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Второто поредно издание на „Денят на Бернайс" се проведе на 22 и 23

ноември, в София. Темата на събитието през тази година бе „Дигитални

комуникации в подкрепа на иновационни и Start up проекти", като в

програмата му бяха включени Академичен панел, второто издание на

студентския конкурс „Като Бернайс", Годишно отчетно събрание на БДВО и

дискусионен панел на тема: „Дигиталните комуникации като канал за

промотиране на иновации и Start up проекти – възможности и перспективи“.

„Денят на Бернайс" е част от годишния събитиен календар на БДВО, като

целта му е да изгради мост от миналото към настоящето и бъдещето на

професията, да ангажира студенти, представители на академичната

общност, PR практици и хора от бизнеса в диалог по актуални за състоянието

на публичните комуникации теми.

„Денят на Бернайс” 2015 се организира с любезното партньорство на Mtel,

Samsung, Българска консултантска компания, КРИБ, ФЖМК, Idea PR and

Advertising и с медийното партньорство на ngobg.info, Медиите на 21 век, b2b

Media и mkt360. Криейтив партньор на събитието e The Smarts, а негов

домакин – СУ „Св. Климент Охридски”, на които БДВО изразява своята

благодарност!

Събитие
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Академична дискусия
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„Денят на Бернайс" стартира с академична

дискусия, посветена на проф. Тодор Петев на

тема „Иновации и дигитални комуникации като

теория и практика“. Участниците в нея, сред които

проф. д-р Маргарита Пешева, проф. дфн Милко

Петров, доц. д-р Георги Калагларски и доц. д-р

Стефан Серезлиев, д-р Александър Христов

(модератор на дискусията), доц. д.-р Теодора

Петрова, Асен Асенов и др., дебатираха и

представиха своите гледни точки по актуални

въпроси, свързани с развитието на образованието

по връзки с обществеността, изучаването на

дигиталните комуникации, като част от него,

използването им като платформа за

осъществяване на обучителната дейност,

сътрудничеството между теоритици и практици за

повишаване на качеството на образователния

процес и по-лесната реализация на

завършващите комуникационни специалности

студенти на пазара на труда.

Проф. Д-р Маргарита Пешева, един от активните
участници в академичната дискусия, изрази своите
виждания за развитието на образованието и ролята
на дигиталните комуникации, състоянието на
медийната среда, дигитализацията на медиите и
ползването на дигиталните комуникации в днешните
реалности на криза.

Академична дискусия
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Студентски конкурс „Като Бернайс“
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Във второто издание на студентския конкурс „Като Бернайс“, шест отбора, водени от своите ментори,

представиха проекти на тема „Дигиталните комуникации като платформа за промотиране на

иновации и Start up проекти“. Те се състезаваха за престижа на своите катедри и департаменти, както

и за парична награда за победителя в размер от 500 лв., предоставена от БДВО.

Явор Бачев от УНСС  представи 

проекта “Ambrosia”

Продължава на следващата страница

Първи пред журито излязоха студентите от ВТУ “Св. Св. 

Кирил и Методий”, Виктория Добринова и Мария 

Диянова със своя проект “Мога”.

Студентски конкурс „Като Бернайс“
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Светлозария Кидерова от УНСС презентира 

проекта на своя отбор “Новите професии”

Кристина Михайлов и Мартин Ангелов, студенти от

УНСС, изправени пред журито на конкурса

Продължава на следващата страница

Студентски конкурс „Като Бернайс“
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София Костова и Елия Златарева от НБУ,

презентирайки проекта си за дигитална

кулинария “CoKitchen”

Възпитаниците на Военна академия “Г. С. Раковски” –

Теодора Пенчева и Станислав Вангелов и проекта им

“Оnline reSTART на offline startup”

Продължава на следващата страница

Студентски конкурс „Като Бернайс“
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Журито единодушно присъди първата награда и

определи за победител в студентския конкурс „Като

Бернайс“ възпитаниците на Военна академия „Г. С.

Раковски” с ментор подполковник д-р Сашо

Воденичарски. Те спечелиха първото място с

проекта „Online reSTART на offline startup”.

Със специална награда на журито бе

отличенa комуникационната програма на

start up проекта „CoKitchen“, реализирана

от студентите от НБУ с ментор д-р
Александър Христов.

Награда
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Общо събрание на БДВО
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Общото събрание на БДВО прие отчета за дейността на дружеството през отиващата си 2015 г. и

програмата за дейността на организацията през 2016 г., представени съответно от Асен Асенов,

председател за 2015 г., и от Радина Ралчева, председател за 2016 г. За председател на БДВО за 2017 г. бе

избрана Мануела Дюлгерова – Тотева.

Общо събрание на БДВО

Продължава на следващата страница
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годишното Общо събрание на 22 ноември и получи

подкрепата на членовете на организацията. Тя ще

наследи позицията от Радина Ралчева, която ще

поеме едногодишен мандат в началото

напредстоящата 2016 г.

