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Тази година Новогодишното парти на БДВО

се проведе на едно от най-магичните

места в София – Домът на виното. На 21

януари членове и приятели на Дружеството

се събраха заедно да отбележат началото

на новата година. Темата на събитието бе

Wine and Soul Music нетуъркинг вечер.

Успяхме да отворим сетивата си за нови

вкусове и изживявания и почерпихме

вдъхновение за нестандартни и успешни

проекти през 2016 година! Свидетелстваме

от първо лице, че компанията беше повече

от приятна, победителите от томболата

взеха своите награди, а всички споделихме

доброто си настроение и емоциите на

една неформална среща, която

продължава да ни събира в началото на

всяка година!

парти

Продължава на следващата страница

Новогодишно парти на БДВО

Специални благодарности, за спомоществователството

на Пощенска банка, Мтел, Кончерто Уайнъри, МЕТРО

Академия, The Smarts, Булфото, без които това събитие

нямаше да бъде същото!
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интервю
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Златка Димитрова e координатор на „Образование
България 2030“ - неформална коалиция на активни
организации и личности, които се обединяват под обща
визия за българското образование и конкретни
инициативи и добри практики за повишаване качеството
на образованието у нас в рамките на следващите 15
години.
Златка Димитрова бе един от ключовите говорители в
дискусиония панел на тема „Дигиталните комуникации
като канал за промотиране на иновации и start up
проекти – възможности и перспективи“, която се проведе
в рамките на второто издание на „Денят на Бернайс”,
организиран от Българското дружество за връзки с
обществеността (БДВО).

Продължава на следващата страница

интервю

Златка Димитрова - координатор на „Образование България 2030“ 
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В каква степен образователната система

следва да се адаптира към нуждите на

предприемаческата екосистема в България и

нейното по-ускорено развитие в последните

години?

Засилването на ролята и престижа на

България в сферата на предприемачеството,

дигиталните технологии и иновациите в

региона и Европа през последните години е

ясен индикатор, че страната ни има отлични

възможности да се превърне в регионален и

европейски център на иновации и стартъп

проекти. Това ще ни позволи да се

идентифицираме като страна със силно

развита предприемаческа екосистема, която

разчита на високо квалифициран човешки

капацитет, отлични възможности за

стартиране на бизнес и общностна култура

основана на ценности като инициативност,

новаторство и адаптивност към изискванията

за успех през 21. и 22. век.

За да се осъществи този потенциален

сценарий, е необходимо образователната ни

система да намери бърза адаптация към

изискванията за качествено образование на

21. век.

Редица експерти потвърждават, че качеството

на едно образование се определя не от

теоретичното и предметно знание, което

усвоят децата, а от това какво могат да

приложат в реална обстановка, дали могат да

използват информация ефективно, да мислят

критично, колко отворени съм към постоянно

учене, дали виждат себе си като хора, които

могат да успеят, да, рискуват, да грешат и да

се стремят към усъвършенстване. Ето защо,

ако искаме в България все повече млади и

талантливи хора да задвижват иновативни

стартъп проекти, да търсят съвременни

подходи към преодоляването на стари и

бъдещи предизвикателства, да инвестират

потенциала и енергията си в инструментите

на бъдещето, то тогава образователната

система следва да им предлага такова

образование, което ще направи тях и техните

идеи успешни, ефективни, значими и

обогатяващи.

интервю

Продължава на следващата страница



PRактики, брой 121, 29 януари  2016 г. 9

Положителна стъпка напред за българското

образование е приемането на Закона за

предучилищно и училищно образование,

където обучението по предприемачество и

дигитални умения намира място в

задължителната общообразователна

подготовка на учениците. Още повече, за първи

път българският законодател регламентира

преподаването на умения и компетенции на

21. век като задължителен елемент от учебния

процес в училище. Важно допълнение към тази

реформа би било гарантирането, че учителите

ще получат необходимите умения за

преподаване в тази нова, практически

ориентирана класна стая на 21. век, както и

приспособяване на учебното съдържание към

образованието от нов тип – на

предприемачество, умения, иновации и

инициативност.

Доколко смятате, че връзката между

дигитални комуникации и предприемачество е

важна за успеха на един стартъп проект и

доколко тази връзка може да бъде заложена в

образователната подготовка на младите хора

в България?

Без съмнение, когато днес говорим за

предприемачество и иновации, със сигурност

говорим и за дигитални комуникации.

Успешното стартиране и развитие на всеки

нов стартъп проект зависи до голяма степен от

начина и мащаба, в който неговата стойност

се комуникира с потребителите. Още повече,

експерти твърдят, че в днешно време към

думата „икономика” следва да добавяме и

друга дума – „дигитална”. Бизнесът и

иновациите вече не могат да бъдат

ограничавани от географски, демографски и

други фактори. Ефективното използване на

дигитални технологии отключва многобройни

възможности както за успешен маркетинг, така

и за надграждане и постоянно развитие на

един стартъп проект. В тези силно конкурентни

и дигитални условия, онези, които използват

пълноценно дигиталните канали за

комуникация, неизменно биха имали по-добри

шансове за успешна реализация на своята

идея.

