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Работна група за Комплайънс се създава към ГБИТК 

след конференцията Корпоративна етика 

 
Конференция на тема Корпоративна етика, 

организирана от Германо-Българската 

индустриално-търговска камара (ГБИТК) се 

проведе на 9 февруари 2016 г. в София Хотел 

Балкан. Като резултат от обсъдените проблеми и 

общото виждане, че ясните правила са основата 

за развитие на бизнеса, се инициира нова 

работна група Комплайънс към ГБИТК. В нея ще 

се обсъждат въпроси, свързани с регулациите, 

корпоративната етика и системите за 

комплайънс. 

 

На конференцията бяха разгледани различните 

нива и проявления на комплайънса и гледните 

точки към него. Факт е, че у нас няма еднозначен 

превод на компалъйнс и термин, чрез който с 

една дума да се изразят всички значения и 

проявления на този корпоративен феномен. 

Оказва се, че и в немския език няма подобна 

дума, но до голяма степен сходставата между 

България и Германия в това отношение се 

изчерпват. Другото е стремежа на бизнеса, 

който работи по международни стандарти, да 

следва определена, валидна за всички 

корпоративна етика. Тя е фактора, който до 

голяма степен определя бизнес средата и прави 

възможно функционрането на бизнеса. По 

думите на Маркус Хаас , временно изпълняващ 

длъжността ръководител на икономическия отдел 

на Немското посолство в София, около две трети 

от немските фирми изпитват затруднения в 

работата си у нас, именно поради липсата на 

ясни правила, затова е нужно да се проведе 

съдебната реформа и да се следват 

принципите на правото.  

събитие 

Продължава на следващата страница 
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Всяка фирма може да срещне трудности в 

дейността си, когато се сблъска с  олигархични 

структури. които не прилагат комплайънс, според 

д-р Майя Найденова, вицепрезидент на ГБИТК. Част 

от тези правила са антикорпуционните закони. 

 

Участниците се обединиха около идеята, че най-

удачният превод на комплайнс е именно 

корпоративна етика, тъй като обхваща не само 

съответствието на дейността на фирмата спрямо 

националните и международните закони, но и 

браншовите и корпоративни правила и етични 

норми. Изразител на тези правила са на първо 

място ръководителите,  но и всички служители, 

които чрез своето поведение демонстрират 

утвърдените вече принципи. Така, според Пайер, 

Сименс България, може да се промени и 

обществото. Именно неговото отношение към 

фирмата прави толкова важна темата за имиджа. 

 

Все повече компании се обединяват от общи 

стандарти и не само спазват законовите рамки и 

секторните регулации, които определят 

комплайънса при строго регулираните сектори, но 

налагат правилата и спрямо своите партньори. 

Изискванията към междуфирмените отношения 

са вече на различно ниво.  

 

 

Според Александър Христов, член на УС на БДВО, 

компаниите днес имат повече сходни интереси, 

отколкото се стремят да се конкурират и сами 

оказват натиск за спазване на правилата. Това 

има директна връзка с публичния образ и 

всъщност въпроса днес не е дали си правиш PR, а 

как го управляваш. Успешната комплайънс 

стратегия се грижи за най-важния актив на една 

компания - нейната репутация. 

 

Днес корпоративната етика е толкова значима, че 

голяма част от фирмите инвестират в 

изграждането на системи за комплайънс, които 

далеч надхвърлят ангажимента на правните 

дирекции, създаването на фирмени етични 

кодекси и управление на риска. Комплайънса 

същестува именно заради отрговорността на 

фирмите, според М. Фишер, представител на 

Германо-руската индустриално-търговска камара 

(ГРИТК). Компаниите вече възприемат себе си като 

корпоративни граждани, и като такива имат 

активна позиция и изисквания. Това е причината за 

създаването на работна група за Комплайънс към 

ГРИТК, където се обсъждат практики и проблеми, 

свързани с корпоративната етика и прилагането 

на комплайънса.  

събитие 

Продължава на следващата страница 
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По примера на тази работна група, подобна ще 

се създаде и у нас, към ГБИТК. 

 

Разбира се, отвъд чисто правните аспекти на 

комплайънса, корпоративната етика се отнася към 

активното корпоратино гражданство и желанието 

на фирмите да връщат обратно добавена 

стойност от дейността си на обществото. Поради 

това през 2000 г. беше създаден и Глобланият 

договор на ООН, който у нас развива своя дейност 

чрез общи проекти на Българската мрежа на ГД и 

фирмите-участници следват общи правила за 

етично поведение, обединени от 10-те принципа на 

ООН. 

