 8
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Наши медийни партньори
станаха БНТ, bTV
и
платформата им MENBOX, радиата FM+, Fresh и Star FM, в-к
Преса, bg-tatko и издателство Ciela, bg-mamma и bgdamma,
най-големите
специализирани
сайтове
Urologist.bg, Urology.bg, lekari.bg и Фрамар, сп.Правен свят,
ПОД
Бъдеще,
signal.bg,
Евроинс,
Метрореклама,
КредиЛайн, Cacharel България, KARE студио, СЕТИ одитинг,
фитнес GALERIA, Мrs.BULGARIA, студентите от Медицински
университет-София, Jägermeister, Митко Тодоринов, верига
Комсед, Китодар Тодоров – Кито, в-к Телеграф, в-к
Монитор, Backyard, Posteffects
В лично качество подкрепа за Моември получихме от
Камелия Воче, Ива Дойчинова, Мария Вълканова, Таня
Боева, Александра Феодорова, Людмила Филипова,
Станислав Ангелов-Пелето, Камен Алипиев-Кедъра, Христо
Мутафчиев, Луиза Григорова, Иван Бандаловски – всички те
позираха за различни маркетингови печатни материали с
мустаци!

излекувани – 3-ма души. Щастливи сме, че Моември
България се пребори за живота на тези трима българи.
Благодарим на всички, които ще се включат в тазгодишния
Моември от името на семействата на новите трима
раковоболни, които ще имат шанса да бъдат излекувани.
Не, ние се събираме финансови средства, нито sms-и. Ние
имаме нужда от вас на партитата и флашмобовете, които
предстоят през ноември! Ако искате да сте част от
Моември
2014
изпратете
своите
координати
на
info@mustak.eu

Лице на кампанията стана един емблематичен български
мустак – Жорж Ганчев! Неговата енергия превърна мустакпартитата във водовъртеж от емоции. Хиляди хора сложиха
мустак на фейсбук профила си, стотици ни изпратиха
снимки с мустаци, всички медии направиха репортажи и
статии по темата. Кабинетите за безплатни прегледи на
простатата в Хил клиник се напълниха и уролозите
започнаха да дават допълнителни дежурства, стотици мъже
преминаха скрининга, но... най-впечатляващата цифра са
мъжете, които благодарение на кампанията откриха, че
имат рак на простатата, преминаха през операция и са
PRактики, брой 95, 30 септември 2014 г
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CSR и моден бизнес
Д-р Мария Николова е завършила
„Връзки
с
обществеността“
(бакалавърска степен) и „Публична
комуникация“ (магистърска степен) във
Факултета по журналистика и масова
комуникация на Софийския университет
„Св. Климент Охридски”. През 2012 г.
защитава дисертация на тема „Имидж и
онлайн медии: образът на Балканите в
сферата на културата“ по научна
специалност „Журналистика (медии и
връзки с обществеността)“. Научните й
интереси са в областта на публичната
комуникация, връзките с обществеността,
културата,междукултурната комуникация,
имиджмейкърството, онлайн медиите.
Понастоящем
е
преподавател
в
Университета за национално и световно
стопанство и Софийския университет
„Св. Климент Охридски“.

Избрани пасажи от доклада на Д-р
Мария Николова – УНСС, представени
по време на 8-мия PR фестивал „SCR –
медиен vs обществен интерес” в
рамките на Академичния омнибус на
тема:
„CSR:
КОМУНИКАЦИОННИ
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И АКАДЕМИЧЕН
ДИАЛОГ” - 25 юни 2014 г.
Развлекателната индустрия и модата са
сфери, в които при планирането на
социалноотговорните
стратегии,
свързани със здравето, околната среда,
образованието и др. има потенциал за
влагане
на
повече
атрактивност,
креативност и емоционалност. Това
подсилва
и
тяхната
убеждаваща
функция най- вече сред младите хора.

Корпоративната социална отговорност в модния бизнес трябва да бъде съобразена със спецификите на тази област.
Нерядко тя е критикувана за корупционни практики при производствените процеси, замърсяване на околната среда,
налагането на нереалистични стандарти за красота и др. Тук възниква и въпросът за позиционирането на бранда, желаните
асоциации и ценностни идентификации, чрез които той да бъде възприеман сред целевите групи.