интервю

Продължава на следващата страница
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Какво е важно да се случва в българската

класната стая, за да могат следващите

поколения предприемачи и лидери в

иновациите да развиват успешни проекти?

Важно е класната стая да бъде мястото, където

дигиталните умения, предприемаческите

нагласи и мотивацията за успех са

естествена част от обучението по всеки един

предмет. Иновациите и дигиталните

комуникации присъстват във всяка сфера от

нашия живот. Това следва да се случва и в

училище, за да могат младите хора да

намерят по естествен начин своето успешно

професионално развитие в сфера, която те

да доразвиват и надграждат, a училищната

среда следва да бъде максимално близка до

професионалната среда на бъдещето.

Важно ли е сътрудничеството между

неправителствения сектор, бизнеса и

институциите за гарантиране на необходимия

човешки потенциал, който да изведе България

като регионален и световен център за

стартъп проекти?

Традиционно нашето общество приема

образованието като висша ценност. Ето защо,

е съвсем естествено образованието да бъде

споделен национален приоритет, който

намира подкрепа и от трите сектора –

граждански, бизнес и публичен.

Именно това е ролята на скоро създадената

образователна инициатива Образование

България 2030. Инициативата представлява

обединението на 3-те сектора под обща визия

за качествено образование до 2030г. Нашата

цел е образователната система да предлага

качествено образование, съобразено с

изискванията на 21. век, което достига до всяко

дете и което гарантира, че младите хора в

България ще имат необходимите умения да

бъдат успешно реализирани в условията на

все по-мрежова и дигитална икономика.

Неравенството в образованието е сериозно

предизвикателство пред образователната

система в България. България се нарежда на

първо място в Европа по пряка зависимост

между качеството на образование, което

получават учениците и техния социално-

икономическия статус.

интервю

Продължава на следващата страница
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Това означава, че за по-голямата част от

младите хора в България, качеството на

образование, което получават, както и по-

нататъшното им професионално развитие е до

голяма степен предопределено. Още повече,

разликата в постиженията и резултатите на

ученици от семейства с по-добри и с по-малки

възможности е повече от 2 години училищно

обучение. Така, учениците, които получават по-

добро образование са и тези, които получават

по-добри образователни и професионални

възможности. По-вероятно е именно те да

допринасят за развитието на

предприемаческата и бизнес екосистема, да

създават иновации, да имат нагласа за

постоянно учене и да търсят начини да

усъвършенстват себе си и средата, в която

живеят. Това означава, че образованието като

услуга не успява да изпълни целите си като

инструмент на социална мобилност.

Споделените визия, цели и усилия на всички

значими в сферата на образованието може и

да не реши проблема днес или утре, но със

сигурност ще допринесе за по-продуктивни

решения, по-ефективни образователни

политики, по-пълноценно обучение в повече

класни стаи, повече ученици, които вярват в

потенциала си и развиват идеите си с принос

към общността и екосистемата на таланта,

иновациите и предприемачеството.

Как смятате, необходимо ли е специализирано

образование, което да позволи младите хора

да имат по-висока комуникационна, трудово-

правна и бизнес култура?

Несъмнено, уменията ни да общуваме

ефективно, да имаме висока трудово-правна и

бизнес култура са важни елементи от

успешната професионална реализацията на

всеки човек. Ето защо, тези умения следва да

бъдат развивани целенасочено и интегрирано

през целия път на образованието и по всеки

учебен предмет. Някои считат, че бизнес и

предприемаческа грамотност, трудово-правна

култура, критично мислене, инициативност и

увереност са нагласи и умения, които следва

да се изучават в по-късен етап на образование.

Изследвания, обаче, показват, че уменията и

нагласите, свързани с стартиране и развитие

на успешен стартъп и бизнес идея се развиват

по-ефективно ако целенасочено се

преподават от ранна детска възраст.

интервю

Продължава на следващата страница
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Такива умения са финансовата грамотност,

устойчивост, способност за бързо

възстановяване, критично мислене,

инициативност, работа в екип, самоконтрол,

ефективна комуникация, саморефлексия,

нагласа за постоянно учене и други. Ако

искаме повече деца да развиват и

усъвършенстват тези и други умения и

нагласи за успех и да бъдат двигателя на

иновации, продуктивност и жизнена

дигитална икономика през 21. век, то тези

умения и нагласи следва се превърнат в

интегрирана част от цялостното обучение на

един човек.

Доколко дигиталните комуникации като

платформа могат да способстват за

събиране на информация и

популяризиране на успешни проекти и за

привличане на все повече млади хора към

предприемачеството?

Днес изглежда предизвикателно да

намерим една сфера от живота ни, която

не е обвързана и дори до известна степен

зависима от дигиталните комуникации и

каналите за общуване, които използваме.