 

Следването на общи етични норми, не само на 

законовите и регулаторни разпоредби, диалогът с 

регулаторите, сътрудничеството между фирмите и 

недопускането на съвместна дейност с компании 

неспазващи корпоратинвата етика са основата на 

създаването на напреднало общество. Ефектът на 

пренасяне на културата между фирмите, особено 

от страна на международните корпорации, 

повишава морала не само вътре в самата 

компания, но и в обществото, което повишава 

изискванията си към фирмите и към средата и 

това вече прави бизнеса по-лесен. 

събитие 
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Продължава на следващата страница 

тенденции 
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Емилия Хубавенска в момента работи за Европейската комисия в 

Брюксел, където отговаря за комуникиране на 
дейностите#OpenInnovationGroup - #OISPG. Задачите й са насочени към 

управление на всички дигитални комуникационни канали на 

организацията, сред които са Facebook и Twitter, уеб страницата Digital 

Agenda, бюлетин, блог. Има редица публикации, сред които „Social 

Advertising on social networking sites - challenges for user empowerment“ и 

„Planning your communications strategy – a genuine way to provide your 

organisation with another innovation channel” 

Емилия Хубавенска бе член на журито на студентския конкурс “Като 

Бернайс”, както и 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 

тенденции 

https://www.facebook.com/hashtag/openinnovationgroup?source=feed_text&story_id=1018167281560903
https://www.facebook.com/hashtag/openinnovationgroup?source=feed_text&story_id=1018167281560903
https://www.facebook.com/hashtag/openinnovationgroup?source=feed_text&story_id=1018167281560903
https://www.facebook.com/hashtag/openinnovationgroup?source=feed_text&story_id=1018167281560903
https://www.facebook.com/hashtag/openinnovationgroup?source=feed_text&story_id=1018167281560903
https://www.facebook.com/hashtag/oispg?source=feed_text&story_id=1018167281560903
https://www.facebook.com/hashtag/oispg?source=feed_text&story_id=1018167281560903
https://www.facebook.com/hashtag/oispg?source=feed_text&story_id=1018167281560903
https://www.facebook.com/hashtag/oispg?source=feed_text&story_id=1018167281560903
https://www.facebook.com/hashtag/oispg?source=feed_text&story_id=1018167281560903


PRактики, брой 122, 11 февруари  2016 г. 7 

Социалните мрежи могат да бъдат едновременно 

инструмент за промотиране и създаване на иновации 

Социалните мрежи не само промениха начина, 

по който общуваме на персонално ниво, но и 

начина, по който компаниите и организациите се 

позиционират спрямо техните клиенти. Социални 

мрежи като Facebook, Twitter, Pinterest, Reddit и 

т.н. са лесни за използване и споделяне и 

обсъждане на информация, изграждане на 

приятелски и професионални взаимоотношения.  

 

Напредничаво мислещите организации са 

онлайн: те използват социални мрежи или пък 

търсят други онлайн платформи, за да 

подпомагат бизнес развитието си. Този факт 

довежда до реално подобрение на различни нива 

в организацията: от проучване на маркетинговата 

среда до превръщането на мнението на 

клиентите за нашия продукт или услуга в реални 

иновации. Как става това? Чрез ефективното 

използване на преимуществото, което дават 

онлайн платформите: директна връзка с хората, 

които освен клиенти, стават и ко-създатели в 

иновационния процес около даден продукт. 

 

 

Оркестрирането като ключов елемент 

 

Някои социални мрежи са широко 

разпространени в Европа. Въпреки всичко, обаче, 

техният потенциал, като инструмент за иновации, 

е все още широко неизследван.  Интегрирането 

на иновационните с комуникационните цели в 

обща стратегия и оркестрирането на двата 

процеса, би дало на компанията, вярвам, повече 

шансове да доразвива продуктите и/или услугите 

в правилната, бих казала, полезна посока.  

 

Моделите, по които се създават съвременните 

иновации вече се променят и социалните мрежи 

се явяват като ключов елемент в осъществяването 

на тази трансформация. Те дават възможност да 

се достигнат широки, непознати публики; още 

повече, че в ерата на мобилните апликации, 

ефективността на една кампания може да бъде 

по-добре и по-точно измерена.  