Продължава на стр. 10
PRактики, брой 95, 30 септември 2014 г
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Културното влияние съществува и в сферите на
шоубизнеса, развлекателната индустрия, модата, които
привличат вниманието на младите хора, допринасят за
усвояването на различни морални кодове и изграждането
на културни идентичности. Могат да бъдат изброени
множество примери за знаменитости от различен ранг,
които са ангажират с благородни каузи, но особен
интерес представляват популярни личности, които застават
зад кампании, следвайки линията на своя скандален
имидж.
Пример за това е нашумялата певица Майли Сайръс,
която се съблече гола за кампанията на Марк Джейкъбс
„Protect The Skin You’re In”. През 2013 г. тялото на
изпълнителката е щамповано в черно- бялата гама върху
тениски, които се продават на цена от 35 $. Продажбата
им подпомага изследвания, свързани с лечението на
ракови заболявания на кожата. Други известни личности,
участвали в кампанията са Наоми Кембъл, Виктория Бекъм,
Ева Мендес и Хайди Клум.
Шоубизнесът и модата несъмнено са сфери, в които
социално отговорните политики и кампании относно
здравето, екологията, образованието и т.н. могат да бъдат
реализирани много по-атрактивно, емоционално и
креативно.
Това би подсилило тяхната убеждаваща функция,
особено сред младите хора. Пример за благородно
влияние в тази посока е концертът „Надежда за Хаити“,
организиран през 2010 година, в който участваха такива
мегазвезди като Мадона, Брус Спрингстийн, Шакира,
PRактики, брой 95, 30 септември 2014 г

Алиша Кийс, Кристина Агилера, Джъстин Тимбърлейк,
Стиви Уондър, Бионсе, Боно и Ди Едж от „Ю Ту“, Риана и
много други. През 2012 г. подобен концерт, наречен
Hurricane Sandy: Coming Together , беше осъществен в
помощ на пострадалите от урагана „Сидни“, а в него
отново социален ангажимент поемат Брус Спрингстийн,
Алиша Кийс, Кристина Агилера и Леонардо Ди Каприо.
Неизменна е ролята на ПР-специалистите, когато става
дума за планирането и подбора на техники, с които да
бъде изведена от абстрактност корпоративната социална
отговорност. Важното при оформянето на идеите за
подобни кампании да бъде следван дългосрочен
стратегически принцип, да се прояви визионерство
особено, когато заложената корпоративна цел е да бъдат
променяни нагласи. Трябва да бъде загърбен фалшът и
позьорството в комуникирането на каузите най- вече в
социалните медии, защото преекспонирането с цел
градене на положителен имидж има точно обратен ефект.
В модния бизнес по-подходящо би било да се говори за
„разумното потребление като начин на живот“, а една
обща корпоративна социална мисия би могла да включва
подкрепата за кампании утвърждаващи елегантността,
личния стил, качеството и непреходните ценности на
естествената красота, съобразени разбира се, с
перцепциите на съответните целеви публики за тях.

Продължава на стр. 11
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От направения непретендиращ за изчерпателност преглед на кампаниите и политиките на модни и козметични компании в
аспекта на корпоративната социална отговорност, можем да заключим, че техните стратегии се фокусират върху две
приоритетни области: образованието и здравето. Avon, Ralph Lauren, Body Shop се заемат с трудната дългосрочна задача
да преборят тежки заболявания като рак, залагайки на информираността относно нуждата от превенция и ранно
диагностициране.
Принципите на корпоративната социална отговорност в модния бизнес трябва да се реализират съобразно спецификите на
тази сфера. Тя не е лишена от множество обществени критики, като се започне от порочните практики в производствените
процеси, замърсяващи околната среда, и се стигне до налаганите еталони за понякога нереалистична красота, лесен
успех и притежанието на луксозни вещи като единствено възможно щастие.
Пълното съдържание на доклада на д-р Николова е публикувано в Електронното научно списание ”Медиите на 21 век” –
онлайн издание за анализи, изследвания и критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата. То e регистрирано
като електронно научно издание с индекс ISSN 1314-3794.
Електронното списание е носител на наградата „Златен плакет” на Съюза на българските журналисти в категорията
„Електронен сайт” за 2010 – 2011 г. “
“Медиите на 21 век” е един от медийните партньори на БДВО при организацията на PR приз 2014 и Осмия PR Фестивал в
България - съорганизатор на Академичния омнибус.