Бизнесът и предприемачеството не правят

изключение. Още повече, дори повече от

всякога именно бизнесът и новите стартъп

проекти дават нов ритъм на използването на

дигиталните комуникации. Достигането до

повече хора не само популяризира проекти

и идеи, но и създава представа, че все

повече хора реализират своите идеи,

намират съмишленици, развиват уменията

си и дават своя принос чрез стартирането

на собствен стартъп проект и

разработването на нова иновация. Това

кара все повече хора да повярват, че

предприемачеството и иновациите са

сфери, достъпни за всеки, който има идея,

енергия и търси начини да я осъществи.

Така, все повече хора виждат стартирането

на собствен проект като най-смислената

професионална реализация за тях самите.

интервю

Продължава на следващата страница
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Участвахте във второто издание на "Денят на Бернайс", организиран от БДВО, което беше

посветено на темата за дигиталните комуникации в подкрепа на реализацията на старт ъп

проекти - как оценявате събитието и възможностите подобни форуми да бъдат полезни за

генерирането на промяна, обмен на идеи и утвърждаване на обществени практики?

„Денят на Бернайс” е събитие, което показва, че обединени зад общи мисия и цели, можем да

постигнем промяна и всяко решение, което взимаме, всяко усилие, което влагаме, пречупени

през собствената ни призма, допринасят за промяната, която искаме да видим в България.

Положителната промяна настъпва, когато идеите и целите, които стоят зад нея са подкрепяни и

споделяни от всички нас. Така, събитие като това дават голям принос във формирането както

политики на национално ниво, така и на отношение към образованието, предприемачеството и

успеха на всеки един човек. Надявам се, че все повече млади хора ще избират пътят на

предприемачеството и иновациите, за да моделират света, в който живеем, по начин, който

съответства на визията и ценностите ни за общество на 21. век.

интервю
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Светослава Стоянова е с над 12-годишен опит в корпоративните

комуникации и изграждането на имидж. Тя менажира връзките с

обществеността и маркетинговата политика на Джуниър Ачийвмънт

България от 2 години.

Има диплома за бакалавър от Факултета по журналистика и масова

комуникация и за магистър от Стопански факултет на Софийския

университет „Свети Климент Охридски“. Обича да участва в корпоративни и

бизнес тренинги, като в последните няколко години е посетила обучения по

социално предприемачество, творческо мислене, гирила маркетинг,

невро-лингвистично програмиране, обучение за треньори по

предприемачество в Израел и Лидерската академия, организирана от

Съвета на жените в бизнеса в България (СЖББ).

Светослава има и 6 години опит като предприемач в сферата на

рекламния и издателския бизнес, като издател на безплатно списание за

родители и деца и съдружник в рекламна агенция (2007-2012).

Предприемчивостта за нея е начин на мислене и стил на поведение, а

мечтата й е да обиколи света.

нов член

Светослава Стоянова 



PRактики, брой 121, 29 януари  2016 г. 15

Деница Симеонова тази година завършва „Журналистика” в

Софийски университет “Св. Климент Охридски”, както и

„Интериорен дизайн” и „Реклама” в Нов български

университет. Средното си образование завършва във 2 СОУ

„Акад.Ем. Станев” – профил „Информационни технологии” с

английски и немски език. Допълнително изучава руски език, а

по време на бакалавърската си степен и арабски. Работи

близо две години в БНТ, а преди това в сферата на

продажбите и промоциите. Допълнително се занимава с

изкуство и дизайн, а през свободното си време обича да

пише.

Деница Симеонова 

нов член
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Ваня Петрова отговаря за вътрешните и външните комуникации на

Фесто Производство ЕООД, дъщерно дружество на немския концерн

Фесто – лидер в областта на индустриалната автоматизация.

Започва кариерата си като радиоводещ, а по-късно е редактор и

репортер в печатна медия. Работи последователно в Пресцентъра на

Български лекарски съюз (БЛС) и като ПР на Българската асоциация

на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ).
През последните години се занимава с корпоративни комуникации и
затвърждава мнението си, че хората са мярка за нещата, които

съществуват, и за тези, които не съществуват.

Харесва, че силата на новите медии могат да бъдат използвани за

изграждането и поддържането на фирмената култура и ценности, за

дефиниране и прилагане на стандартите за комуникация, за

организираността на процесите, за надграждането на уменията.

Възприема като предизвикателни областите като развитие и

налагането на бранда, както и събитийния мениджмънт.

Убедена е, че ефективните комуникации са в основата на успешните

взаимоотношения и успешния бизнес, защото истината е в

общуването.

Ваня Петрова

нов член
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Цветомир Стефанов е PR експерт в Национален дворец на културата -

Конгресен център София.

Кариерата му започва още докато е във втората година от следването си в

университета, получавайки възможност да стажува, а впоследствие и да работи

в Европейския парламент. Следва етап, в който е привлечен като “Редактор

Новини” в телевизиите TV7 и NEWS7, когато те достигат своя най-голям дял на

гледаемост сред телевизионната аудитория. Впоследствие решава да се

завърне към работа, свързана с политическите процеси в страната, работейки в

една от най-изявените частни PR агенции, профилирана в политическия и

антикризисен PR.