 

Продължава на следващата страница 

тенденции 
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Много важен компонент в този процес е 

запазването на тона на отворен диалог: това ще 

означава да има винаги обратна връзка от наша 

страна; да има свързочен център, който 

непрекъснато да осъществява връзката между 

клиенти, маркетинг експерти, инженери и който 

още се явява релевантен за даденото онлайн 

обсъждане. В това се изразява и ефектът на 

оркестрирането: процесът да не бъде насочван и 

воден, да бъде самоорганизиращ се, 

самослучващ се. 

 

Линейни vs. Платформни бизнес модели 

 

Досега бизнесите разчитаха основно на 

линейните бизнес модели: фирмите създават и 

доставят продукти/услуги до пазар от потребители. 

При този модел производители и потребители 

имат много различни роли. Да не говорим, че 

иновационният процес се случва в самата 

организация, подчинен на строга йерархия. В 

контекста на строгата йерархия се вписва и 

комуникационният процес: при създаден вече 

продукт/услуга, комуникаторите трябва да 

изградят стратегия, която да го позиционира 

правилно и промотира добрите му страни.   

 

Най-малкото появата на интернет е създала 

условия за зараждането на други, нелинейни 

бизнес модели за иновации: базирани на 

платформното мислене. При този метод на 

създаване на иновации потребители участват в 

създаването и видоизменянето на стойността и 

съдържанието на продуктите/ услугите. 

Потребителите не са разглеждани, като пасивната 

страна на комуникационния процес, а по-скоро, 

като част от него, като част от развитието, както на 

имиджа, така и на качествата на 

продукта/услугата.   

Продължава на следващата страница 

тенденции 
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Нов тип комуникационен процес => нов тип идеи 

 

Въпросът пред общността от комуникационни експерти започва да добива цялостна форма: какво и 

как трябва да се промени в комуникационната стратегия, така че да допусне създаването на 

иновации и поощряването на нови идеи? Може би ще се зародят нов тип професии, свързани с 

онлайн платформите и оркестрирането на процесите в тях: как това засяга сферата на 

комуникациите и PR? 

И за да рамкирам тази кратка статия, скицираща една професионална гледна точка, ще повторя 

отново: социалните мрежи не само промениха начина, по който общуваме на персонално ниво, но 

и начина, по който компаниите и организациите се позиционират спрямо техните клиенти. Дали 

обаче променят и начинът, по който се постигат иновативните идеи и комуникационните цели? 

Несъмнено. И е време да започнем активно да говорим не само за това как нашата професия се 

променя, но и за ползите за обществото, за които подобни промени биха допринесли.  

 

Автор: Емилия Хубавенска 

 

*Съдържанието на този текст не изразява официално мнение на Европейския Съюз. Отговорност за 

съдържанието и гледната точка, изложени в статията, са изцяло на автора й.  

тенденции 
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нов член 

 

Ани Маринкова е PR Директор на маркетинг агенция 

ДеКони. В последните 10 години отговаря за стратегическото 

планиране, ПР дейностите и събитийния мениджмънт на 

клиенти като Екопак България, Famous Grouse, Jim Beam, ABB, 

The Mall, Volkswagen Leichtfahrzeuge, Lidl, Chariot Motors, 

Salvis Pharma, SOS Детски селища - България, Уиски Фест 

София и други. Започва кариерата си преди повече от 12 

години в Страта, където организира BTL активности за едни 

от най-големите компании в бързооборотния сектор, a след 

това се присъединява към екипа на Champions Y&R като 

Account & PR Manager. 

Има бакалавърска степен по „Връзки с обществеността” и 

магистърска по „Масови комуникации” от Софийския 

Университет „Св. Климент Охридски”.  Възпитаник е на 

Немската гимназия в София и владее отлично немски и 

английски език.  
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Кандидатствайте до 1 март за Балканската 

стипендия за отлични постижения в 

журналистиката 

 

Имате идея за значима история? Искате да 

отразите темата според най-високите 

журналистически стандарти, да работите с 

подкрепата на професионални редактори и 

да разполагате с бюджет, който ще ви позволи 

да разнищите проблема в дълбочина? Имате 

желание да видите вашата история 

публикувана в цяла Югоизточна Европа, а защо 

не и извън нея? 