PRактики, брой 95, 30 септември 2014 г
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Рекламна агенция The Smarts спечели златна награда в категорията „Дизайн
и текст”, art direction на провелия се от 10 до 14 септмеври Фестивал на
Асоциацията на Рекламните Агенции (ФАРА).
Серията от 4 принт визии „Всеки зъб с номера си” е разработена за
денталната клиника Медикал Дент и набляга на изключителното й
позициониране на пазара, а именно фактът, че там за всеки отделен
проблем се грижат тесни специалисти. От там идва и идеята – Всеки зъб
има собствен номер, но пък в Медикал Дент имат решението.
„Наградите за „Всеки зъб с номера си” са ни още по-скъпи, тъй като
изразяват един от най-smart принципите на The Smarts – когато имаш
ограничения в бюджета, това е само повод да потърсиш креативността
другаде. В случая, заложихме на изключително силни и детайлизирани
илюстрации, които да изразят идеята. Другата причина, поради която ценим
тази награда е фактът, че тя чупи клишето и доказва, че правилата в
маркетинга и рекламата могат да бъдат нарушавани. Когато ни брифираха
за тази кампания, клиентите ни казаха – в нашия бизнес има едно правило в
рекламата и то е да не се показват зъби. На пук на това клише, ние
направихме зъбите главни герои на кампанията и спечелихме. Не само
златото, но и вниманието от страна на пациентите на нашия клиент” –
разказва Гергана Иванова, управител на The Smarts.
Гергана Иванова - съсобственик и
управител на РА The Smarts.
Член на журито на PR приз 2014
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Освен Златната награда. „Зъбчетата на Медикал дент” спечелиха и
единствените награди в други две категории сребро в категория „Прес
реклама и услуги” и сребро в „Out of home, Външна реклама.
Рекламна агенция The Smarts e криейтив партньор на
организацията на PR приз 2014 и Осмия PR Фестивал в България.

БДВО

при
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Лица

Илия Попиванов – съсобственик и управител на Dea Solutions

Илия
Попиванов
е
управител и
един от
основателите
на
българската
софтуерна
компания Dea Solutions,
специализирана
в
аутсорсинг, изграждане на
цялостни
софтуерни
решения
и
ИТ
консултиране.
Илия
Попиванов е и софтуерен
инженер с повече от 10
години опит в изграждането
и
поддържането
на
софтуерни
системи.
Работил е в Bianor, DEPO
ILAB
(MAG
COMMUNICATION), RBS и др.

- Dea solutions, като наш партньор създаде
новият сайт на БДВО и новата визия на
информационния ни бюлетин. Разкажете с
няколко думи за фирмата и услугите.
Създадохме Dea Solutions през 2011 г. с
колеги, на които имам доверие, тъй като сме
работили заедно дълго време и имам
наблюдения върху работата и компетенциите
им. Събрахме екип от специалисти с
дългогодишен опит в изграждането на
специализирани уеб и мобилни приложения,
графичен дизайн и SEO. Зад гърба си имаме
повече от 100 проекта като голяма част от тях
са на големи и добре известни компании не
само в България но и в цял свят. Компании
като Expatica, MentorMate, Weston Digital, Kids
Pro Soccer, Bianor, Iteco, WebMedia, Interactive
Share, Publicis и Orange Dot са сред нашите
клиeнти.

Продължава на стр. 14
PRактики, брой 95, 30 септември 2014 г
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- Как виждате развитието на дигиталните
комуникации и пазара на фейсбук приложения?

- Каква е ролята и връзката им за осъществяване
на успешни PR кампании?

Дигиталната комуникация се развива стихийно
през последните години в цял свят, подпомогната от
новите технологии и избора от множество
инструменти за комуникация: корпоративен сайт и
блог, приложения за мобилни устройства, профили
в социални мрежи и др.

Появата
на
съвременни,
дигитални,
комуникационни технологии и инструменти, налага
интернет като водеща платформа за дистрибуция
на различни продукти и услуги.

Присъствието на брандовете вече се смята за
задължително в социалните мрежи като Фейсбук,
където се организират цялостни дългосрочни
кампании и реализират social стратегии на найвисоко професионално ниво.
Социалните
мрежи
подобряват
разпознаваемостта на марката. Те позволяват
директен контакт с
настоящи и потенциални
клиенти и създават онлайн общности, които
генерират постоянство и доверие.

