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Българското дружество за връзки с обществеността разшири

академичното си сърудничество, като през декември 2015г. включи

в партньорската си мрежа катедра „Медии и обществени

комуникации“ на УНСС.

Студентите от двете специалности „Медии и журналистика“ и

„Медия икономика“ ще могат да участват в различни стажантски

програми на организации, работещи в партньорство с БДВО, да

бъдат своевременно запознавани с промените в

комуникационния бранш и изискванията на професионалната

сфера.

С осъществяването на академичното партньорство се предоствят

и възможности за подобряване и актуализаране на учебните

програми и прктики.Партньорството между БДВО и катедра

„Медии и обществени комуникации“ ще продължи и традицията в

магистърските програми на катедрата да бъдат канени утвърдени

практици от сферата на комуникациите в рамките на

провежданите от тях „майсторски класове“.

партньорство
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Радина Ралчева има огромен опит както в корпоративния, така и в

неправителствения сектор. Тя започва професионалното си развитие като

консултант „Връзки с обществеността" в Icona Communications. След това

има 4-годишен опит като съветник „Връзки с обществеността" на Globul.

Продължава кариерата си като мениджър „Връзки с обществеността" на

веригата магазини 2be, докато израства до Управляващ директор на

„Хохегер България".

През 2009 г. година Радина основава собствена компания – Go Green

Communications, агенция, специализирана в областта на „зеления" PR, която

продължава да се развива успешно и до днес. В момента Радина ръководи

офиса на CIVITAS България на позицията Директор „Обслужване на

клиенти".

Тя има изключително богата експертиза в областта на публичните

комуникации, автор е на десетки медийни публикации, анализи и

коментари, както и активен професионален доброволец и преподавател в

областта на PR.

Радина е член е на Международната PR асоциация (IPRA) от 2001 г. и на

Управителния съвет на Българското дружество за връзки с обществеността

(БДВО) от 2011 г. Избрана за председател на БДВО за 2016 г.

интервю

Продължава на следващата страница

Радина Ралчева – новият председател на БДВО
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Госпожо Ралчева, вие сте новият председател

на Българското дружество за връзки с

обществеността (БДВО) за 2016 г. Какви са

приоритетите на организацията за следващата

година?

- Един от основните приоритети, при това в по-

дългосрочен план, не само по време на моя

едногодишен мандат, е да продължаваме

да развиваме авторитета на

организацията. Догодина БДВО навършва 20

години. Това е много значим момент за нас,

защото БДВО, която е едновременно

неправителствена и професионална

организация, в продължение на две десетилетия

успява да е фактор за развитие на ПР

професията в страната.

Второто нещо, което смятам за важно, е да

изпълним със съдържание новата форма на

БДВО. Миналата година ние се регистрирахме

като организация в обществена полза. Това е
нещо ново за нас от гледна точка на

дейностите, които можем да извършваме. Така

че през следващата година ще търсим начин да

уплътним тази нова формула на съществуване.

Третият приоритет, който е винаги е бил от

ключово значение за нас, е поддържането

на връзка с академичния свят и развитието на

отношенията ни със студентската общност.

Като преподавател имам пряк досег със

студентите и преки впечатления. Затова мога да

кажа, че един от най-големите проблеми, с

които се сблъскват те, е да си представят как

нещата които учат, се случват на практика. И

именно тук идва ролята на организации като

БДВО, в които има представителство на ПР

практици и ценно ноу-хау. В БДВО се стремим

да дадем на студентите възможност да видят

какво означава на практика нашата

професията. Това е, което правим с конкурси

като Mtel Challenge и Денят на Бернайс. Затова

тези събития остават ключови в календара на

организацията и през следващата година.

Освен това, планираме да разширим броя на

университетите, с които имаме подписани

споразумения за сътрудничество и в които се
изучава специалността „Връзки с

обществеността".

интервю

Продължава на следващата страница
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Друга насока, в която ще работим, е да

адресираме нуждата от по-високо ниво на

представителност на БДВО по отношение на

генерални процеси, които протичат в

комуникационната сфера в национален

мащаб. Защото често в подобен тип дискусии

биват канени организации, които

представляват бизнеса, вкл. ПР бизнеса, а

организациите, които представляват

индивидуалните професионалисти, остават

пренебрегвани. Това не е редно, защото

професионализъм не се гради от структурата,

а от хората, които работят в нея.

Друг проблем, върху който ще продължим да

работим заедно с всички сродни организации,

е проблемът със забраната да се цитират

имена на компании в ефира на електронните

медии. Този проблем е тежък, защото лишава

значителни постижения на бизнеса от

гласност. Това е съвсем българска, нередна

практика и трябва да полагаме систематични

усилия, за да я преодолеем.

Друг приоритет на БДВО като организация е да

успеем да изградим система за

саморегулация на ПР сектора. Тя е

необходима, защото нашата професия е с

много голяма степен на обществена

отговорност и следва да се подчинява на

определени професионални и етични

правила. И е наша работа като

професионална организация да работим за

устойчивото налагане, приемане и изпълнение

на такива правила. Първата стъпка в това

отношение беше направена със създаването

на списък с професионалистите, които са

подписали Етичния кодекс на българските ПР

специалисти. Този процес ще продължава с

дискусии със сродни организации, с търсене

на допирни точки и база за изграждане на

сертифициране и за определяне на

границите на ПР професията.