 

Ако отговорът ви на тези три въпроса е „да”, 

значи сега е моментът да кандидатствате за 

Балканската стипендия за отлични постижения 

в журналистиката на Балканската мрежа за 

разследващи репортажи (BIRN).  

Всяка година след отворен конкурс 10 

журналисти биват избрани, за да осъществят 

задълбочен анализ или разследване на тема с 

регионално или европейско значение. Темата 

за 2016 г. е ДОВЕРИЕ. Предложенията за 

материали трябва да имат връзка с темата, 

като се допускат широки интерпретации.  

Поканени да кандидатстват за участие са 

опитни журналисти от Албания, Босна и 

Херцеговина, България, Хърватия, Гърция, 

Косово, Македония, Черна гора и Сърбия.  

Избраните десет журналисти получават 

финансово възнаграждение от 2000 евро и до 

2000 евро за покриване на разходите им за 

пътуване, достъп до информация, превод и т.н., 

необходими за  реализация на репортажите. 

Освен това, те имат възможността да се 

възползват от активна редакторска и 

менторска подкрепа, да участват в 

международни семинари и да бъдат 

публикувани в регионални и световни медии.  

възможност 

Продължава на следващата страница 
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Най-добрите три материала, избрани от международно жури, ще получат парични награди  

съответно в размер на 4000, 3000 и 1000 евро.  

 

Не пропускайте възможността да станете част от постоянно растяща мрежа от отдадени на 

професията журналисти от целия Балкански регион.  

 

Процесът на кандидатстване за стипендията ще бъде затворен на 1 март 2016 г. Можете да 

откриете формуляра за кандидатстване, насоки и полезни съвети, както и материалите, 

създадени от стипендианти през изминалите години, на интернет страницата на 

програмата: http://fellowship.birn.eu.com 

 

За повече информация: 

Драгана Заркович Обрадович 

Мениджър на програмата, BIRN 

Email: fellowship@birn.eu.com 

 

Мария Черешева 

Кореспондент, BIRN 

Email: maria.cheresheva@birn.eu.com 

възможност 
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Д-р Христов: Добрите преподаватели 

подготвят специалисти за бъдещето 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председател на Българско дружество за връзки 

с обществеността (БДВО), в момента е член на 

УС, а от 2006 до 2011 г. е Председател на 

Комисията по етика на БДВО. Автор e на книгата 

„ПР практика: Работа с агенция” и на над 50 

публикации в наши и чужди специализирани 

издания. 

 

 

 

 

 

– Какви са днешните студенти, д-р Христов? 

Колко са мотивирани? 

 

– Позитивното е, че студентите са като че ли все 

по-самостоятелни и все повече са уверени в 

себе си. И че развитието и кариерата им 

зависи от самите тях. Съответно, по-малко 

вярват в това, че ако имаш „връзки”, всичко ще 

се нареди. Това вероятно ги прави по-

мотивирани от преди. Но студентите не винаги 

взимат всичко това, което университетът им 

предлага. И рядко искат още знания и 

информация от преподавателите. Това е 

грешка. Казвам им, че университетът е едно от 

последните места в живота, където знания и 

умения се взимат много лесно и почти 

безплатно. Но студентите също така са и 

осмодекемврийци – те търсят начини как да им 

е по-интересно и забавно, дори и когато става 

въпрос за образованието. Естествено, това се 

дължи и на динамиката на съвременния живот и 

на социалните медии, които налагат идеята за 

бърз обмен на кратка и забавна информация 

Те предпочитат и по този начин да учат.  

интервю 

Продължава на следващата страница 

Д-р Александър 

Христов е редовен 

преподавател в 

УНСС и хоноруван 

преподавател в НБУ. 

В момента е и 

Акаунт директор на 

ПР агенция Civitas 

България, доктор в 

сферата на 

комуникациите и 

магистър по 

международни 

икономически 

отношения. 

През периода от 

2011 г. до 2013 г. е 
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И тук е необходимостта от това университетите да 

се променят – да има повече интеракция със 

студентите, по-интересно поднасяне на лекциите.  

Още май Ръдърфорд е казал, че ако не можеш да 

обясниш физиката на един портиер, това е лоша 

физика. Сега това е още по-важно. 

  

– Знаем, промените във висшето образование се 

случват бавно. И все пак, коя е най-належащата 

промяна? 