Мануела е член на БДВО от 2003 г., през 2007 г. е

избрана за член на Управителния съвет на

Дружеството, а впоследствие и за заместник-

председател. Заема позицията Ръководител

Комуникации в Аурубис България от 2010 г.,

където отговаря за вътрешните и външните

комуникации на компанията, информационните

центрове и планирането и участието в социални

проекти на местно и национално ниво. Кариерата

й започва като пресаташе в Българска търговско-

промишлена палата. След период от 5 години тя се

насочва към корпоративния сектор, където работи

като Мениджър Корпоративни комуникации в

МЕТРО Кеш енд Кери България. В периода 2005-2007

работи като PR консултант за различни клиенти. От

2007 до 2010 г. отговаря за събитията и

корпоративните социално-отговорни проекти на

Юробанк И Еф Джи – България (Пощенска

банка). Тя има бакалавърска степен по „Връзки с

обществеността“ от Факултета по журналистика и

масова комуникация към Софийски университет,

както и диплома от Международния банков институт

в София. Продължава своето образование в

Британския институт за връзки с обществеността

(Лондон) и завършва редица специализирани

обучения по маркетинг, стратегическо планиране и

кризисен мениджмънт в България, Сърбия, Чехия и

Германия. Член е на Европейската асоциация на

комуникационните директори (EACD).

Мануела Дюлгерова-

Тотева ще заеме

позицията

председател на

Българското

дружество за връзки

с обществеността

(БДВО) в началото на

2017 г.

Кандидатурата й

беше представена

от Управителния

съвет на БДВО на

Председател
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Дискусия
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В ЕП евродепутатът е един от основоположниците на

интергрупата по дигиталните въпроси. Тя е и носител

на престижното отличие "Най-добър млад

евродепутат 2015". Докладчик е на Групата на ЕНП по

доклада за авторското право в интернет и по

годишния доклад относно политиката на ЕС в

областта на конкурентното право 2015.

Работила е още по доклада на ЕП за единния цифров

пазар и досиетата, свързани с ефективното е-

управление в ЕС. През ноември 2015 г. вестник

“Файненшъл таймс” включи евродепутата в

класацията си на 100-те най-влиятелни личности от

Централна и Източна Европа.

Преди да бъде избрана за евродепутат, Ева има над 5

години професионален опит в ЕП. Работила е oще в

Международната правна oрганизация за развитие

(IDLO) и УниКредит Банк.

Завършила е международни отношения и бизнес

администрация в американския университет Джон

Кабот в Рим, Италия и Kennedy School of Government

към университета Харвард.

Тя е един от седемте българи поставени в топ 100 във

второто издание на списъка „New Europe 100” за най-

изявени иноватори в Централна и Източна Европа.

Ева Паунова е един от най-младите евродепутати в

Групата на Европейската народна партия (ЕНП) в

Европейския парламент (ЕП). Сред основните й

приоритети са завършването на единния цифров

пазар в ЕС, насърчаването на е-търговията,

дигиталното предприемачество и компютърната

грамотност и иновациите. Тя е пряко ангажирана в

промотирането на Европейската седмица на

програмирането 2015 г. и е посланик за България на

инициативата на Европейската комисия за

развиване на дигиталните умения 2014-2015.

Приветствие
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Скъпи, приятели!

Безспорно е, че в днешната епоха на дигитална култура, развитието на глобалната икономика и

общество ще бъдат в ръцете на тези поколения, родени и отраснали с технологиите. Без съмнение,

светът на 21 и 22 век ще ни предложи нов начин на живот, неразривно свързан и силно зависим от

дигитализацията. В условията на дигитална икономика, електронните комуникации са силен

катализатор за успех на нови STARTUP проекти. Изнасянето на бизнес проект в дигиталното

пространство позволява да се превъзмогнат ограниченията на редица регионални, демографски,

социално-икономически и други фактори.

Още повече, ефективното използване на дигитални комуникации отключва възможности за развитие и

надграждане потенциала на една идея – чрез използване на нови платформи, дигитален маркетинг и

иновации. Наред с това, онлайн пространството е богат и безценен източник на информация за

условията на пазара, нуждите на потребителите, рисковете и конкуренцията. Пълноценното използване

на електронните комуникации помага на хората да ви открият и добавя по-голяма стойност към

вашите продукти или услуги. Още повече, в условията на мрежови икономически взаимоотношения,

отвореното дигитално пространство дава възможност за по-широк достъп до потенциални клиенти,

чиито профил в 21 век е силно променен.

Това са само част от ползите, които ефективното използване на дигиталните комуникации може да

даде за успеха на нови стартиращи компании. Неслучайно, именно дигиталните комуникации,

предприемачеството и иновации са сред основните приоритети, залегнали в европейските и

национални политики. В условията на новия дигитален икономически модел, пред всяка една

иновативна идея стоят невероятни перспективи за успех. Това, което е важно да направим, за да

уловим този успех, е да използваме ефективно момента и да се възползваме от дигиталните условия,

които нашата епоха ни предлага, за да моделираме света по пълноценен за обществото на 21 век

начин.

Желая Ви продуктивна дискусия! Успех!

15

Приветствие
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„Дигиталните комуникации като канал за

промотиране на иновации и Start up проекти –

възможности и перспективи“ бе темата на

дискусионния панел, който се проведе във втория

ден на програмата на „Денят на Бернайс“.

Ролята на дигиталните комуникации в

промотирането на start-up идеи бе застъпена от

гледна множество гледни точки, като предизвика

оживена дискусия и сблъсък на идеи.