интервю

Продължава на следващата страница
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Нека поговорим за един друг аспект на

комуникациите – отношенията между бизнеса

и НПО. Като човек, който има огромен опит и от

двете страни, на какво според вас се дължи

остарялото, но доста разпространено

схващане, че двата сектора са противници?

- За да отговоря на този въпрос, се налага да

започна от малко по-далече. Разбирането за

корпоративното дарителство, връзката между

неправителствения сектор и бизнеса и изобщо

цялата среда, е функция на зрелостта на

обществото, в което живеем. В този смисъл

дебатът, за който говорите и който ние в

момента водим тук, не е локален. Той се е

случвал на много места по света. Само че

десетки години преди да започне да се води в

България. Този дебат е естествен процес от

развитието на едно общество.

В България обаче има няколко особености.

Първо, средата е изключително нездрава. Второ,

ние от години работим в перманентно

положение на недостиг, на постоянни кризи.

Иначе казано, в много устойчива среда на

неустойчивост, която възпроизвежда едни и

същи проблеми. При нас винаги има или

политическа неустойчивост, или икономическа

неустойчивост, или и двете. Това само по себе

си е предпоставка бизнесът да бъде много

прецизен, скромен и ограничителен по

отношение на инвестициите, които прави в

полза на обществото. Защото често пред

българския бизнес стои въпросът дали да

инвестира в каузи или в ключовата си дейност

така, че да може да оцелее. Понякога не може

да направи и двете.

От другата страна стои неправителственият

сектор, който с малки изключения за последните

20 години се разви и постигна много. И всяко

малко постижение е резултат от голяма битка. В

този смисъл аз разбирам неправителствените

организации. Условията и средата са такива, че

всичко се постига с много труд.

интервю

Продължава на следващата страница
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Неправителствените организации обаче трябва

да си дадат сметка, че както за тях всеки успех

е резултат от голяма битка, по същия начин

стоят нещата и за компаниите. За да може

един бизнес да направи малка крачка напред,

понякога са необходими огромни усилия. Като

човек, който работи и от двете страни аз мисля,

че тук не можем да говорим за

противопоставяне. Просто неправителствените

организации и бизнеса имат различни

очаквания за това, което трябва да се случва и

за скоростта, с която трябва да се случва.

Какво се получава на практика?

Неправителствените организации си мислят

„Ето, ние правим добри неща за цялото

общество, а никой не ни обръща внимание –

нито държавата, нито бизнеса".

Ясно е обаче, че не можеш да имаш

императивно очакване, че компаниите трябва

да отпускат финансиране безрезервно. Много

често НПО не успяват да оценят факта, че

бизнесът може да е полезен и по други начини,

освен с пари. Например с ноу-хау, с

прецизиране на начина, по който една

организация изразходва средствата си по най-

ефективния за нея начин. Бизнесът може да

помогне и с професионално доброволчество,

с хора, които да извършват дейности в полза на

гражданския сектор. А това, ако трябва да сме

честни, са доста неразвити сфери у нас. За

съжаление, често НПО сектора си представя

отношенията с бизнеса само като

финансиране.

Друг момент, който е важно да се спомене е,

че често бизнесът и НПО секторът не се

разбират, когато си говорят, защото използват

различни езици. Затова е важно гражданските

организации да се научат да комуникират

каузите си по подходящ начин. Например,

никой, който работи в сферата на бизнеса

няма да отдели време да чете предложение,

което е по-дълго от 2-3 страници.

Просто защото няма да има физическото

време, за да го направи. Затова начинът, по

който НПО представят себе си, своите проекти

и най-вече исканията си, трябва да се

прецизира. Те трябва да са много конкретни,
ясни и разбираеми.

Продължава на следващата страница
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Важно е също така гражданските организации

да са готови на гъвкавост. Защото императивният

подход, според мен, не работи.

При всички случаи обаче, благодарение на НПО,

процесът на корпоративно дарителство, на

корпоративна социално отговорност и

разбиране между гражданските организации и

бизнеса е в много по-напреднала фаза,

отколкото беше. Този процес трябва да

продължи.

Международните компании в повечето случаи

навлизат на пазара с готовността да работят и в

сферата на социалната отговорност, защото

идват от съвсем различни общества. С тях НПО

сектора, смятам, че работи по-лесно. Сега е

добре да насочим усилия да разширим

представите и на българския бизнес, защото той,

в голямата си част, е неразработена територия.

Представителите на чисто българските компании

продължават да не разбират нуждата, смисъла и

ползите за всички нас от това да се инвестира в

обществото. Те продължават да не виждат в

лицето на гражданските организации

потенциални партньори. Един от начините, по

които НПО сектора може да ги привлече на своя

страна е да им помогне да разработят и

управляват проекти, свързани с подкрепа на

общностите или на конкретни техни програми за

корпоративна отговорност. Това е един чудесен

начин да се изграждат мостове между бизнеса и

НПО сектора така че те да си бъдат взаимно

полезни.

Различни изследвания на процеса на

корпоративно дарителство сочат, че един от

най-големите проблеми пред компаниите при

взимането на решение за отпускане на

средства е липсата на доверие. Това така ли е

според вас и ако – да, защо?