 

–  Най-необходимата промяна също изобщо не е 

бърза, но трябва сериозно да се захванем да се 

случи. Преподаването и висшето образование 

въобще трябва да преминат от това да искат 

възпроизводство на знания към това да насърчават 

мисленето и самоусъвършенстването. Сега 

оценяването в университетите се основава най-

вече на това колко добре си научил една тема. 

Тоест – да изисква се преразкажеш това, което 

някой друг смята.  

Колкото по-безкритично, толкова по-добре. Вместо 

това оценяването все повече трябва да се базира 

на това, което студентите са направили – това 

означава практически занятия, мислене, творчески 

процес. И това е валидно не само за приложните 

дисциплини.  

 

Например, не знам дали това се случва, студентите 

в математическите специалности може не само 

да решават, а и да съставят задачи. И тук 

причината не са само университетите, цялото това 

възпроизводство на знания се оформя още в 

училище, там това едва ли не е издигнато в култ. 

 

– Значи проблемът е в средното образование? 

 

– Не само там, макар че да, и то според мен 

трябва да се реформира в тази посока. Цялото 

образование трябва да бъде насочено не само 

към преподаването на знания, а и към 

формирането на умения. В западните страни това 

се случва – все повече се обръща внимание на 

необходимостта да се формират т.нар. skills. Така 

студентите ще са по-подготвени за практиката, а 

това е и нещо, което практиците и работодателите 

доста сериозно критикуват като недостатък на 

висшето образование. 

 

– Това означава ли, че се променя се ролята на 

преподавателите в университетите? Ако да, как? 

 

– Точно тяхната роля се променя най-много. 

Ефективността на обучението в един университет 

интервю 

Продължава на следващата страница 
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Те трябва да бъдат актуални спрямо практиката, 

да бъдат в крак с реалността, а не само с 

чистата наука. И тяхната роля не е едва ли не да 

бъдат върховна инстанция на истината, те трябва 

много повече да бъдат ментори. Преди време в 

СУ от отворената врата в една зала видях как по 

време на лекция преподавателка диктуваше от 

отворен пред нея учебник, а студентите 

записваха. Това е безобразие. Това е колосална 

загуба на време и ресурс, това е 1984-та. И не е  

вярно, че проблемът е във възрастта на 

преподавателите и в тяхното бавно или бързо 

кариерно израстване. Има млади асистенти, 

които са с непростимо сковано мислене, има 

преподаватели пред пенсия, които разсъждават 

модерно и мащабно. 

 

 

– Решение ли е тогава преподаватели да идват 

от вън – например от практиката? 

 

– Донякъде да. Въпросът е, че много от практиците 

нямат желание и намерение да преподават. А 

някои от тези, които искат, не могат да излязат от 

тесните рамки на компанията, за която работят. И 

общо взето, разказват само за нея, естествено в 

позитивна светлина. Това става като реклама,  

 

 

 

студентите го усещат и реагират негативно. 

Преподаването изисква не само да знаеш и да 

можеш, а и да знаеш как да систематизираш 

знанието, а също и полет на мисълта, но и 

сериозна доза критичност. 

 

 – Някои смятат, че в съвременния динамичен 

свят ролята на специализираните знания 

нараства, а на общата култура намалява. Така 

ли е? 

 

– Не, нараства значението на комбинацията от 

знания и умения. Общата култура е важна и ще 

продължава да бъде такава, даже вероятно ще 

става все по-важна заради многото 

информационни източници, които ползват хората 

днес. Добрите университети и добрите 

преподаватели подготвят специалисти за 

бъдещето и трябва да преподават ценности, 

специфична гледна точка към действителността и 

добри практики. Общата култура е част от всичко 

това. 

 

 

Интервюто е взето от Евелина Гечева за 

www.akademika.bg 

Целия материал може да откриете тук.  
 
 

 

интервю 

http://www.akademika.bg/
http://www.akademika.bg/
http://www.akademika.bg/
http://www.akademika.bg/
http://www.akademika.bg/
http://akademika.bg/2015/12/%D0%B4-%D1%80-%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4/
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Ива Белокапова е новият директор Маркетинг и 

образование на M3 Communications College 

Ива Белокапова е новият директор Маркетинг и образование на 

центъра за професионално обучение по маркетинг, Public 

Relations и бизнес комуникации – M3 Communications College.  