Вижданията на ЕВропейската комисия за

развититето на дигиталните комуникации и ролята

им при промотирането на иновационни и start up

проекти, беше представена от Емилия Хубавенска,

специалист „Комуникации и публикации“ към DG

Connect (Directorate General) на Европейската

комисия, Брюксел,

Златка Димитрова, координатор на „Образование

България 2030“, поздрави участниците от името на

евродепутата Ева Паунова и подчерта важността на

образованието, като ключов фактор за повишаване

на уменията на младите хора да представят своите

идеи чрез дигиталните комуникации.

Стоян Ставрев, член на УС на КРИБ и основател на

Българска консултантска компания представи

позицията на работодателите, като акцентира върху

това, че за реализацията на start-up идеи се изисква

смелост и готовност да загубиш, защото едва 1 от

10 идеи е успешна.

Дискусия

Продължава на следващата страница
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Образователните институции и тяхната роля в

познанието за дигиталните комуникации

защитиха доц. д-р Миланка Славова -

преподавател в УНСС и координатор за

България на проекта JEMSS (Joint European

Masters in Digital and Social Media Marketing) и

Мирена Тодорова, управител на Сдружение

"DEAR" и хон. преподавател в СУ "Кл.

Охридски" по Маркетинг.

НПО секторът беше представен от Марияна

Хамънова, управляващ директор на

Cleantech България и Натанаил Стефанов,

член на УС на Асоциацията на българските

лидери и предприемачи (ABLE Bulgaria).

За аудиторията беше полезно да се

срещнат и с Даниел Томов, съосновател на

инвестиционния фонд Eleven, както и Христо

Чернев, съосновател и изпълнителен

директор на един от успешните start-up-и в

последните години – Taxi Me. Мнението си

имаха възможност да представят и редица

млади предприемачи.

Дискусия
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Признание
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Силвия Костова, началник

отдел „Корпоративни

комуникации и

маркетинг” на Пощенска

банка

Елена Матеева специалист

„Реклама и корпоративни

комуникации” „Софарма“

За дългогодишния принос в развитието

на публичните комуникации в страната

и подкрепа към дейността на БДВО, от

името на дружеството, Асен Асенов - ,

председател на БДВО връчи почетни

грамоти „Инвеститор в публичните

комуникации на четири компании -

Мтел, Софарма, Пощенска банка, и ЧЕЗ

България

Отличие

Продължава на следващата страница
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БДВО избра за свои почетни членове четирима изявени представители на 
PR професията и образованието по връзки с обществеността

Признание

Продължава на следващата страница

Проф. д-р Минка Златева

Почетен член на БДВО

В навечерието на 20-годишнината си Българското

дружество за връзки с обществеността (БДВО) избра

за свои почетни членове изявени PR практици и

преподаватели, участвали активно в изграждането на

организацията.

Почетни членове на БДВО са проф. д-р Минка

Златева, преподавател във Факултета по

журналистика и масова комуникация на СУ „Св.

Климент Охридски“, доц. д-р Десислава Бошнакова,

преподавател в департамент „Масови комуникации“

на НБУ, Мария Гергова-Бенгтссон, управляващ

директор на United Partners и Виктор Стефанов, главен

редактор на Dir.bg.

Грамотите за почетно членство бяха връчени от

предходния председател на БДВО - Александър

Христов, настоящия - Асен Асенов и бъдещия -

Мануела Дюлгерова – Тотева, която е избрана за

председател на организацията за 2017 г.
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Тържественото им обявяване за почетни членове бе кулминацията в програмата на второто издание на

„Денят на Бернайс“, организирано от БДВО и естествен преход към събитията, с които ще бъде отбелязана

20-годишнината на организацията през 2016 г.

Мария Гергова-Бенгтссон

Почетен член на БДВО
Доц. д-р Десислава Бошнакова 

Почетен член на БДВО

Виктор Стефанов

Почетен член на БДВО

Признание
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Анкета за новите дигитални медии и комуникации

БДВО призовава своите членове и читатели на PRактики, които искат да

имаме повече изследователско познание за развитието на дигиталните

медии и начина, по който се използват за маркетингови и

комуникационни цели да попълнят анкетата, която е на тема:

Използване на новите дигитални медии в България с маркетингови и

комуникационни цели

Анкетата е насочена към:

Специалисти по Маркетинг, Business development, реклама, PR, дигитални

комуникации и Управители на компании и организации.

http://goo.gl/forms/r0QhqmKkHO

Анкетното проучване може да бъде открито на следния адрес:

Въпросник

http://goo.gl/forms/r0QhqmKkHO
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Изборът на професия е важен и определящ

за бъдещето на Вашите деца. Детският базар

на професиите е мястото, на което те ще се

срещнат с множество различни

специалисти: енергетик, уеб дизайнер,

лаборант, ел.техник журналист, спедитор и

др. Отделните възрастови групи ще имат

възможност да се докоснат до увлекателния

свят на професиите и да видят представяния

от водещи професионалисти.