- Големите, утвърдени, граждански организации

нямат този проблем. Те имат много сериозни

бизнес мрежи, с които работят и отдавна са

разбрали, че никой донор, никой бизнес не

може да си даде парите, без да знае къде точно

и за какво точно са похарчени. Когато една

гражданска организация работи по европейски

проекти или по други донорски програми, тя

работи по един механизъм на отчетност, който

изисква пълна прозрачност на изразходваните

средства.

интервю

Продължава на следващата страница
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Същото важи и за работата с бизнеса.

Независимо колко пари дава – 5000 или 100 000

лв., бизнесът се отчита пред своите акционери,

борд на директорите и пр. Затова големите,

утвърдени НПО, които получават сериозна

подкрепа я получават и заради това, че са

изключително прозрачни за начина, по който

изразходват дарените им средства.

Има обаче и една категория организации, които

нямат капацитета, желанието или разбирането,

че трябва да работят по този начин.

Те получават еднократно някакви дарения, не са

достатъчно прозрачни при отчитането им и

тълкуват грешно факта, че компаниите търсят

отчетност. Така се натрупва фрустрация по

отношение на представителите на бизнеса. Тези

НПО организации трябва да разберат, че за

компаниите е много важно как са изхарчени

парите. И това не е израз на недоверие към

организацията, на която са ги дали. Това е

отговорност за начина, по който се изразходват

тези пари и към резултатите, които са постигнати

с тях.

Какво друго трябва да имат предвид

огранизациите, когато кандидатстват за

финансиране пред дадена компания?

- НПО не бива да се сърдят ако дадена

компания им откаже пари. Отказите обикновено

са мотивирани от обективни причини. Първата е

липса на пари или неподходящ момент - знаем,

че всеки бизнес има своите приоритети. Втора

причина може да бъде, че тази инициатива не

се вписва в програмите за социална

отговорност на даден бизнес. Затова е добре

преди да кандидатства за финансиране,

неправителствената организация да проучи

дали тази компания финансира подобни

проекти. Защото няма смисъл да предлагаш на

компания, която финансира проекти в областта

на културата, проекти в областта на екологията.

Друг много важен фактор е начинът, по който

успяваш да представиш проекта си.

интервю

Продължава на следващата страница
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Има и четвърти фактор, за който се говори

много рядко – често този тип отношения се

детерминират от синергията между двете

страни. Ако липсва химията на потенциалната

възможност за работа, това също може да се

превърне в бариера.

Кои са проблемите на бизнеса при работата

му с НПО?

- Бизнесът има склонност да бъде

арогантен. Това е нормално, защото всеки

един бизнес се стреми към развитие в чисто

икономическия смисъл на думата. И когато

порасне достатъчно, за да бъде различим, той

има склонност да бъде надменен.

Освен това, бизнесът понякога не проявява

социална чувствителност. Това също е

естествено, предвид факта, че той работи с

цифри. И ако цифрите не са ОК, всичко

останало остава на заден план.

Друг проблем на бизнеса е, че той малко или

повече има склонност да се капсулира и да си

подбира контрагентите, с които работи. Това

също е абсолютно нормално, защото

партньорите, с които влиза във взаимодействие

трябва да му „добавят" репутация, а не му

отнемат такава. Тук трябва да добавим и

естественото недоверие на бизнеса към неща,

които не познава. Това обаче са естествени,

функционални характеристики които са

абсолютно преодолими.

Важно е да се знае, че работата между

неправителствените организации и компаниите

е диалог, в който двете страни трябва да се учат

една от друга. Това е партньорство, което

трябва да се гради в рамките на взаимно

уважение и стремеж към значими и за двете

страни цели и резултати.

интервю

Източник: www.ngobg.info
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Илияна Захариева е директор „Корпоративни комуникации” в Мтел. Тя отговаря за
всички комуникационни дейности на компанията, насочени към обществото и
служителите. Дирекция „Корпоративни комуникации” обединява публичните
комуникации, управлението на спонсорства и събития, програмите за

корпоративна социална отговорност и вътрешните комуникации на Мтел.
Илияна Захариева има 15 години опит в сферата на корпоративните
комуникации, връзките с обществеността, маркетинга и рекламата. Тя се
присъединява към екипа на Мтел от Пощенска банка, където е ръководила
корпоративните комуникации на компанията в последните шест години.
Преди да стане част от Пощенска банка през август 2007 година, госпожа
Захариева е отговаряла за рекламата и връзките с обществеността
последователно за Хеброс банк, HVB Bank Biochim и Уникредит Булбанк. Работата

си в областта на корпоративните комуникации започва в KPMG през 1999 година.
Тя има диплома от Chartered Institute of Marketing, London, London School of Public
Relations, както и магистърска степен от Факултета за нови и класически
филологии и Факултета по славянски филологии на Софийския университет в
София. Член на УС на БДВО.

Продължава на следващата страница

лица

Илияна Захариева - “Комуникациите се учат цял живот”



PRактики, брой 118, 10 декември  2015 г. 12

Избрах тази професия, защото беше близо

до журналистиката, но с предизвикателството

за нещо ново и все още неустановено в

българска среда. Когато започнах да работя

като корпоративен ПР, професията

„прохождаше” и това предизвика интереса и

любопитството ми. Бях в голяма

международна компания и постепенно поех

маркетинговите комуницаии. Хареса ми да

бъда журналистът в компанията – този, който

събира информация от подходящите хора,

придава й правилната форма и я

разпространява към различните публики. С

времето натрупах не само практически опит,

но и продължих да се обучавам с

допълнителни квалификации в областта на ПР

и маркетинг.