Започнала кариерата си преди 18 години именно в M3 

Communications Group, Inc., Ива Белокапова притежава богат и 

ценен опит в сферата на комуникациите, маркетинга и връзките с 

обществеността. Била е част от Graffiti BBDO, търговски директор 

на Jazz FM и Classic FM, директор Бизнес развитие в Synovate и в 

South East Europe Research Corporation, мениджър на Grayling за 

България, старши консултант в Publicis Consultants и маркетинг 

директор на Investor.bg. Съучредител и изпълнителен директор на 

фондация „Група Град“ и „UnderGara“. През последните години 

Ива работи по множество български и международни проекти за 

изграждане на туристически стратегии, градски 

предизвикателства и политики, бизнес иновации.  

M3 Communications College е част от М3 Communications Group, 

Inc. От 2008 година колежът е представител на Manhattan Institute 

of Management и е първият изцяло лицензиран център за 

професионално обучение в областта на PR, Маркетинг и Бизнес 

комуникации в България. 

новина 
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Светла Иванова е новият PR на Асоциацията на 

индустриалния капитал в България 

Тя има дългогодишен опит като журналист и PR. 

Работила е като репортер и водещ на различни 

предавания в Нова телевизия, МСат, Телевизия 

Европа. През 2003 г. започва работа като 

говорител на Висшия съдебен съвет, а 

впоследствие става и директор на дирекция 

"Публична комуникация и протокол". Била е и 

експерт "Комуникации" във фондация "За Нашите 

Деца". 

 

Завършила е българска филология в Софийския 

университет и право в Югозападния университет. 

Преминала е квалификационни курсове в 

Националния център за щатски съдилища – 

Вашингтон, САЩ и Европейския институт за 

публична администрация – Люксембург.  Светла Иванова е новият директор "Връзки с 

обществеността и протокол" на Асоциацията на 

индустриалния капитал в България (АИКБ). На тази 

позиция тя ще се занимава с планиране, 

координиране и реализиране информационната 
политика на бизнес организацията. 

новина 



PRактики, брой 122, 11 февруари  2016 г. 18 

Български мобилни приложения, пазар на мобилна реклама и 

очаквания към тези инструменти за комуникации, събрани в два 

часа в една вечер 

Зимната маркетинг вечер на тема  "Mobile & 

Advertising "откри" програмата от професионални 

събития, свързани с комуникациите, на 

Marketing360.bg. 

 

Лекторите показаха различните аспекти на 

мобилните приложения и потенциала, свързан с 

тях в областта на марктетинга. Заинтересованите 

можеха да чуят какви са последните тенденции 

в  "употребата" на мобилните приложения, как 

потребителят възприема рекламата в тях, цените и 

поръчките. Беше представено медиа планирането 

на мобилна реклама като част от онлайн 

рекламата. 

 

Участници в събитието като лектори бяха Яна 

Петкова, Pragmatica; Димитър Димитров, 

AttractSoft; Христо Ласков, Publicis Modem 

Cybermark. Алеко Мицев, Argent Media Agency ни 

поведе из Средната земя на маркетинга на 

пътешествие за Безценното  - вниманието на 

негово величество Потребителя. 

 

Най-успешното изцяло българско мобилно 

приложение за здравословен начин на живот 

Здрави беше представено от един от идейните му 

създатели Симеон Василев, CredoBonum. 

Предпоставките за успех на това приложение са 

съдържанието, авторските картинки и 

възможността за активно участие от страна на 

потребителя. 

събитие 

Продължава на следващата страница 
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За всеки изпълнен съвет потребителя получава 

точки, които може да дари за осъществяването 

на определени каузи. Те се реализират 

физически от автора на Здрави, Софарма.  Така 

онлайн приложението преминава в офлайн 

средата и всеки може да види какво е 

допринесъл за другите, грижейки се за себе си.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отново със здравна насоченост е и 

приложението Ex smoker , представено на 

Зимната марктетинг вечер от Таня Топалова, 

Софарма. Приложението е в подкрепа на 

желашещите да откажат цигарите, които 

получават съвети и насърчаване, но имат 

възможност да следят и какво се случва с тялото 

 

 им и с околната среда след спирането на 

цигарите, както и да се състезават в една голяма 

общност от хора със същата цел. Ex smoker е 

разработено за улеснение на хората, отказващи 

цигарите с лекарствения продукт Tabex, но има 

собствен живот и показва как потребителите на 

едно мобилно приложение могат да създадат 

общност със споделени цели. 