Детският базар на професиите се

организира от Българската мрежа на

Глобалния договор на ООН, в рамките на

проекта „Гордея се с труда на моите

родители“. Чрез Базара организацията цели

да подпомогне ранното професионално

ориентиране на децата и младежите, да

насърчи съзнателния и информиран избор на

професия, която носи удовлетворение.

Липсата на информация и помощ в

професионалната ориентация води до

загуба съществен ресурс в образование,

което след това не се прилага и използва.

Програмата на събитието можете да видите

тук.

Събитие

Продължава на следващата страница

http://www.unglobalcompact.bg/wp-content/uploads/2015/11/Program-draft-detailed-FINAL1.pdf
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Марина Стефанова, Българска мрежа на Глобалния договор на ООН

Каква идея стои зад „Гордея се с труда на моите родители”и с какво тази година инициативата е по-

различна?

Основната цел на проекта е да покаже на децата, че трудът е потребност и ценност, че всеки човек е

необходим и полезен за обществото, независимо каква професия упражнява. Той създава

съпричастност с ценностите на труда и напредването в живота благодарение на лични качества,

способности и натрупани знания. Компаниите по недвусмислен начин да покаже на служителите и

работниците си, че оценяват техния принос пред най-важната аудитория за тях - децата им. Този

проект е за фирми, които се гордеят с приноса си към обществото и вярват, че служителите им са не

само най-ценният им актив, но и техният най-добър посланик в общността. Тази година ние

организираме целодневно събитие – детски Базар на професиите. Чрез него целим да създадем

възможност за ранно професионално ориентиране на децата и младежите, да насърчим

съзнателния избор на професия, която носи удовлетворение, да допринесем за решаването на

конкретни проблеми и спомогнем за превръщането на България в достойно място за реализация.

„Гордея се с труда на моите родители” българска инициатива ли е или е по идея на Глобалния

договор на ООН?

Проектът е изцяло българска идея. Както знаете, Глобалният договор е най-голямата инициатива за

корпоративна устойчивост в света. Той предоставя глобална рамка на етично поведение, а всяка

локална мрежа работи „на терен“. Компаниите, ангажирани в националните мрежи, споделят

глобалните принципи в своята ежедневна дейност и обединяват усилията и ресурсите си в колективни

проекти, които търсят устойчиви решения на местни проблеми – насочени към служителите, местните

общности или околна среда.
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Продължава на следващата страница

Събитие
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Меглена Генева, Технологика

Ние инициирахме този проект, защото смятаме, че е

важно бизнесът да покаже своя ангажимент към

развитието на децата от най-ранна детска възраст и

вярваме, че нашата роля е не по-малко важна от тази

на родителите и на образователните институции

Даниел Киряков, Българска минно-геоложка камара

Смисълът на проекта го намираме в това, че едни

хора, които се занимават с изкарване на пари по

честен начин, които добавят стойност за икономиката и

които се стремят да развиват България, предават своя

опит през играта, през забавлението на своите деца.

Елена Матеева, Софарма

Присъединихме се към проекта, защото той се

основава на ценности, които Софарма изцяло

споделя. Вярваме, че заедно можем да

възпитаме уважение към труда и да

пренаредим ценностната система на нашите

деца, за да видим България такава, каквато

мечтаем да е. И, разбира се, искахме да

покажем творческата страна на фармацията.

Продължава на следващата страница

Събитие
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Даринка Герогиева, Българска мрежа на Глобалния договор

Детският базар на професиите, който ще се проведе на 29-ти ноември в НДК е изцяло отворен за

децата и техните родители. Той е мястото, на което децата ще могат да се срещнат с множество

различни професии: инженер, уеб дизайнер, лаборант, ел. техник, журналист, спедитор, енергетик,

фармацевт, архитект и много други. По-малките ще имат възможност да се докоснат до увлекателния

свят на професиите на специално подготвени от компаниите интерактивни щандове, а по-големите

ще бъдат въведени в него от водещи специалисти. Те ще трябва да се справят с предизвикателство да

представят работата си на разбираем за децата език и да ги заинтригуват, да задържат тяхното

внимание и да задоволят любопитство им.

Изборът на професия има отношение към щастието. Той е важен и определящ за бъдещето на

нашите деца. Има отношение към реализацията и полезността на деца ни утре, към устойчивото

бъдеще на света и България. Можем ли ние, като родители и като компании, да им помогнем в този

избор? Базарът цели да помогне в професионалното ориентиране и в съзнателния избор на

професия. Не просто модерна професия, а такава, която носи удовлетворение.

Идентифицирали сме като проблем факта, че липсва информация и помощ в професионалната

ориентация на децата и младите хора, а това води до загуба на съществен ресурс в образование,

което след това не се прилага и използва, до некомпетентни специалисти, некачествени услуги и

продукти, неудовлетворени хора и т.н. Сблъсквайки се с тези проблеми на обществото компаниите,

обединени в Българската мрежа на глобалния договор и не само, действат проактивно и работят и

това е един от начините за разрешаването му.

Очакваме през 2016 г. нови компании да проявят интерес към инициативата, а браншовите и

професионалните организации да се присъединят към нея, за да може заедно да спомогнем за

превръщането на България в достойно място за реализация на нашите деца.
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ЗАЩО ДА ДОЙДЕТЕ? ЗАЩО ДА ДОВЕДЕТЕ ДЕЦАТА СИ?