Да поддържаш корпоративната комуникация

на голяма компания е отговорно, сериозно,

често стресиращо занимание. От друга

страна, ефектът на стреса зависи от това как

го възприемаме. Според Кели Макгонигъл,

здравен психолог и автор на „Как да

направим стреса наш приятел”, стресът ни

вреди само ако вярваме, че това е така.

Преподавателката от Станфорд разглежда

стреса като позитивно явление и показва нови

механизими за неговото овладяване чрез

търсене на социален контакт и подкрепа.

Възприемам стреса на моята работа като

зареждащ и водещ до нови социални

контакти.

Масовата представа, че ПР-ите само ходят по

коктейли и събития, не отговаря на истината.

Нашата работа е свързана с много седене

пред компютъра и писане на... всякакви неща.

Формите са различни и се променят – само

помислете за социалните медии, но в крайна

сметка става въпрос за разказване на

истории, които да завладеят читателите и да ги

карат да променят своите нагласи към

компанията, продукта, услугата, събитието и

т.н. Дигиталните медии са просто ново

средство за комуникация, но за да я има –

трябват добре подготвени хора, които да

създадат и разкажат съответната история.

Продължава на следващата страница

лица
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Моята работа изисква отдаденост и

непрестанно любопитство към света. Казах
за „измислянето” на истории – това

предполага четене и следене на различни

източници, създаване на връзки между

понякога несвързани неща, сглобяване на

информации от различни автори, говорене и

срещи с всякакви хора, усет за пулса на
обществото – от какво се вълнуват и

интересуват публиките. ПР-ът трябва да е

отворен човек, без предразсъдъци и страх от

авторитети и статукво, защото както при

журналистите, това пречи на работата.

Добрият език и обща култура, афинитетът

към писане, комуникативността, точността,
прецизността, бързата реакция – всичко това

са качества, които смятам за задължителни
за професията.

Това, което е невидимо е многото „черна”
работа, която остава скрита за публиките.

Това важи и за други професии.

Подготовката на едно двучасово събитие

може да отнеме половин година и повече.

Зад финалното съобщение към служителите

или прессъобщение, често се крият дни

работа: координация на различни звена,

уточняване на фактология, множество

редакции, коментари и одобрения. Всичко

това остава невидимо, но пък крайният

продукт от нашата работа е винаги много

видим.

Продължава на следващата страница

лица
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Най-тежките моменти за корпоративния ПР са кризите, защото се работи в извънредни

условия, когато всички са напрегнати, а резултатите не са ясни. В Мтел имаме постоянно

миникризи, тъй като работим за над 4 млн. крайни клиенти. Но когато говоря за най-тежките

моменти, визирам наистина големи кризи, които изискват координация на много хора,

незабавна реакция и поемане на рискове. В такива ситуации опитът е изключително важен,

той помага много повече от теоретичната подготовка по кризисни комуникации. Знаеш не

само как да постъпиш по най-правилния начин, но и как да запазиш хладнокръвие, което е
част от успеха в подобна ситуация.

Срещам неразбиране от хора, които не разбират какво работя. За мое щастие това са все

по-малко хора в корпоративните среди, а промяната на масовите заблуди по отношение на
моята работа ще отнеме очевидно още доста време и усилия на гилдията като цяло.

Голямо удовлетворение ми носи успешният финал на всеки един проект. Зарежда ме

невероятното разнообразие на моята професия. Ежедневно работя с много хора, по

различни проекти и идеи, свързани с творчество, но и точност и прецизност към детайла. Като

мениджър управлявам хора и процеси и отговарям за резултатите. Защото нашата работа

трябва да има смисъл и измерими резултати. Добре е да се знае, че комуникациите се учат
цял живот.

лица

Източник: сп. Икономика



PRактики, брой 118, 10 декември  2015 г. 15

Виктория Добринова е студент специалност „Връзки с

обществеността“ във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и

Методий“. В сферата на комуникациите навлиза през 2013 г., когато е

одобрена за стаж в електронната медия Sever.bg. Същата година,

когато вече официално е студент, започва практика в университетския

Център за медия практики и ПР като репортер, радиоводещ,

организатор на събития и ПР. През лятото на 2015 г. към опита си

добавя и стаж в ПР агенцията AMI Communications България.

Двата екипа на ВТУ, част от които е Виктория, печелят съответно второ и

трето място в “Специалната студентска категоия “ в ПР Приз 2015 на

БДВО с кампаниите „Да възстановим изгорялата библиотека“ и „Радио

Маратон по ВТУ Радио“.

Виктория е първият студент – член на Дружеството. Това стана възможно

след приетите промени в устава на БДВО тази пролет.

член

Представяме Ви новите членове на БДВО 

Виктория Добринова 
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член

Евелина Николова e завършила е бакалавърска и магистърска

степен „Маркетинг“ в УНСС. Професионалното си развитие

допълва със завършени професионални курсове по „Бизнес

етика“, „Събитиен мениджмънт“ и „Дигитален маркетинг“.

Заема първо място на PR Приз 2013, а през 2014 година е

финалист в академията на BELLA България за маркетинг

стратегии.

Евелина Николова е практикувала успешни стажове в отдел

“Връзки с обществеността“ в Mtel и в отдел „Връзки с

обществеността – Протокол“ в БНБ.