В началото на миналата година приема предизвикателството да се присъедини

към новосформирания PR екип на НДК, където е и до днес.

Той притежава диплома от London School of Public Relations по “PR и Управление

на репутацията”. Бакалавър по социология със специалност “Социална

промяна и изграждане на жизнени стратегии” от Нов български университет

(НБУ) и магистър по социология със специалност “Трудови пазари и развитие на

човешките ресурси” от СУ “Св. Климент Охридски”. Носител на редица

сертификати, грамоти и награди.

Член е на European Association of Communication Directors (EACD).

Изявеният му професионален интерес е насочен в областта на digital PR и

социалните медии.

Цветомир Стефанов 

нов член
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Георги Андреев е мениджър „Връзки с обществеността“ в Теленор

България. Той се присъединява към екипа на мобилния оператор през

2014 г., като преди това е отговарял за корпоративните комуникации на

НУРТС България. В периода 2011-2013 г е директор „Връзки с

обществеността“ в Министерство на транспорта, информационните

технологии и съобщенията, където отговаря за публичните комуникации и

рекламата.

Георги Андреев има дългогодишен опит в областта на журналистиката.

Работил е като репортер във в. „Капитал“ и „Политика“, а в периода 2005-

2010 г. е първи зам.-главен редактор на в. „Пари“. Преди да се прехвърли

в сферата на „Връзки с обществеността“ е бил главен редактор на

бизнес портала LiveBiz.

Завършил е магистърска степен „Българска филология“ и бакалавърска

„Журналистика“в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Георги Андреев 

нов член
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Тодор Иванов завършва висшето си образование в Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“ със специалност „Публична администрация“. Завършил е и магистърска програма 
„Бизнес икономика“ с направление „Комуникации“ към УНСС. Допълнително е 
специализирал курс - „PR и Управление на репутацията“ към Лондонското училище по PR 
/LondonSchool of PR/, насочен изцяло върху разработването на реално приложими стратегии 
и техники за управление на репутацията на даден бранд или организация. 
Професионалния си път стартира като стажант в Областна администрация на Софийска 
област. Кариерата си продължа като журналист в местния вестник „Регион“ гр. Пирдоп. През 
лятото на 2012 г. участва в стажантската програма на Аурубис България в отдел 
„Комуникации“, където се включва активно в различни проекти за създаване на интернет 
страницата на компанията и изготвяне на текстове и снимки за корпоративното списание 
"CU". 
От декември 2012 г. до сега е на длъжност „Специалист Комуникации“ в Аурубис и е пряко 
свързан с вътрешните комуникации. Отговаря за изготвяне на съдържанието за всички 
вътрешни комуникационни канали –Интранет,вътрешна телевизионна платформа, брошури и 
др. Допълнително е отговорен заонлайн репутацията на компанията, като осигурява 
актуализацията на Интернет страницата и социалните медии. Включва се активно и в 
организацията на ключови корпоративни събития.

Тодор Иванов 

нов член
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нов член

Диляна Йорданова

Диляна Йорданова заема позицията PR Specialist в бутиковата

комуникационна агенция Idea PR & Advertising.

Диляна има завършен бакалавър по Икономика на туризма от

УНСС, а в момента завършва магистратура „Връзки с

обществеността“ в същия университет.

Насочва се към комуникационна професия след като се

явява на студентския конкурс Mtel PR Challenge и печели

тримесечен платен стаж в телекома. След успешното му

завършване, екипът на Idea PR & Advertising и предлага стаж в

агенцията.

От юни 2015 г. заема текущата позиция в агенция.
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Уважаеми членове и приятели,

Имаме удоволствието да ви информираме, че от началото на 2016 г. БДВО стартира

партньорство с агенция за медиа мониторинг и анализ MediaZoom.

Сайтът на агенцията разполага със специализирана електронна секция, в която ежедневно се

получава актуална информация за развитието на комуникационния пазар в България по теми

като:

•асоциации, съюзи и браншови организации в сферата на PR и рекламата;

•PR и рекламни агенции в България – кампании, промоции, фестивали;

•законодателство в областта на PR и рекламата;

•реклама и рекламни агенции; Интернет реклама и външна реклама.

MediaZoom извършва пълен мониторинг на национални и регионални печатни издания, радио

и ТВ клипинг и Интернет клипинг. Информацията се обработва по ключови думи или теми.

Агенцията осъществява и разнообразни анализи, сред които benchmark, input/output и

рекламни.а

партньорство

http://mediazoom.bg/today.html?do=c29
http://mediazoom.bg/today.html?do=c28
http://mediazoom.bg/today.html?do=c31
http://mediazoom.bg/today.html?do=c33
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Kонференция „Корпоративна етика“

9 февруари (вторник) 2016 г., от 8:30 до 15:00 ч., София Хотел Балкан

(пл. „Света Неделя“ 5)

Корпоративната етика e гаранция за качество

на продукта или услугата. Тя има пресечни

точки с всички нива и направления в

компанията. Германо-Българската

индустриално-търговска камара (ГБИТК)

организира на 9 февруари 2016 г. в София

Хотел Балкан конференция на тази тема.