"Когато бях 5-годишен, майка ми ми каза, че щастието е ключът към живота. Когато отидох на

училище и ме попитаха какъв искам да стана, когато порасна, написах "щастлив". "

•За да запознаете децата си с различни професии

•За да научите кои са новите професии днес

•За да разберете кои ще бъдат професиите на бъдещето

•Защото изборът на професия има отношение към твоето щастие и устойчивото бъдеще на

света и България

•Защото изборът на професия има отношение към щастието, реализацията и полезността на

вашите деца утре

ВХОД СВОБОДЕН

Гордея се с труда на моите родители е носител на награди за вътрешни комуникации и CSR в 

неправителствения сектор от PR приз 2014 и PR приз 2015

Събитие
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Ванина Ханджийска е член на БДВО с
близо 10 годишен опит в областта на ПР и
комуникации във финансов сектор. Преди три
години създава блога Styleinspiratrice.com, в който
разказва истории за мода и споделя

преживявания от света на дизайна и изкуството.
Блогътe триезичен и е първият и единствен за
момента в България, който има френска версия.

Интервю

Продължава на следващата страница

http://www.styleinspiratrice.com/
http://www.styleinspiratrice.com/
http://www.styleinspiratrice.com/
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Как ПР специалист от финансовия сектор реши да

списва моден блог?

-Професията ни е такава, че ние сме естествено

обърнати към обикалящия ни свят, към новото,

естетичното, иновативното. Немалко години разказвам

корпоративни истории, в един момент почувствах, че

искам да разказвам за нещо, което вълнува сърцето и

ума ми от ранна възраст – модата. В блога споделям

лични истории и срещи с дизайнери и марки в

интересен контекст, винаги с авторски кадри. Много се

радвам, когато открия някое ново лице и разкажа за

него.

-

В блога правя и интервюта с интересни личности, които

по някакъв начин носят модата и стила в себе си.

Всъщност съм забелязала, че този стремеж към

естетика и усет за стил и елегантност са присъщи на

много голяма част от колегите в бранша. По тази

причина, още със създаването на блога в него има

tag#PRprosareitpeople[1] – или с други думи, хората,

упражняващи нашата професия, задават тенденциите,

винаги са крачка напред, носят личен почерк и

оригиналност, които, дори и неуловимо, ги открояват.

[1]Itperson, it girl - An early literary usage of the term "it" in this context may be traced to a 1904 short story by Rudyard Kipling: "It isn't beauty, so to speak, nor good talk 
necessarily. It's just 'It'." The expression reached global attention in 1927, with the popularity of the Paramount Studios film It, starring Clara Bow.

Продължава на следващата страница

Интервю

https://en.wikipedia.org/wiki/Rudyard_Kipling
https://en.wikipedia.org/wiki/It_(1927_film)
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Прилагаш ли опит от професията на ПР при

списването на блога? Каква е комуникационната

стратегия на блога?

-Живеем в свят на свърхпредлагане, доминиране

на различни социални медии, платформи,

блогове и тонове информация. Неизбежно

читателите филтрират голяма част от тази

информация и се насочват към по-

специализирани тематики, които са близо до тях и

ги вълнуват. Умишлено избрах блогът да бъде по-

нишов, да пише за определен тип мода, дизайн,

лайфстайл. Щастлива съм, защото виждам, че

съдържанието ми се чете от дами, които са във

възрастта на професионалното и лично развитие,

отворени към пътувания, изграждане на личен стил

и вкус за мода. Винаги използвам собствени, а не

продуктови кадри, както и пиша за лично изживян

опит, за да гарантирам автентичност и уникалност

на съдържанието. Друга специфика на

Styleinspiratrice.com е правенето на съвместни

проекти и колаборации с или насочени към

млади дизайнери и тяхното популяризиране:

създаването на капсулна колекция „Седмица в

Милано“, „LeTdestyle“, „Мтелеганс“.

Смятам, че един блог днес трябва да излезе от

рамката на публикуването на снимки и писането

на текстове и да търси интерактивност, да

присъства не само онлайн, но и офлайн.

Продължава на следващата страница

Интервю
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Как професионалистите от бранша биха

могли да използват модата и стила,

традиционно използвани от масовите

брадове, за да стигнат до нишова аудитория?

- Модата е форма на комуникация, на

идентифициране и заявяване на

принадлежност. Тя е и един от секторите, които

проявяват много креативност в начина на

общуване с публиките - от организирането на

събития, до маркетинга на изживяването и

phygitalконцепцията. В последните месеци се

докоснах до едни от най-мащабните събития

от света на модата и дизайна –

ParisFashionWeekи Luxury&innovationsummit в

Париж. Събитието беше първо по рода си в

такъв формат и мащаб. Впечатляваща бе

програмата и класата на поканените лектори

– представители на най-големите световни

марки в сегмент Луксозни стоки и услуги. Това

беше изключителна възможност за директен

контакт - с лекторите и с останалите участници

(над 750 души в рамките на два дни!).

Изключително впечатлена останах от Жан-Клод

Бивер (CEOHorlogerieLVMH), Никола Шемла и

10-те Заповеди на Лукса, френската модна

блогърка Луиз Ебел (MissPandora) и др.