Евелина Николова бе основател на единствения бар на

усмихнатите хора в България – „Smile bar – TE”, както и съдружник

и управител на парти агенция „Витолино“.

Заемала е длъжност специалист маркетинг в компанията за

здравословни храни „100% Think Fresh”.

В момента Евелина Николова заема длъжност PR в музикална

компания „Ара мюзик“и е старши член и основател на „Клуб по

маркетинг и стратегическо планиране“ в УНСС.

През 2015 година PR и маркетинг стратегията за кампанията на

поп-етнотрио “Caramel” бе сред номинираните в категория

„Social” на IAB MIXX AWARDS – Награди за интерактивен

маркетинг.

Евелина Николова 
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Десислава Емилова Манова-Георгиева е доктор по

Журналистика и ПР в катедрата на ЮНЕСКО „Комуникация и

връзки с обществеността“ на Факултета по журналистика и

масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент

Охридски“. Защитава успешно дисертация на тема:

„Социалните медии като ПР инструмент на регионалния

младежки междукултурен диалог в ЕС (2009-2013)“. Завършила

е бакалавърска степен „Връзки с обществеността“ във

Факултета по журналистика и масова комуникация на

Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и

магистърска степен „Европеистика и междукултурна

комуникация“ в университета за приложни науки във Фулда

(Германия). Работила е по международни проекти в София и

Берлин и е реализирала пет месечен стаж в Комитета на

регионите в Брюксел.

д-р Десислава Емилова Манова-Георгиева има над 12

годишен опит в сферата на рекламата, ПР-а и дигиталните

медии. Автор е на осем научни публикации и на

монографията „ЕС и младежта: диалог в социалните медии

член

Десислава Емилова Манова-Георгиева 
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Велина Марковска е експерт „Връзки с обществеността, маркетинг и

реклама“ в Медицински университет и УМБАЛ „Света Марина“ във

Варна. Част е от комуникационния екип на организациите от

септември 2014. Сред основните й отговорности са връзката с медии,

изграждане и утвърждаване имиджа на медицинските организации,

включване на Facebook и You tube като успешни комуникационни

канали на болницата, организиране на различни видове церемонии,

събития и PR дейности, както и развитие на университетската телевизия

MU-Vi.TV. Велина има повече от 16 години стаж в комуникациите.

Кариератаи стартирапрез 1999 година във Вестникарска група

България, обслужваща редица печатни издания, между които

вестниците 24 часа и Дневен Труд. В периода 2013 – 2014 година е

представител за Източна България на френската дермокозметична

компания Pierre Fabre, където представя продуктите пред фармацевти

и дерматолози.

член

Велина Марковска 
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Мануела Дюлгерова-Тотева работи в сферата на комуникациите през последните 14
години. Кариерата й започва като пресаташе в Българска търговско-промишлена
палата. След период от 5 години 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 клиенти като Ideal Standard and
Vidima, Grand Hotel Sofia, Mr. Bricolage, HBO and Cinemax, представителните
организации на ЕС и др. От 2007 до 2010 г. отговаря за събитията и корпоративните
социално отговорни проекти на Юробанк И Еф Джи – България (Пощенска банка).
Мануела 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), както и завършва редица
специализирани обучения по маркетинг, стратегическо планиране и кризисен
мениджмънт в България, Сърбия, Чехия и Германия.
Тя е член на УС и председател на Българско дружество за връзки с обществеността за
2017 г. Член е на Европейската асоциация на комуникационните директори (EACD).

Днес Мануела Дюлгерова-Тотева 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.

Продължава на следващата страница

лица

Мануела Тотева:

“Ние сме балансьорите между корпоративния и обществения интерес”
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Избрах тази професия, защото ме

провокира с липсата на рутина и наличието

на непрестанна динамика във всеки един

момент. Дава ми възможност ежедневно да

уча и да общувам с хора, което ме развива

като професионалист и личност.

Да поддържаш корпоративната комуникация

на голяма компания е голяма отговорност

най-вече към репутацията на въпросната

компания, както и към екипа, с който

работиш, а той обикновено е многочислен.

Моята работа изисква отдаденост, страст,

гъвкавост, концентрация,

мултифункционалност, етика. Иска се

умение да пишеш грамотно и със стил –

нещо, което за съжаление се среща все по-

рядко.

Това, което е невидимо в моята работа, са
трудът, времето и усилията, които стоят зад

всяка една кампания, събитие или

прессъобщение. Често се пренебрегва и

неглежира аналитичният подход в нашата

професия, способността за усвояване на

голям обем информация и взаимовръзки,

която да бъде „преведена” на

обществеността със съответното послание и

правилния канал за достигане. Ние сме

балансьорите между корпоративния и

обществения интерес в най-позитивния

смисъл.

Най-тежките моменти за корпоративния ПР

са ситуациитена комуникационна криза. Но

ги възприемам не толкова като „тежест”, а

по-скоро като предизвикателство,

надграждащо опита. Трудност е да се

сблъскаш с неетично поведение на колеги

или медии, както и цялостното ниво на

грамотност и информираност. Вярвам в

професионалното образование и младото
поколение.

Продължава на следващата страница

лица
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В основата на моята работа е да

управлявам процесите така, че да срещам

разбиране у всички и да умея да

убеждавам различни целеви публики, дори
и у дома.

Голямо удовлетворение ми носи

усещането за баланс между личен живот и
работа, когато е успешно постигнат.