Сред проблемите, които ще бъдат поставени

на обсъждане, са: цели и предимства на

корпоративната етика; изисквания към

системите за управление на комплайънс;

създаване и следване на фирмени етични

кодекси; конфликти на интереси; риск –

идентифициране, оценка, минимализиране;

управление и контрол на риска; репутация,

надеждност и сигурност. Д-р Александър

Христов, член на управителния съвет на БДВО,
ще насочи вниманието на аудиторията към

етичните принципи на корпоративните

комуникации като неделима част от

комплайънс-политиката на предприятията.

Работни езици: български и немски, със

симултанен превод

Такса за участие за членове на ГБИТК и за

членове на БДВО: 80 лв. (без ДДС) на човек.

Моля при регистрацията в полето до имената

посочете, че сте член на БДВО или ГБИТК.

Такса за участие за нечленове на ГБИТК и БДВО:

100 лв. (без ДДС) на човек.

Сред потвърдилите участието си в

дискусионните панели са представители на

Аурубис България, Бианор Сървисиз, Българска

мрежа на Глобалния Договор на ООН, Волф

Тайс, Сименс, Комисията за защита на

конкуренцията, КПМГ, Адвокатско дружество

„Джингов, Гугински, Кючуков и Величков“,
Адвокатска кантора „Петерка & Партньори“.

Програма и регистрация

конференция

http://bulgarien.ahk.de/bg/compliance-konferenz/
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Разликите в нивото на доверие по света все повече се 
засилват според Edelman Trust Barometer 2016

Проучването отчита най-голямата разлика между информираните публики и 

масовите потребители

Edelman Trust Barometer 2016 разкрива най-

голямата до сега разлика в доверието (12

пункта) между информираните публики и

масовите потребители, породена от

неравенство в доходите и различните очаквания

за бъдещето сред населението. Докато нивото

на доверие сред информираното население е

по-високо от всякога за последните 16 години,

доверието на масовите потребители е с 50% по-

ниско в повече от 60% от страните, участвали в

проучването, като разликите спрямо Голямата

рецесия са минимални. Разликата в доверието

се е увеличила двойно в повече от половината

изследвани държави. Най-големи различия са

отчетени в САЩ (20 пункта), последвани от

Великобритания (17), Франция (16) и Индия (16).

„Именно в този момент можем да видим

неравенствата в доверието по света“, изтъкна

Ричард Еделман, президент и главен

изпълнителен директор на Edelman. „Това води

до потенциални последици, като възхода на

популистки настроени политици, блокиране на

иновациите и раждането на протекционизма и

традиционализма.“

Бездната в нивата на доверие се дължи на

неравенството на населението по отношение на

доходите. В близо две трети от страните

разликата в доверието между хората с високи и

тези с ниски доходи е двуцифрена, като най-

видима тя е в САЩ - 31 пункта, във Франция – 29 и

Бразилия – 26. Сред масовите потребители

наблюдаваме по-ниски очаквания за бъдещето.

В повече от две трети от изследваните страни по-

малко от половината респонденти вярват, че

тяхното положение ще се подобри след 5

години.

проучване

Продължава на следващата страница
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Барометърът разкрива, че участниците в

изследването все повече разчитат на „човека

като тях“, който заедно с редовия служител,

печели много повече доверие в сравнение с

главния изпълнителен директор на компания

или представител на правителството. В

социалните мрежи и сайтове за споделяне на

съдържание, запитаните вярват много повече

на семейство и приятели (78%), отколкото на

изпълнителен директор на фирма (49%).

Въпреки общия скептицизъм към бизнеса, той

носи най-висок потенциал за намаляване на

бездната в доверието. Като цяло

респондентите (61%) гледат на бизнеса като

институцията, която най-бързо може да

отговори на темпото на промените в

сравнение с правителството, което печели

доверието на 41% от запитаните, и

неправителствените организации – 55%.

Бизнесът се радва на много по-високо ниво на

доверие в сравнение с правителството в 21 от

28 страни от проучването, с големи разлики в

държави, като Южна Африка (44 пункта),

Мексико (44 пункта) и САЩ (12 пункта).

Значителен дял от 80% вярват, че бизнесът може

да увеличи печалбата си, като същевременно

подобрява икономическите и социални

условия в общностите, в които оперира.

На глобално ниво бизнесът се радва на най-

висок ръст на доверие (от 5 пункта до 53%) в

сравнение с правителството,

неправителствения сектор и медиите и

продължава да сближава разликата с

неправителствения сектор като най-надежден

(55%). Тази тенденция е подпомогната от

възстановяването на доверието в сектора на

финансовите услуги (51%), който се радва на 8

пункта увеличение за последните пет години. За

16-та поредна година технологичната

индустрия печели най-високо ниво на доверие

(74%).