 

Събитието беше посетено от над 250 

специалисти, работещи в сферата на 

комуникациите и маркетинга, главно от 

рекламни агенции, технологични компании и 

маркетинга на бързообортните стоки. 

Какво друго: тръпнещо очакване за билети, 

"пуснати" още билети, networking през цялото 

време, дори и особено по време на 

презентациите, натрупан сериозен опит от 

страна на лекторите ("разказхаме им играта"), 

томбола за късметлиите, интересни подаръци за 

всички, чаровното домакинство на лъчезарната 

Радостина Христова. 

 

Съвет от Здрави 
Закуската е най-важното хранене през деня, а 

сутрините определено са най-ползотворния 

момент за работа от всички 24 часа. 

събитие 
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7 ПР тенденции, които да следим през 2016г 

Динамичното развитие на комуникациите, 

променящите се нужди и предпочитания на 

различните аудитории, изискват непрекъсната 

еволюция в практиките за връзки с 

обществеността. Да се задържим на върха в 

играта  - и пред конкурентите – означава да 

сме винаги в час  с новостите в индустрията. В 

пoдкрепа на това, ПР експертът и сътрудник на 

Forbes  Джон Хол, очертава 7 тенденции, които 

да следваме през 2016 г.: 

 

1. Край на традиционното прессъобщение  

Приключи ерата на стандартното 

прессъобщение. Освен ако не сте Apple или 

имате наистина новаторски продукт, е загуба 

на ресурси да пишете и разпространявате 

традиционните прес съобщения до 

журналисти и медии. Вместо да се опитвате 

да получите по-широко медийно отразяване 

чрез неефективни прессъобщения, от 

решаващо значение за ПР и маркетинговите 

специалисти е търсенето и възприемането на 

нови и различни подходи в лансирането на 

новини за достигане до желаните публики. 

Възползвайте се от възможностите на 

социалните медии, развивайте  отношения с 

лидери и влиятелни фигури в индустрията ви, 

включвайте качествени визуализации в 

съобщенията си, за да привлечете вниманието 

на журналисти и медиа аутлети, които 

допълнително биха спомогнали за 

разпространение на посланията ви. 

съвети 

Продължава на следващата страница 
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2.Формирането на лидери - приоритет в ПР 

бюджетите 

Все повече агенции и специалисти оценяват 

ползите от създаването на лидери и брандинг на 

ръководни кадри като подход в корпоративните 

комуникации. Позиционирането като лидери в 

своите сектори е стратегия, която  служи като 

рамка за свързаните ПР тактики и кампании. 

Агенциите следва да коригират своите бюджети, 

за да дадат възможност за по-голямо развитие в 

тази посока. 

 

3. Разпространението на съдържание става 

още по-важно 

Преди години, да получите публикация в издания 

като TechCrunch или Forbes, можеше да доведе 

до срив на сайта ви от целия предизвикан 

трафик. Възможностите за това вече не са 

толкова големи. Разбира се, има много канали 

за разпространение на послания и 

информация, но е нужно да знаете как да 

постигате целите си и да разширявате обхвата 

на съдържанието, за да получите повече 

внимание. И всичко започва с качеството - когато 

предлагате добро съдържание, става много по-

лесно да привлечете целева аудитория и да 

получите по-широко разпространение в 

многобройни канали.  

съвети 

Продължава на следващата страница 
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4. Негативната пропаганда срещу марката 

може да бъде предотвратена чрез съдържание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понякога, хората могат да бъдат неразумни и 

малко импулсивни, а при наличието на толкова 

лесен достъп до социалните медии, всеки има 

възможността да споделя своя опит и мнение 

посредством различни платформи. И нямаме 

особен контрол върху това, но можем да се 

опитваме да го предотвратим.  На първо място 

следвайте процедури за избягване на негативни 

преживявания. Започнете с обучение на екипа, 

за да предотвратите ситуации, които биха могли 

да се превърнат в ПР кошмар. В най-новата си 

книга – „Прегърнете вашите хейтъри”, Джей Беър 

обяснява защо игнорирането на хейтъри може 

да бъде токсична спирала и как се решават   

подобни проблеми. Полезен ресурс, ако екипът 

ви е изправен пред такъв казус. 