Изключително интересно е да усетиш подобен

род събития и през погледа на комуникатора,и

през този на модния блогър.

Как би определила тенденциите при

иновациите сред луксозните брандове

днес?

- Ако трябва да го кажа по най-краткия начин

„иновацията не е в предмета, а в неговата

употреба“.Друга много важна тенденция и

фактор за успех е приближаването

максимално да спецификите и нуждите на

клиента, опознаване и предлагане на

висококачествени tailor-made продукти и

услуги.А чрез блогърите луксозните марки

канализират 75% от комуникацията си към

клиентите! Това е впечатляващо и

същевременно логично, защото хората се

идентифицират с блогърите и търсят тяхното

споделено мнение, създават връзка и

взаимоотношение.

Продължава на следващата страница
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За скритата страна на медала

- Качествен блогинг се прави с инвестиция: инвестиция от

време, знания, събиране на информация, пътувания,

техническо обезпечение от гледна точка на платформа,

хостинг услуги, дизайн и ергономия на блога,

подсигуряване на качествени, професионални кадри

и/или видеоматериали. Към всичко това трябва да

добавим и много страст и любов към това, което

създаваме. Това е личен избор, който аз съм направила

още от самото начало. Все още има път за извървяване,

защото много често отстрани се възприема, че

блогването е просто хоби, което не изисква никакво

усилие и инвестиция, че се прави помежду другото и

блогърът живее постоянно между презентации, коктейли,

събития и е отрупван с мостри и подаръци.

Кога, според теб, блогърството ще бъде възможно като

професия и у нас?

- У нас пазарът е малък и все още „опипва“ почвата.

Инфлуенсър маркетингът прави своите първи стъпки.

Хубавото е, че има марки с по-иновативно мислене,

които забелязват професионално направените блогове и

правят колаборации.

Интервю
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Социалните медии в управлението и развитието на ефективна 
стратегия за start-up проекти

Социалните медии могат да бъдат определи

като съвкупност от уеб-базирани технологии,

които формират мрежи от хора в общности с

цел насърчаване на дигиталната комуникация и

взаимодействие.

Някои собственици на фирми все още са

склонни да подценяват поддържането на

активно присъствие в социалните медии, но би

било неразумно да се смята, че social media

маркетингът ще се разсее в близко бъдеще,

особено с постоянното развитие на нови

социални медийни канали и приложения за

подобряване на цялостната комуникация. Точно

обратното, social media маркетингът добива все

по-важна роля във всяка бизнес стратегия или

start-up проект.

Марките, които използват пълноценно

социалните медии, имат възможност да

общуват свободно с по-широка аудитория,

която да се разрастне дори в световен мащаб.

В действителност, социалните медии повишават

видимостта на вашата фирма, могат да

обхванат значителна част от комуникациите ви с

обществеността чрез присъствие в различни

канали, както и да ви осигурят по-висок рейтинг в

онлайн търсачките. Наличието на добре развит

уебсайт също гарантира, че вашите онлайн

последователи ще създават връзки към

източника, което е още една стъпка да ги

запазите като клиенти.

Съвети
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Скорошно проучване показва, че тези, които

инвестират в маркетинг на социални медии,

постигат увеличение от 74 % в цялостния трафик

към сайта си и различните социални медийни

канали.

Активността в социалните медии със сигурност

е в интерес на всеки бизнес. По тази причина и

собствениците на start-up проекти трябва

внимателно да обмислят тяхното присъствие

като елемент в своя бизнес план и стратегия, в

допълнение към добре развит уебсайт.

В голяма степен Facebook се превърна в

социална медийна мрежа, избор за много

бизнеси да установят присъствието си. The Pew

Research Centre отново потвърди лидерското му

място с приблизително 1,4 млрд. потребители,

които генерират 4 млрд. харесвания на ден! Ето

защо може да намерите почти всеки бранд

като напишете името му в лентата за търсене

на платформата. Достатъчно основателна

причина, създаването на Facebook страница,

например, да бъде един добър старт.

За да поддържате силно медийно присъствие,

обаче, е необходимо и далновидно управление

на съдържанието, анализ и обратна връзка. От

съществено значение е да инвестирате в

цялостен маркетинг план на социалните медии,

за да извлечете максимум ползи от усилията си.

Застоялата вода бързо зеленясва и се

вмирисва!

Продължава на следващата страница

Съвети



PRактики, брой 117, 27 ноември  2015 г 35

Чрез проучвания, собствениците на нови бизнес

начинания могат точно да определят какви

социални медийни канали биха били най-

подходящи за тяхната конкретна стока или

услуга, както и да идентифицират

демографски целевите си публики.

Използването на социални медии е една от

най-очевидните тактики за маркетинг на start-up

проекти, но не забравяйте, че има правилни и

грешни подходи.

Едва ли искате от вашите Twitter и Facebook

платформи просто да се излива отегчителна

промоционална информация. Уверите се, че

публикациите ви са методични и че успявате да

ангажирате клиенти и последователи като

публикувате съдържание, което е или

интересно, или полезно – в най-добрия случай и

двете, и предизвиква желание да бъде

споделяно. За целта опознайте добре

аудиториите си.