Обществеността отвръща положително на

усилията на изпълнителните директори, които

искат да реализират както печалба, така и да

създават социални блага, тъй като доверието в

тази фигура расте значително за последните

пет години до 48%. Но ръководителите имат

нужда от помощта на своите служители, чието

ниво на доверие (52%) също се увеличава.

проучване

Продължава на следващата страница
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Запитаните са склонни да се доверят много

повече на служител на дадена компания,

отколкото на нейния изпълнителен директор за

информация по отношение на политиката

към служителите (48% срещу 19%) и данни за

бизнес практики и кризи (30% срещу 27%).

„Бизнесът представлява голяма част от

решението, защото той не е политически

обвързан, оперира бързо и държи отчет за

напредъка си“, сподели Катрин Байзер,

глобален председател на Edelman Corporate

practice. „Сега е моментът да ръководим от

върха с подкрепата на служители и клиенти.

Бизнес лидерите вече не могат да преследват

краткосрочни цели. Новият образ на лидера

трябва да взема решения, като адресира

всички актуални въпроси, и с грижа за успеха

на обществото. Всички заинтересовани лица

очакват от бизнес ръководителите да бъдат

фокусирани не само върху финансовите

резултати, но също и върху ключови проблеми

като образованието, здравеопазването и

околната среда.“

Други изводи от Edelman Trust Barometer 2016

•Запитаните искат да видят промяна във

фокуса на изпълнителните директори от

краткосрочни резултати и лобиране към

създаване на работни места (49%) и

положителен дългосрочен ефект (57%). Те

очакват бизнес лидерите да бъдат по-видими в

обсъждането на въпроси, като неравенството

в доходите и публичните политики (80%).

•Въпреки ръста от 1 пункт до 42% в глобален

мащаб, правителството остава институцията с

най-ниско доверие за пета поредна година.

•Доверието в неправителствения сектор се

повишава до 81% в страните от проучването,

като най-сериозните ръстове са отчетени в

Китай (17 пункта) и Мексико (11 пункта).

проучване

Продължава на следващата страница
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•Сред информираните публики, медиите

претърпяват впечатляващ обрат, тъй като

доверието в тях се увеличава в 20 от 28

държави на изследването. Най-силни позиции

медийният сектор печели в САЩ (16 пункта),

Канада (14 пункта), Великобритания (14

пункта) и Хонконг (12 пункта).

•На глобално ниво семейният бизнес (66%)

остава с най-голямо доверие, последван от

публичния (52%) и бизнеса с държавно участие

(46%).

•Компаниите, чието централно управление се

намира в развитите държави все още се

радват на по-високо ниво на доверие спрямо

тези, които са базирани в развиващите се

пазари. Канада, Швеция и Швейцария

бележат най-високо ниво на доверие,

последвани от Германия (64%).

•За пета поредна година, онлайн търсачките

(63%) и традиционните медии (58%) остават

двата най-достоверни източника на обща

информация и новини. Доверието в онлайн

медиите скача с 8 пункта до 53% и сега е

третият най-достоверен източник, последван от

собствените медии, като блогове, уебсайтове,

имейл, които бележат ръст от 3 пункта до 46%

и социалните медии (44%).

За Edelman Trust Barometer 2016

Edelman Trust Barometer 2016 е

шестнадесетото поред годишно проучване на

доверието. То е проведено от компанията за

проучвания Edelman Berland в периода 13

октомври - 24 ноември 2015 г. под формата

на 20-минутни онлайн интервюта. Извадката за

онлайн проучването Edelman Trust Barometer

2016 включва 33 000 респондента, избрани на

случаен принцип. В техния състав влизат 1 150

представители на масовата публика, на

възраст над 18 години, 500 представители на

информираната публика в САЩ и Китай и 200

представители на информираната публика

във всички останали държави, съставляващи

15% от общото население във всички 28

държави.

проучване

Продължава на следващата страница
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Всички представители на информираната

публика са на възраст от 25 – 64 години, имат

завършено висше образование; доходът на

домакинството им е в топ 25% за тяхната

възрастова група в страната им; четат или

гледат бизнес и други новини минимум

няколко пъти седмично; следят новините,

свързани с обществените и политическите

въпроси минимум няколко пъти в седмицата.
За повече информация: http://edl.mn/trust2016.

За Edelman

Edelman е най-голямата PR компания в света, с

повече от 65 собствени офиса, над 5000

служители и с партньори в повече от 35 града

по света. Edelman е носител на 7 награди от

фестивала в Кан, включително и на Гранд При

за PR за 2014. Компанията е отличена като

Benelux Agency 2014 от The Holmes Report,

глобална агенция за 2013, отново от The Holmes

Report и Международна агенция за 2013 от

PRCA. В Европа, Edelman е отличена като Най-

добра агенция, за която да работиш през 2013.