Това прави дигиталните възможности основни за
всеки аспект на човешката дейност и е в основата
на всеки бизнес. Това обяснява защо и
традиционния PR
насочва вниманието си в
интернет, където клиентите могат да получат бърз и
лесен достъп до необходимата информация. Все
по-често, първата връзка между клиента и бранда
се осъществява онлайн.
Дигитализацията на марките и посланията се
пренесе и в социалните мрежи, където се
осъществява мигновен обмен на информация и
активен диалог с публиката. Без малко или повече
дигитализация, традиционните PR кампании са
обречени на провал.
Продължава на стр. 15
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- Кои са основните фактори, които трябва да се
имат предвид при взимане на решение за
изнасяне на ИТ процеси?
Аутсорсинг на ИТ процеси притежава значителен
потенциал, който се изразява в понижаване на
разходите за дадена услуга, повишаване на
ефективността на услугата в сравнение с това как
тя би била извършвана в компанията, повишаване
сигурността на ИТ системата на компанията и
понижаване на времето, през което тя не работи,
тъй като доставчикът поема ангажимента да
конфигурира системата по начин, който да
гарантира непрекъсваемостта на бизнеса и т.н.
Oт
изключително
значение
е
„правилният“
доставчик.
Върху този процес играят редица
фактори и обстоятелства, които в зависимост от
избора на конкретния подизпълнител и начина, по
който компанията управлява същия този процес,
той може да бъде успешен или неуспешен.
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Когато нашата компания аутсорсва специалисти в
друга фирма, предимството е че фирмата ползва
освен компетенциите на нашият служител, който е
отишъл на място при тях, но и опита и познанията на
целият ни екип, който по всяко време е на
разположение за консултации. В същото време не
се налага да се прави подбор на кадри, да се
наемат хора на трудов договор, на които да се
изплащат осигуровки и всичко останало.
Наша грижа е да изпратим подходящия човек и да
сключим договор само за изпълнение на
конкретните IT
задачи, които трябва да бъдат
изпълнени, а заплащането към нас влиза като чист
разход на фирмата и спестява допълнителните
ангажименти на HR-и и счетоводство.
Аутсорсингът става все по-популярен, тъй като
оптимизира време и средства и позволява всеки да
се развива в сферата, в която е силен, а всичко
останало да делегира на тесни специалисти.
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Обучение

Презентационни умения. Лектор: Росен
Бъчваров, директор „комуникации“ в НАП.
Лектор: Росен Бъчваров, директор
„комуникации“ в НАП

Изграждане и управление на онлайн общности.
Лектор: Бисер Вълов, CEO на BEYOND ID Studio
В ерата на дигиталните технологии активното участие в
онлайн общност се превръща в необходимост, ако
искате да изградите успешен онлайн имидж.
Курсът дава основните умения за управление на
общности, предлага подходящи стратегии за тяхното
изграждане, разрастване и предлага методи за
задържане на вниманието на потребителите.

Маркетинг в мрежата. Как да привлечем
максимално голяма аудитория с минимални
средства? Лектор: Жюстин Томс, Business
development director в abc design &
Communication
Този курс ще ви помогне да подобрите резултатите от
0
маркетинговите
си активности онлайн.
По време на курса ще бъдат разгледани найпопулярните и ефективни канали в България с примери
от родния бизнес и от бизнеса по света
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11-12
октомври
2014 г.,
10.00 –
17.00 ч.

14
октовмри –
4 ноември
2014 г.,
вторник и
петък от
18.00 до
21.00 ч.

8-9
ноември
2014 г.,
10.00 –
17.00 ч.

Курсът покрива преглед на повечето форми на
публична реч, анализира подходящите средства и
рисковете пред успешната презентация. Изгражда
практически умения за взаимодействие с публиката,
включително ключовото умение за модериране на
сесиите с въпроси и отговори и справянето с т.нар
„проблемни” участници.

Връзки с медиите. Лектор: Росен Бъчваров,
директор „комуникации“ в НАП. Лектор: Росен
Бъчваров, директор „комуникации“ в НАП

15-16
ноември
2014 г.,
10.00 –
17.00 ч.

Курсът е базиран на теорията и практиката в областта
на публичните комуникации, като дава основните знания
за това как да бъдат организирани контактите с медиите
и медийната политика. Представя основните принципи
на функциониране на медиите в страната, като гради
практически умения за взаимодействие с
журналистите, включително организирането на
успешни телевизионни, радио и интервюта за пресата.
Съществен акцент в курса е умението за създаване на
запомнящи се послания, както и тактиките за успешно
справяне с най-често прилаганите журналистически
хватки.