Добре е да се знае, че в тази професия не

съществуват етикети, както доста често се

преписват. Това е сериозен бизнес, който

се развива все повече, има стратегическа

роля в управлението на компаниите и чието

значение нараства все повече с развитието
на дигиталните комуникации.

лица

Източник: сп. Икономика
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награда

Turkish Airlines спечелиха голямата награда SKY STAR 2015

Air France грабна вота на публиката, Bulgaria

air и Lufthansa си тръгнаха с по две отличия от

първите у нас авио “Оскари”.

В оспорена битка между 21 авиокомпании,

най-добрите в 10 категории си тръгнаха със

статуетка и сертификат.

С най-много отличия от наградите SKY STARS

2015 бяха наградени Turkish Airlines, включително

и голямата награда “Авиопревозвач на

годината”. С по две статуетки си тръгнаха

Bulgaria air и Lufthansa.

Лично министър Николина Ангелкова връчи

голямата награда SKY STAR 2015:

"Министерството на туризма приветства

инициативи като днешната, които ще покажат

качеството на предлаганите услуги и

иновативните решения, които всички

авиокомпании предлагат, така че пътниците,

които ние посрещаме и изпращаме да се

чувстват комфортно. Предстои ни зимният

туристически сезон, а без да имаме полети и

свързаност, ние трудно можем да

осъществим това той да бъде успешен.

Повече от 178 сезонни полети са заявени на

Летище „София“ в сравнение с 80 миналата

година – 69 от Великобритания, която е основен

наш пазар, в сравнение с 24 за миналата

година. 7 пъти повече полети има от Киев,

включително и от новата дестинация

Копенхаген. Затова за нас е важно да има

колкото може повече полети, колкото се може

повече нови дестинации и маршрути и ние

като министерство на туризма ще

подпомагаме това развитие" - сподели тя.

Продължава на следващата страница
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Националният превозвач на България взе

отличие за най-голям пазарен дял и също вотът

на травъл агенциите, а Lufthansa се сдоби със

сертификат за зелени политики и за своята

бонус програма.

Сред наградените бяха още Fly Dubai за най-

приветлив персонал и за иновации, Air Serbia

за дебют и др. По-долу е пълният списък на

отличията.

Церемонията събра най-добрите компании,

наред с чуждестранни експерти и български

специалисти от бранша.

Единствената по рода си класация,

направена на база на национално проучване

и на експертна оценка от жури, разкри най-

добрите авиокомпании, IATA агенции, летища,

компании за наземно обслужване,

транспортни и логистични фирми.

Проучването събра висок интерес. Над 100

туристически агенции взеха участие и дадоха

своето мнение за отличниците в авиационния

бизнес.

Пътниците също гласуваха он-лайн до 1

декември 2015 г. Резултатите от анкетата

определиха носителя на приза в категорията

SKY FAVORITE. Това е Air France. Те събраха

впечатляващите 34.4% от вота на

потребителите.

Класирането по категории беше извършено

на база на следните проучвания и оценки:

1. Анкетно проучване сред IATA агенции,

проведено в периода 15.10 – 20.11.2015 г. –

валидни респонденти са представители на

близо 100 IATA агенции.

2. Анкетно проучване сред пътниците,

проведено в периода 16.11 – 01.12.2015 г. –

участие взеха около 300 души.

3. Експертна оценка на представителите на

журито.

Снимки от събитието ще намерите тук.

награда

Продължава на следващата страница
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Повече за събитието:

Организатори на събитието са b2b Media и АПГ

България.

С подкрепата на: Министерство на туризма на

Република България

Под патронажа на: APG Network

Партньори: IATA (branch Romania), WATA, АБТТА

Компании партньори: HеliAirMonaco, CakeBox,

Midalidare Estate, United Partners

Медии партньори: Manifesto.bg. Inews.bg,

Предприемач, сп. Business Lady, Events.bg

Категории, в които компаниите бяха отличени:

1. Sky Service – Авиокомпания с най-добро

обслужване на борда

Победител: Turkish Airlines

2. Sky Green Star – Авиокомпания с най-голям

принос в опазването на околната среда

Победител: Lufthansa Group

2.1. Sky Green Star – Компания с принос в

опазването на околната среда

Победител: Gebruder Weiss

3. Sky Budget Star – Предпочитана нискотарифна

авиокомпания

Победител: Wizz Air

4. Sky Gepard – Най-динамично развиваща се

компания в авиационния бизнес

Победител: Turkish Airlines Varna

5. Sky Smile – Най-усмихнат и кооперативен

персонал

Победител: flydubai

награда

Продължава на следващата страница
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6. Sky Innovation – Иновация в авиационния бизнес

Победител: flydubai

7. Sky Favorite – Награда на пътниците

Победител: Air France

7.1 Sky Favorite – Награда на травъл агентите

Победител: Bulgariа Air

8. Sky Bonus – Най-добра бонус програма и

програма за инсентив пътувания

Победител: Lufthansa Group

9. Sky Market Leader – Компания с най-голям

пазарен дял

Победител: Bulgaria Air

Специални отличия:

Sky Debut – Бизнес дебют 2014

Победител: Air Serbia

Sky Tradition – Дългогодишно присъствие и принос

в развитието на авиационния пазар

Победител: LOT Polish Airlines, TAROM Airlines,

Aeroflot – Russian Airlines

Sky Agent Leader – Предпочитан травъл агент

Победител: Премиер Турс ООД

Sky Premier – Предпочитана логистична компания

Победител: DHL Bulgaria

b2b Media Sky Favoritе – Специална награда на

b2b Media

Победител: El Al Israel

APG Sky Favoritе – Специална награда на APG

България

Победител: Астра Холидей

Голямата награда:

Sky Star – Най-добър авиопревозвач на годината!