Още един чудесен начин да се справите с това е 

чрез съдържание. Ние използваме съдържание в 

процеса по подбор на хора, за образоване и 

привличане на кандидати, по време на 

приобщаването на нови служители, „за да ги 

запознаем с нашата култура и услуги, както и 

през целия им път с нашата компания, за да са 

наясно с актуалностите в индустрията. 

Образован и ангажиран екип би спомогнал 

положителните преживявания на вашите клиенти 

с бранда ви, също така ще намали шансовете 

да станете жертви на социалното 

празнодумство и негативни коментари на 

недоволни клиенти. 

съвети 

Продължава на следващата страница 
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5. Управление на онлайн репутацията - все по-

необходимо 

Когато подавате история или някакво 

съдържание към редактор или журналист, 

първото нещо, което много от тях биха 

направили, е да се информират кои сте и 

какво прави вашата компания. Това е 

своеобразен тест и наличието на солидно 

съдържание около бранда ви, вашата история, 

компетенции и експертиза, е от изключителна 

важност. Така шансовете ви за приемане и 

публикуване значително се увеличават. Но ако 

липсва достатъчно съдържание или то е  

преобладаващо отрицателно, то тогава 

отношенията с вас едва ли си струват риска. За 

ефективното управление на онлайн 

репутацията и насочване на посланията към 

правилните публики, е важно постоянно да се 

създава и публикува качествено съдържание. 

съвети 

Продължава на следващата страница 
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6. Лидерите на мнение печелят последователи 

Опитът от последните няколко години показва, че 

компаниите и ръководните мениджъри  отделят 

значителни средства, за да привлекат вниманието 

на влиятелни за индустрията лидери на мнение, да 

получат достъп до техните мрежи и да спечелят 

стотици хиляди последователи в социалните медии 

с цел по-широко промотиране на посланията….И 

ако това значи по-голям брой хора в раздел 

„последователи” на вашия профил, не е гаранция, 

че това са правилните хора за вас и вашата 

компания.  

Моята фирма работи с редица „инфлуенсъри”, 

които имат многобройни последователи, но те са 

ги спечелили естествено - не като ги „закупуват” или 

с други сенчести похвати. И това са личности, които 

се радват на голям успех в социалните мрежи. 

Изводът в крайна сметка - по-добре по-

малобройна, но висококачествена мрежа от 

последователи, които обичат вашата марка и 

съдържание, отколкото голяма маса неангажирани 

и без реално отношение към вас. Съсредоточете 

се върху развитието на мрежа и изграждане на 

влияние сред ясно таргетирана,  ценна за вас 

аудитория – това е трендът през 2016-та година. 

съвети 

Продължава на следващата страница 
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7. Използването на платени промоции и реклама 

в социални медии продължава да се покачва 

Според доклад на “Content Marketing Institute” 

повече от 50 процента от B2B маркетинг 

специалистите използват реклами и промо 

постове в социалните медии за 

разпространение на съдържание, а степента на 

ефективност за всеки един от тези методи 

нараства спрямо всяка предходна година. Това 

означава, че все повече маркетинг и 

комуникационни специалисти се обръщат към 

платени социални инструменти, носещи все по-

висока възвръщаемост. Продължава търсенето 

на  алтернативи за инвестиране в платена 

социална дистрибуция и достигане до нови 

аудитории. 

 

 
Сещате ли се за още тенденции и актуални новости в 

нашата практика, които могат да бъдат изведени?! Бихме 

се радвали да чуем вашите мисли и коментари в някоя от 

предстоящите дискусии на БДВО. 

 

Статия на Джон Хол, публикувана във Forbes: 

http://www.forbes.com/sites/johnhall/2015/12/13/7-pr-trends-

you-need-to-know-in-2016/#2cbee99c1b6b 
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Курсове Февруари  

 

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. 

 

 

2. “Нови упражнения за презентации и техники за убеждаване” 

 

 

Кога: 19 – 29 февруари 2016 г. 

 

Лектор: Рени Попчева - притежава 18 годишен опит в компании като P&G, Nestle, 

Danone, BAT, Unilever. През 2012 основаваembrioo.com – първата по рода си в света 

платформа за Отворена Иновация  

 

 

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
http://embrioo.com/
http://m3college.com/courses.php?content_id=11&id=208
http://m3college.com/courses.php?content_id=11&id=211
http://m3college.com/courses.php?content_id=11&id=206
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