Edelman е собственик на компанията за

изследвания Edelman Berland, рекламната

компания Blue, технологичната агенция A&R

Edelman, агенцията за медицински

комуникации BioScience

Communications и компаниите Edelman

Significa (Бразилия), and Pegasus (Китай). За

повече информация: http://www.edelman.com

За AMI Communications България

AMI Communications България (www.amic.bg) е

партньор на Edelman за България. Агенцията е

част от AMI Communications Group, която има

представителства още в Чехия, Словакия и

Румъния. AMI Communications България е член

на Българската асоциация на PR агенциите

(БАПРА). Сред клиентите на агенцията са ЧЕЗ

България, Visa Европа, Shell България, Сосиете

Женерал Експресбанк, Carlsberg България,

GlaxoSmithKline, Hobas България и други.

Следвайте AMI Communications във Facebook.

проучване

http://edl.mn/trust2016
http://www.edelman.com/
http://www.amic.bg/
http://www.facebook.com/pages/AMI-Communications-Bulgaria/143155765736846
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Европейската комисия награди журналисти с медийния приз 

„Лоренцо Натали” за изключителното отразяване въпросите за 

развитието

На 14 януари Европейската комисия награди

деветима журналисти по повод отразяването на

въпроси, свързани с развитието, с медийния приз

„Лоренцо Натали”. Измежду повече от 1400

регистрирани участници от целия свят, девет бяха

избрани на базата на тяхната качествена

журналистическа работа. Техните

журналистически доклади обхващаха теми като:

икономиката на Гана, иновативните методи в

земеделието в Кения, наркопрестъпността в

Мексико, както и детската проституция в

Мианмар.

Тази година големият приз беше връчен на Арисън

Тамфу от Камерун за неговата история:

„Милиардите на Африка трябва да бъдат

погребани завинаги”, публикувана в „Камерун

дейли джърнал”. Историята разказва как да се

използват възобновяемите енергийни източници за

подобряване живота на селските общности в

Африка.

Говорейки за победителите, комисарят Мимика

сподели: „Тези талантливи журналисти ни

напомнят защо развитието и премахването на

бедността са толкова важни за живота на хората

по света, както ясно е отразено в техните разкази.

От името на Европейската комисия, искам да

аплодирам и да благодаря на победителите и

участниците за техните усилия и безценен

принос.”

Това бе 21-то издание на наградите, представящо

и позицията на Европейския съюз за свободата,

демокрацията, човешките права, посвещаването

в развитието и премахването на бедността,

посредством награждаване на журналистите и

техните доклади относно решаващи въпроси за

развитието, които следваха тазгодишната тема:

„Днешните истории могат да променят нашето

утре.” През 2015 изданието беше организирано в

контекста на „Европейската година за развитие” и

за първи път състезанието беше отворено както за

професионалисти, така и за аматьори и блогъри.

новини

Продължава на следващата страница
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новини

Призът представлява уникална възможност чрез силата на

невероятни истории да се промени светът, в който живеем.

Журналистите сс поканени да представят своята работа –

публикувана онлайн, разпечатана, радио, телевизионни

или блог публикации. Наградите са разделени в пет

категории (в зависимост от местоположението на

медията): Африка, Арабския свят и Близкия Изток, Азия и

Пасифика, Европа, Латинска Амрика и Карибите.

Председателят на независимото жури Оливър Базел

(Репортери без граници, Белгия), заедно с останалите

членове, представи всички пет категории по райони, с опит

в сферата на комуникациите и развитието и бяха

отговорни при избора на победителите. Членовете на

журито бяха: Ричард Джоунс (Девекс), Каролин Жиро

(Международен форум за медийно развитие), Ерик Чинжи

(Африканска медийна инициатива), Франк ла Ру

(организация за човешки права „Робърт Кенеди” – Европа)

и Джефри Тупас (newsdesk.ph, победител на

европейската награда за мир в сферата на

журналистиката). Победителите получиха награди от 5,000

евро и трофеи по време на церемонията по

награждаване, която се проведе в „Библиотека Солвей” в

Брюксел (Белгия).

История:

Основана през 1992 година от Европейската комисия,

медийната награда „Лоренцо Натали”, е в памет на

Лоренцо Натали, главен Комисар по развитието и основен

защитник на свободата на словото, демокрацията,

човешките права и развитие.

На снимката отляво надясно:

Преден ред: Анкита Ананд, Арисън Тамфу, Даниела де ла Тор, Хтет Кунг Лин, Джефри 

Тупас. Среден ред: Натали Бертрамс, Ингрид Герчама, Патрик Акаломба, Каролин 

Жиро, Умберто Паджет Леон. Най-горе: Клаус Рудишосер, Оливър Базил, Фернандо 

Фрутусо де Мело, Ричард Джоунс, Уилфрид Рутен.

Снимка: Европейската комисия

http://newsdesk.ph/


PRактики, брой 121, 29 януари  2016 г. 30

На 11 март 2016 г. в София, ще имате възможността да чуете

на живо един от най-добрите бизнес лектори в света - Брайън

Трейси.

В целодневния практически семинар, той ще сподели с Вас

някои от най-забележителните идеи, които ще ви помогнат да

постигнете изключителен успех в продажбите, бизнеса и в

личен план!