Победител: Turkish Airlines

награда
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От 08 до 13 декември се провежда основната програма на третото издание на "Софийския

международен литературен фестивал". Специално за откриването Асоциация „Българска книга“,

организатор на двете събития, посрещна Енрике Мота, Вицепрезидент на Федерацията на

европейските книгоиздатели. Испанският писател Хосе Карлос Сомоса беше сред официалните гости

на откриването. Началото на Панаира на книгата съвпадна с откриването на основната програма на

Литературния фестивал, който се провежда в НДК.

панаир

В рамките на 6 дни ще се проведат над 80

събития - представяния на книги и срещи с

автори на сцената и на щандовете на

изложителите. Тази година ще бъдат добавени

и нови пространства за литература и книги в

Националния дворец на културата -

Литературен клуб "Перото" и "ДНК -

Пространство за съвременен танц и

пърформанс", където ще се проведат и част

от срещите и представянията по време на

Софийския международен литературен

фестивал.

Започна 43-то издание на Софийския международен 

панаир на книгата в НДК

Продължава на следващата страница
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На традиционния етаж, посветен на световната

литература, отново ще звучи смесица от

световни езици. Ще бъдат представени книги от

Турция, Румъния, Сърбия, Македония, Унгария,

Скандинавския север, Русия и Иран. На

националните щандове ще бъдат обособени

специални места за срещи с гостуващи автори

и издатели.

Софийският международен панаир на книгата,

организиран ежегодно от Асоциация

"Българска книга", е най-големият книжен

форум в България. Представяйки над 200

изложители от страната и чужбина, Панаирът е

място за среща между читатели, писатели,

илюстратори, издатели, преводачи и

журналисти, а от три години той посреща и

най-новия, вълнуващ литературен форум в

България - Софийският международен

литературен фестивал. Традиционно,

Софийският международен панаир на книгата

е домакин на най-престижните награди в

книгоиздателския бранш „Златен лъв«.

панаир
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11 стъпки за ефективен ПР план за вашия startup бизнес

Основен принцип на връзките с обществеността е

осигуряването на неплатено медийно покритие с

цел по-голяма разпознаваемост и внимание към

бранда ви. Това е разходно-ефективен начин за

повишаване осведомеността относно продукт или

услуга, генериране кредит на доверие, достигане

до нови потенциални клиенти и бизнес партньори.

Позитивното медийно отразяване носи огромни

ползи за всяка компания. Но да привлечете

вниманието на медиите към новия си startup проект

не е лесна работа. Ето няколко важни съвета в тази

посока, споделени от ПР консултанта и копирайтър

Аш Ананд в професионалния блог thefetch.com:

1.Присъствайте онлайн

Стартиране на бизнес без уебсайт е като

препечена филийка без масло, нещо липсва. Ако

журналист реши да пише за вашата компания,

има вероятност да добави линк към сайта ви за

удобство на читателите. Страхотен продукт,

подкрепен от брилянтно изграден уебсайт и

завладяващи текстове, неминуемо ще превърне

браузърите в купувачи. Уеб дизайнер или

платформи като WordPress ще са ви от помощ в

оформлението, но не забравяйте, че

съдържанието също трябва да се откроява - в

крайна сметка, това което казвате и начинът, по

който го казвате, ви помага да продавате бизнеса

си на потенциални клиенти. Много от

собствениците на малък бизнес правят грешката

да списват своите уебсайтове сами. Наемането

на опитен копирайтър не само ще създаде

трептящи послания и съдържание, ангажиращо

читателите, но ще спомогне за оптимизацията на

сайта ви в онлайн търсачки. Авансово си печелите

огромна отплата за вашия бизнес в дългосрочен

план, ако сайтът ви е лесен за намиране в Google

и е списан достатъчно увлекателно, за да задържа

клиентите на страницата.

Продължава на следващата страница

съвети
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2. Създайте си ПР стратегия

От решаващо значение е да имате ПР стратегия с

ясно дефинирани цели и тактики за постигането

им. Очертайте ПР плана си за следващите 12

месеца със следните параметри:

•Ключови аудитории

•Ключови послания

•Комуникационни цели

•Говорители

•Медийни ракурси, новини, планирани промоции

и активности

Вашата ПР стратегия трябва да дефинира какво

искате да постигнете през годината и точно как

смятате да го направите. Обърнете специално

внимание на това как оценявате ефекта от

медийното си присъствие - спрямо приходите,

като еквивалент на обща рекламна стойност или

челни позиции в едни от най-важните ви

таргетирани медии.

3. Познавайте медиите си

Богата и добре таргетирана медийна база данни

гарантира, че информацията за вашия бранд ще

достигне до правилните хора. Идентифицирайте

медиите, които вашата аудитория чете, слуша или

гледа, обърнете внимание на определени

рубрики или програми, които покриват сферата

ви на дейност. Онлайн проучванията ще ви

помогнат да намерите популярни блогъри и

журналисти на свободна практика, които пишат

по теми, свързани с бизнеса ви. Актуализирайте

редовно медийния си списък с контакти.