16

кампании

Българската марка очила KWIAT стартира кампанията за профилактика на
детското зрение
Българската марка очила KWIAT с подкрепата на Министерство на образованието и науката, стартира
кампанията за профилактика на детското зрение, която се провежда в периода от 15 септември до 31
октомври 2014 г.
Основен акцент в кампанията, имаща за цел да
привлече общественото внимание към профилактиката
на детското зрение, бе организираното на 24
септември специално събитие - модно ревю с очила,
което се състоя в City Center Sofia. В ревюто се включиха
редица популярни личности, заедно със своите деца,
като по този начин изразиха своята подкрепа към
каузата.

В рамките на кампанията безплатен очен скрининг на
деца и младежи до 18 години ще се извършва в над 90
оптики в цялата страна. Списък на всички градове и
адресите на оптиките, може да бъде намерен на
www.kwiat.bg.

Павел Цветков, управител на KWIAT, поясни, че
кампанията
е
насочена
към
популяризиране
необходимостта от редовна профилактика на зрението
и
към
реализирането
на
важната
връзка
и
сътрудничество между офталмолози (диагностицират и
лекуват очните болести), оптометристи (знаят най-много
за окото като оптична система, извършват скрининги) и
оптици (помагат за правилния избора на очила).

Продължава на стр. 18
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Със старта на учебната година Министерство на образованието и науката разпространи информационни плакати в
над 2 000 училища в страната с цел да бъдат насочени децата, заедно с родителите им да посетят оптиките, участващи
в кампанията. Българска асоциация на частните училища също осигурява разпространение на информационни
плакати във всички частни училища в България.
Кампанията, която се реализира от консултантска къща "От игла до конец" е един от добрите примери за успешно
обвързване на мода и популярни лица с проект за корпоративна социална отговорност, имащ за цел разрешаването
на конкретен социален проблем, реализиран от български производител в партньорство с национални институции.

Фото: © Антон Марков/От игла до конец
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Защо е важна комуникацията на науката?
В
съвременното
информационно
общество
глобалните проблеми стават все по-важни за всеки
един от нас. Техните решения – също. И всеки един
от нас, специалистите по публични комуникации,
би могъл да допринесе за информираността на
широката публика относно възможностите за личен
принос на всеки човек към тези решения.

Милена Атанасова е магистър по българска и
чешка филология към СУ „Св.Климент Охридски” (2001)
и бакалавър по психология към „Св.св. Кирил и Методий”
(2005). Има множество специализации в областта на
публичните комуникации, лингвистиката и психологията.

Работи в областта на публичните комуникации от 1999 г.
Председател на Българско дружество за връзки с
обществеността за мандат 2009/2010, Председател на
Комисията по професионална етика за мандат
2011/2012 г. и е преизбра на за мандат 2013/2014 г.

А защо не и за приноса на науката, като
синтезирано общочовешко познание? Науката е
един
от
трите
ключови
фактора
за
цивилизационното развитие на обществото. И
именно тя стои в основата на социалния прогрес
като цяло – динамичното развитие на технологиите
във
всички
сектори
и
все
по-застъпената
интердисциплинарност, правят чудеса.
Но въпросът е как ще се използва науката? Защото
колкото може да помогне, толкова и да навреди. И
за да може тя да спомага за преодоляването на
актуалните проблеми на човечеството, всеки един
от нас трябва да популяризира за какво се използва
тя.
Продължава на стр. 20
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Осигуряването

на

на

В следващия брой на PR-актики ще ви разкажа

и

малко повече за Комуникация на науката, която е

развиващите се страни, на глада, нищетата и

част от публичната комуникация и вече дори се е

неграмотността, намирането на лек за нелечимите

наложила като отделна професия в страни от

болести,

Западна Европа и САЩ.

икономическия

мир,

разрив

глобалното

преодоляването
между

затопляне

развитите

и

климатичните

промени – всичко зависи днес от хората.
Само от информирания избор на всеки един от нас.
Именно

за

специалисти,

него

могат

които

да

работят

допринесат
в

всички

сферата

на

публичните комуникации, когато разберат повече и
овладеят комуникацията на науката.
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