Какво ще научите на семинара на Брайън?

Продажби

 Привличайте повече клиенти

 Изнасяйте по-убедителни презентации за продажби

 Отговаряйте на възраженията и намалете колебанието в

клиента

 Затваряйте повече продажби

събитие

Бизнес

 Постигнете конкурентно предимство

на вашия пазар

 Обслужвайте клиентите си така, че

да купуват повече от вас

 Как повече клиенти да ви препоръчват

Личен план

 Как да определяте и постигате

вашите цели

 Изградете силно доверие и

комуникирайте ефективно с

околните

 Управлявайте времето си ефективно

и удвоете продуктивността си

 Фокусирайте се над най-важните си

задачи

 Останете позитивни и мотивирани

цял ден

Членовете на БДВО ще получат имейл с 

промо код за отстъпка.

http://webandevents.com/brian-tracy/?utm_source=BDVO2801&utm_medium=BDVO2801&utm_campaign=BDVO2801
http://webandevents.com/brian-tracy/?utm_source=BDVO2801&utm_medium=BDVO2801&utm_campaign=BDVO2801
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PR - ЛИДЕР В МАРКЕТИНГ МИКСА ПРЕЗ 2016-та

Скорошна статия в AdAge провъзгласи 2016-та

като годината, в която PR се придвижва отвъд

поддържащата си роля и все повече заема

централно място в маркетинговия микс. Коя е

движещата сила на това изместване?! В

интегрираните маркетингови кампании днес

връзките с обществеността стават все по-важни,

отбелязва Даниел Сиър от американската

комуникационна агенция CoCommunications.

Установяване на постоянна програма за връзки с

обществеността позволява на компаниите в

различни сектори да поддържат редовно

медийно присъствие и да засилят експертното си

позициониране. Също така предоставя

последователен поток от съдържание в подкрепа

на маркетинга чрез социални медии и

споделянето на активи в цикъла на продажбите.

Ето няколко примера как прилагането на активна

ПР програма може да повиши ROI показателите

на вашата компания/организация в дългосрочен

план:

съвети

Продължава на следващата страница
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По-добро експертно позициониране

Целенасочена комуникационна програма

може да помогне на вашите експерти да се

превърнат в лидери на мнение и първоизточник

на информация, добра предпоставка за

увеличаване на медийния ви дял. Постигнете

това с поредица от авторски/експертни статии,

коментари по актуални теми и тенденции, както

и съобщения за пресата, изтъкващи нови

продукти, услуги и подобрения, които отново

ще демонстрират пред настоящи и

потенциални клиенти, както и широката

общественост, че компанията ви е лидер в

индустрията.

Нахранете „звяра” на съдържание

Вашият ПР екип има водеща роля в

захранването с информация по целия

комуникационен диапазон. Съобщенията за

пресата често могат да бъдат

трансформирани в оптимизиран блог пост,

авторска статия от рода „10 съвета за …” да

бъдат лансирани в 10 отделни туит поста, които

отново да линкват към вашата онлайн

платформа. Ако все още не поддържате

„нюзрум” на сайта си, сега е времето да го

добавите, защото….

съвети

Продължава на следващата страница
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ПР подпомага вашата органична SEO

оптимизация

Ключов компонент на ефективната ПР стратегия

е онлайн дистрибуцията. В допълнение към

осигуряването на тематични статии в

традиционни печатни и електронни медии,

важно е да се уверите, че информацията, която

излиза от вашата компания може да бъде

намерена и чрез уеб сърфиране от

потребители и целеви публики. Уеб

разпространението на вашите новинарски

съобщения също е от полза за SEO

оптимизацията и добавя още една страница

със съдържание за „нюзрума” ви.

Поддържайте „честотата” на своите клиенти

Отвъд споделянето на новини с местни,

регионални, национални и специализирани

медии, е важно да осигурявате актуална

информация за вашата компания на

съществуващи и потенциални клиенти. В

допълнение към споделянето на новини в

социалните медии, се опитайте да включите

това съдържание и във вашия имейл маркетинг.

Предоставяйте възможности на абонатите си да

споделят генерирани от вас новини чрез свои

собствени социални мрежи, това ще ви

помогне да увеличите обсега си и то чрез

препоръка. Освен това, вашите търговски или

бизнес развитие екипи могат да използват това

съдържание за подобряване на

персонализирани имейл съобщения и

привличане на допълнителен трафик към

корпоративния ви сайт, включително с линкове

към онлайн нюзрума ви.

Статията е публикувана в PR блога на Co-
Communications.

съвети

http://info.cocommunications.com/blog/author/danielle-cyr
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курсове 

1. “Графичен дизайн за уеб”

Кога: 9 – 20 февруари 2016 г.

Лектор: Ирина Памятних, дизайнер, илюстратор и аниматор, собственик и дизайнер на 

магазин за ръчно изработени аксесоари.

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=213
http://m3college.com/courses.php?content_id=11&id=206
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