Продължава на следващата страница

съвети
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4. Сериозно хора. Познавайте медиите си.

Създаването и поддържането на богата

медийна база данни е само част от

въпроса. Ако искате да лансирате даден

продукт на определена дата или в

подходящия сезон, трябва да сте запознати

и с това как планират медиите. Месечните

списания имат по-дълги срокове (около 3-4

месеца предварително), отколкото

седмичните списания (4-6 седмици) или

всекидневниците (1 или 2 дни). Онлайн

новините са бързо оборотни, но някои

блогове и уеб медии обикновено планират

доста по-напред, така че си струва да

проучите и техния ритъм.

Продължава на следващата страница

съвети
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Медийни изявления имат приблизителен

формат, основан на ритъма на

журналистите, които не разполагат с

достатъчно време, за да четат всяко едно

задълбочено. Първите 10 думи на вашето

прессъобщение трябва да са ефектни,

защото точно те са от изключителна

важност да привлекат интереса на

медиата. Най-същественото поставете в

първите два параграфа (т.нар. лийд

форма отговаряща на въпросите кой,

какво, къде, кога, защо и как).

Съдържанието трябва да е ангажиращо и

кратко, не повече от две страници с

разстоянията между редовете.

5. Сложете химикалката

върху хартията

Журналистите са затрупани

от медийни съобщения

ежедневно, как вашето да се

открои?! Ако сте отличен

текстописец, напишете го

собственоръчно, в противен

случай наемете ПР

специалист, който да ви

помогне.

6. Обратната връзка

Проследяващите обаждания са от решаващо

значение след изпращане на прессъобщение

до медиите. Винаги започвайте с уточнението

дали журналистът е на разположение за

разговор в дадения момент, дръжте се

приятелски, бъдете обрани, но интригуващи и

увлекателни. Задайте си въпроса защо той би

искал да пиша за вашия продукт или компания –

какво е неговото „уникално предложение за

продажба”. Защо читателите му биха искали

знаят за него? Създайте си увлекателна и

оригинална предистория за възникването на

вашия продукт или услуга.

Продължава на следващата страница

съвети
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7. Прилагайте тактики

Ако бюджетът ви позволява, изпратете тестери

от продукта си към ключови журналисти за

проба. Още по-добре, организирайте

пресконференция, която ще ви позволи

директен контакт с ресорни медии.

8. Бъдете визуални

Организирайте един лесен, но грабващ окото

трик за медийно покритие като снимка в

печатна публикация или дори един бърз ТВ клип.

Алтернативно, впрегнете силата на интернет за

тласък на креативна вирусна кампания,

създайте атрактивен клип, който да „разбуни

духовете” в YouTube .

9. Определете дневния ред на новините

Осигурете си качествено медийно покритие за

вашия бизнес чрез умението да произвеждате

новини, подходящи дни за осведомяване и

предоставяне на релевантни проучвания, които

да са едновременно от интерес за

редакторите и в съответствие с вашето поле на

действие.

Продължава на следващата страница

съвети
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10. Бъдете социално активни

Инициирайте разговори около вашата компания и бизнес чрез социални медийни

платформи. Дали това ще е Facebook, Twitter, Instagram или друго - планирайте какво искате

да кажете и кога във времето да го поднесете. Споделяйте съдържание поне три пъти

седмично като за начало, но се уверете, че публикациите и коментарите ви са свързани с

индустрията и интересни за вашите последователи. Разработете бранд тон и глас, който

подхожда на вашата аудитория и се уверете, че постовете ви предоставят балансиран микс от

специфични продуктови актуализации и друга достъпна и ангажираща информация от

онлайн пространството като цяло. Промотирайте вашите онлайн профили, съответно бизнеса

ви посредством вашите контакти, реклама и препоръчвани линкове, медийни съобщения.

Продължава на следващата страница

съвети
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11. Бъдете посланик на своя бранд!

Вие най-добре познавате бизнеса си отвътре

навън, затова използвайте пълноценно страстта

си към него за повишаване на

осведомеността. Като опитен и проницателен

говорител, можете достоверно и

аргументирано да предадете на медиите

точно защо потребителите се нуждаят от вашия

продукт или услуга. Бъдете топли, позитивни и

оптимистични. Отстоявайте своя бранд при

всякакви поводи, участвайте като говорители на

ключови бизнес събития.

Налагането на нов бранд е труден процес, а

насърчаването на доверие и симпатии от

страна на потребителите още по-нелека

задача, но не и невъзможна! С обмислен план,

креативност, ентусиазъм и време, можете да

осигурите отлична експозиция за стартиращия

ви бизнес.

съвети
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курсове декември месец

1. “Как да спечелим от идеята си без да стартираме бизнес”

Кога: 12- 13 декември 2015 г.

Лектор: Димитър Танков – търговски директор в CSC CITROEN. Има изключително богат

опит в продажбите на стоки и услуги и задълбочени познания за психологията на

бизнеса. Бил е на редица квалификационни курсове в CITROEN INTERNATIONAL.

Повече за програмата може да намерите на този линк.

http://m3college.com/courses.php?content_id=11&id=210
http://m3college.com/courses.php?content_id=11&id=210
http://m3college.com/courses.php?content_id=11&id=209
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