Обмисляйте внимателно кои платформи са

най-подходящи за вашия start-up проект. Ако

маркетирате продуктa си най-добре визуално,

съсредоточете усилия върху Instagram или

Pinterest. Ако предлагате услуга, която се

изразява най-добре чрез обмен на

информация, развийте силно Twitter или

Facebook присъствие. Не забравяйте, че с

Twitter може да водите активна комуникация с

B2B, както и B2C потребители. Изразявайте

благодарност към всеки, който споменава

бизнеса ви в статиите си, и дори се

ангажирайте с конкурентите си от време на

време – това носи допълнителна популярност

на марката ви и помага да укрепите връзките

си с хората в индустрията.

Продължава на следващата страница
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9 подхода да бъдете забелязани онлайн, които не изискват голям бюджет

Поздравления за стартиране на вашето бизнес начинание! Единственият проблем е, че никой не знае за

него. Как да промените това, без да се налага да харчите стотици хиляди за реклама, ПР или закупуване

на Facebook и Twitter последователи?!

Представяме ви 9 топ съвета от собственици на малък бизнес, експерти по маркетинг, социални медии

и SEO.

1. Създавайте профили в най-големите сайтове за социални медии (Facebook, Twitter, Google+,

Pinterest….).

Преди стартирането на социални кампании, е необходимо време да установите в кои социални

платформи присъстват най-често вашите целеви публики. Тогава създайте свои профили и

публикувайте редовно съдържание там - най-малко веднъж седмично. За улеснение в мениджмънта

на социалните платформи, с които оперирате, помислете за използването на услуги като например

Hootsuite.

Продължава на следващата страница
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2. Създавайте свежо, достойно за споделяне

съдържание.

"Бизнес блоговете са най-рентабилния начин да

повишите трафика си", казва Лиза Чу,

собственик на Black N Bianco Children's Formal

Wear."Google обича оригинално и ценно

съдържание. Чрез създаването на

информативни статии, не само Google ще

възнагради вашия сайт, но хората съвсем

естествено ще започнат да споделят блог

постовете ви. Не забравяйте:.. пишете за вашата

целева аудитория, не за Google.“

"Създавайте интересно видео и графики (

насочени към вашата целева аудитория ) и ги

споделяйте във всичките си социални профили

онлайн" предлага Хана Даймънд, маркетинг

координатор UrbanGirl Office Supply.

"Предложете нещо свежо и уникално без да го

поднасяте като реклама”.

И накрая, "направете лесно за вашите

последователи да споделят съдържанието ви",

казва Мелиса Джонсън, редактор съдържание

за Affilorama, портал за обучение по маркетинг.

"Уверете се, че хората могат да ви следват във

Facebook или Twitter, Pinterest и други, директно

от вашия сайт, чрез добавяне на свързани бутони

към социалните ви профили. "Колкото по-лесно

е за споделяне, толкова повече хора ще го

правят”.

Продължава на следващата страница
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3. Помолете приятели, членове на семейството и служители да споделят за вас - и

възнаграждавайте това.

Дори на дадения етап да не разполагате с достатъчно последователи във Facebook, Twitter,

Pinterest или Instagram, шансовете някои от вашите приятели, членове на семейството или

служители да имат са доста големи. Помолете ги да ви следват в социалните медии и да

разпространяват информация за вас. Още по-добре да възнаграждавате вашите

последователи за споделянето на линкове към вашия сайт или продукти като им

предлагате определени отстъпки или безплатни покупки.

Съвети
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4. Предложете на лидери на мнения/влиятелни

блогъри безплатен продукт (и) в замяна на

споменаване и/или ревю.

"При стартирането на нов бизнес,

първоначално може да ви е трудно с

насочването на трафик към сайта ви,"

отбелязва Чу. "Един прост начин да

предизвикате „шум” около вашия продукт или

уебсайт е да изпратите безплатни мостри на

влиятелни блогъри. Повечето от тях ще бъдат

щастливи да тестват предоставената мостра и

да споделят за това в своя блог”, казва тя.

"Резултатите – директни линкове към вашия

сайт, ръст на трафика към него и добър SEO

тласък в онлайн търсачките.”

"Ако една компания, която е в бизнеса

сравнително отскоро иска да увеличи

клиентската си база, би могла да получи

видимост онлайн и чрез провеждане на

семплинг кампании като предлага на

потребители безплатни стоки в замяна на

точни, обективни и проницателни коментари (с

текст, снимки или видео)", съветва Мат

Клебсбах, директор направление „Global

Public & Analyst Relations” на платформата за

потребителски рейтинги и коментари

Bazaarvoice.

"Продуктова семплинг кампания помага за

генерирането на висок ефект „от уста на уста”

и увеличаване на продажбите след пускането

на продукта", казва Кребсбах. Нещо повече,

"всяка мостра може да доведе до ревю за

продукта, което да повлияе на десетки, стотици

или хиляди потенциални клиенти. Изследване

на Bazaarvoice показва, че в зависимост от

продуктовата категория, ръстът едновременно

в броя на ревютата и на средната оценка за

продукт може да увеличи поръчките от 10 до

50% във времето”.

Съвети

Продължава на следващата страница



PRактики, брой 117, 27 ноември  2015 г 40

5. Коопериране с утвърден бизнес/марка.

"Партньорство с доказала се на пазара

компания, която вече има верни последователи,

може да предложи нещо уникално и споделено,"

подсказва съоснователят и творчески директор на

Greetable, Г-жа Шарф. „Когато Greetable

решават да предприемат стъпки за повишаване

осведомеността за своя нов продукт, те се

свързват с Strange Donuts, популярна верига за

понички, с предложението да отпразнуват заедно

Националния ден на поничката”, разказва тя.

"Greetabl, поздравителна кутия, в която се

имплементира вашето персонално съобщение в

годен за изпращане на момента подарък,

създаде тематични за случая поздравителни

картички. От своя страна Strange Donuts приготви

1000 понички, в допълнение към всички празнични

кутии, за изпращане към избрани получатели”,

пояснява Шарф.

Резултатът: "Голям ръст на продажбите и

разширяване популярността на марката из цялата

страна”.

Продължава на следващата страница
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6. Използвайте платено търсене (Google AdWords).

"Това се отнася за платено маркетинг търсене като Google AdWords", казва Майк Спроус, президент и

главен изпълнителен директор The Sprouse Group, която осигурява маркетинг и SEO услуги. "Това може да

бъде много ефективен начин за нови бизнес начинания да тестват онлайн маркетинг на сайта си чрез

Google. Аз препоръчвам да се започне с малък бюджет, като 5 или 10 долара на ден, и тестване на

различни рекламни групи и криейтив подходи в най-малко три вариации, "смята той. "Маркетолозите

трябва също да използват CPC (цена за клик) или опциите CPA ( цена за действие) за кампаниите си.“

"Чудесен начин да тествате ключови думи е чрез малки PPC рекламни пакети и спрямо това да се

прецени кои комплекти ключови думи се кликат повече", добавя Даниел Хонигман, маркетолог от

G2Crowd, платформа за бизнес софтуерни ревюта.

Съвети
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7. Следвайте и се ангажирайте с влиятелни за

индустрията ви личности в Twitter.

"Създайте си Twitter профил със силни

последователи от ключови хора във вашата

индустрия”, предлага Амир Танигат, основател

и главен изпълнителен директор на фирмата за

уеб дизайн Superdense. "Използвайте Twitter

Advanced Search, за да откриете хора,

намиращи се в рамките на определена

област, свързани с вашия пазар и

комуникирайте с тях. Можете също да

създавате Twitter списъци на ключови хора на

пазарите, които се опитвате да достигнете.

Много пъти те ще се ангажират с вас или ще

започнат да ви следват в отговор.“

"Участието в Twitter чатове, свързани с

индустрията, е друг чудесен начин да бъдете

забелязани," добавя Хонигман.

8. Създавайте Facebook реклама.

"Рекламната платформа на Facebook ви

позволява много точно таргетиране на целевата

аудитория”, казва Тери Лин, основател на

фирмата #BALLER Leather, която продава

изискани италиански кожени портфейли и

кожени изделия. Какъв бюджет ще отделите

зависи от вас. Както Facebook отбелязва, "може

да избирате между дневен или доживотен

бюджет, цена на хиляда импресии или на клик.

Плащате само за кликвания или импресии,

които получавате, до размера на зададения

бюджет.“

Една от стратегиите, които Лин препоръчва е "да

показвате реклами във Facebook профилите на

конкурентите си, както и да таргетирате

страници, които клиентите ви четат, като

списания, шоу предавания или знаменитости

във вашата ниша."

Съвети
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9. Регистрирайте се като източник на информация в онлайн

платформи, които свързват репортери с източници на

информация.

Още един чудесен начин за трафик на информация от вашите

комуникационни канали. Като пример Шмули Розенберг, главен

изпълнителен директор на бутиковата дигитална агенция FWD /

NYC, специализирана в стартиращи компании, посочва Help

Reporter Out (HARO). HARO е публична услуга, която свързва

репортери с източници. Услугата изпраща три бюлетини на ден с

обяви на различни медийни възможности. „Можете да се

регистрирате за безплатен достъп до основната услуга или да

плащате между $ 19 и $ 149 на месец за един от абонаментните

пакети, които ви позволяват да създавате различни профили и

филтри, както и да получавате текстови сигнали за нови медийни

възможности.”

Текстът е подготвен по материали от sootoday.com и cio.com:
http://www.sootoday.com/content/editorials/details.asp?c=94924
http://www.cio.com/article/2475404/internet/9-inexpensive-ways-to-get-your-new-business-noticed-online.html
Автор: Албена Чешмеджиева
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Курсове декември месец

1. “Събитиен мениджмънт”

Кога: 5 – 6 декември 2015 г.

Лектор: Стефания Темелкова преподава „Бизнес комуникации“ и „Връзки с

обществеността“, „Управление на събития“, „Рекламни и търговски комуникации“ и др.

Води курсове в Центъра за обучителни ресурси в СУ „Св. Климент Охридски” и в

Международното висше бизнес училище, Ботевград.

Повече за програмата може да намерите на този линк.

http://m3college.com/courses.php?content_id=11&id=208
http://m3college.com/courses.php?content_id=11&id=209
http://m3college.com/courses.php?content_id=11&id=209
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