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Приз 2016 

Важни дати в конкурса 

Приемане на проектите 

Журиране по първите три  

критерии за оценяване 
19 май 2016 г.,  

в София. 

 

15 февруари – 

15 април 

2016 г. 

20  април – 10 

май 2016 г. 

14 и 15 май 

2016 г. 

 

Публично представяне на кампаниите 

пред журито. Кандидатите ще бъдат 

уведомени по мейл за часа и мястото 

на презентиране, не по-късно от 11 

май 2015 г., сряда. 

 

Церемония по награждаване 



PRактики, брой 126, 7 април  2016 г. 4 

Продължава на следващата страница 

лица 

Иванка Шалапатова е изпълнителен директор на фондация „За Нашите Деца“ и работи в 
неправителствения сектор от 19 години. Тя е сред създателите на няколко международни 
и национални мрежи, работещи в сферата на защита на детските права, сред които 
Мрежа за защита на детските права за Югоизточна Европа и Национална мрежа за 
децата. През периода 2011-2013 г. е съпредседател на тематична група към 
Европейската мрежа за правата на децата – Eurochild. Бивш член на борда на Групата от 

неправителствени организации към Конвенцията за правата на децата Женева. Била е 
член на борда и Вицепрезидент на Международната организация по приемна грижа, 
както и представител в Националния съвет за закрила на детето на България. 
Г-жа Шалапатова е управлявала широк спектър от комплексни процеси, включително 
обединението на британските неправителствени организации Европейски детски тръст и 
Християнски детски фонд в национална организация, предоставяща социални услуги. Тя 
е участвала като експерт в европейските проекти „Анализ на разходите за и ползите от 
услугите за грижа за децата в България“, „Оценка на постиженията по операция 

„Повишаване гъвкавостта и ефективността на трудовия пазар чрез активни действия на 
социалните партньори по приоритетна ос 2, ОПРЧР за периода 2009-2012“, „Потенциалът 
на децата от маргинализираните ромски общности за образование и социализация с 
цел подобряване на пътят им към образование“. 
Иванка Шалапатова има магистърска степен по Английска и Българска филологии, 
преминала е успешно обучения към European School for Management and Technologies, 
Executive Transition Programme, Berlin и INTRAC, Oxford, 2005 Certificate in Organisational 
Development. 

Иванка Шалапатова – член на журито на PR Приз 2016 
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Какви са комуникационните предизвикателства 

пред НПО сектора? 

 

Едно от предизвикателствата пред 

неправителствения сектор е голямото 

разнообразие от аудитории, с които 

комуникираме. От една страна, това са 

институциите, в партньорство с които 

реализираме дейността си, тъй като 

неправителствените организации предлагат 

услуги, позиция и експертиза, които често са 

неразбрани или твърде напредничави за хората в 

местната и националната власт. От друга страна, 

корпоративният сектор е този, който през 

неправителствените организации търси 

реализация на своите обществено полезни и 

социално отговорни дейности. Голямата ни 

радост е, че все повече компании осъзнават 

ролята си да влияят позитивно върху обществото и 

заобикалящата ги среда чрез собствената си 

дейност и то като го правят в партньорство с НПО. 

Комуникираме и с тези части от обществото, 

които се нуждаят от нашата подкрепа. Не на 

последно място, стараем се да популяризираме 

работата си към масовата аудитория, защото  

подкрепата й е важна за нас, все пак нуждите на  

 

 

обществото са причината за нашето 

съществуване и всекидневната ни дейност. Друго 

сериозно предизвикателство е все още 

ширещото се недоверие към гражданския 

сектор, което затруднява развитието му.  

  

Как оценявате публичната и медийната среда, 

когато се отнася до въпроси, свързани с новини 

и информация за деца и особено при проблемни 

ситуации? 

 

Стараем се да сътрудничим с медиите, така че 

те да осъзнаят отговорността си при отразяването 

на теми от обществен интерес, особено такива, 

касаещи деца в риск и тяхната защита. 

Отговорност на всеки е гласът на тези деца да се 

чуе, без това да нарушава правата им, а като им 

се даде шанс за по-качествена грижа и по-добро 

бъдеще. Все още обаче има посоки, в които 

трябва да насочим усилията си като общество, 

защото децата, както и всички други хора в тежки 

ситуации, не бива да са обект на сензационен 

интерес, медиите трябва да ги приемат като своя 

отговорност. Децата са носители на права, а ние 

възрастните и често медиите забравяме това! 

 

 Продължава на следващата страница 

лица 
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Каква е ролята на специалистите по връзки с 

обществеността в работата на една 

неправителствена организация?  

 

С една дума – огромна. Специалистът по Връзки с 

обществеността трябва да успее да прецизира 

всяко послание на неправителствената 

организация към конкретната аудиторията, до която 

то е насочено. Трябва да намери точните думи, с 

които да предаде съдържанието и да постигне 

търсения резултат – да направи институциите, 

бизнеса и цялото общество съпричастни по начин, 

който отговаря на конкретните им възможности. 

Нуждата от публичност на неправителствения 

сектор е огромна поради две причини. Първо, 

организациите се нуждаят от нея, за да намират 

съмишленици. Второ, хората трябва да научат как 

могат да насочат енергията си и желанието си да 

помагат и да са полезни за значими каузи и за 

сериозни промени в обществената грижа за най-

уязвимите – децата! Когато специалистът по Връзки 

с обществеността работи в организация, 

защитаваща детските права, той трябва много 

добре да познава законите, защитаващи децата в 

риск. Защото той преди всичко защитава техните 

интереси, а после се старае да комуникира  

нуждите им по достоен и отговорен начин. Нека не 

 

 

 

 забравяме, че у нас има много нагласи, които 

трябва да се променят и това става именно с 

качествените и цялостни комуникации, а те за факт 

единствено с правилните и опитни експерти. 

 

Част сте от журито на ПР приз, какво мислите за 

комуникационните конкурси и каква са 

очакванията Ви като част от журито? 

 

Очакванията ми са да видя много креативни идеи и 

иновативни практики в комуникационния бранш. 

Защото той се развива изключително динамично в 

синхрон с развитието на комуникационните 

технологии. Общуването става все по-бързо, все 

по-лесно и все по-персонализирано, аудиторията 

има все по-високи изисквания и е имунизирана към 

неатрактивни послания. На всичко това 

комуникационните специалисти трябва да 

отговорят високо професионално и съм убедена, 

че точно примери за такава тяхна дейност ще видя в 

предложенията за ПР приз. Комуникационните 

конкурси дават възможност именно за това – да се 

покажат най-добрите практики, които днес може 

да са нестандартни и иновативни, но още утре ще 

са част от всекидневната практика. Те не просто 

отличават най-добрите, задават стандарти на 

високоефективна работа.  

 

 

лица 
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конкурс 

За шеста поредна година БДВО съвместно с 

Мтел ще дадат възможност на студентите в 

комуникационни професии да покажат своите 

възможности, състезавайки се по реален 

проект, зададен от телекомуникационната 

компания.  

 

Заданието, по което студентите ще имат месец 

за подготовка, е под надслов „Старт на 4G 

мрежа“, като участниците в конкурса ще трябва 

да разработят две концепции – едната е 

предназначена за вътрешни публики, а другата – 

за външни. Журирането ще се проведе на два 

етапа, като на първия специалистите от Мтел ще 

се запознаят с проектите и ще класират най-

добрите за открита защита, която ще се 

проведе на 14 април 2016 г. в Огледалната зала 

в Северното крило на Ректората на СУ „Св. 

Климент Охридски“. Желаещите да проверят 

своите възможности и да спечелят платен стаж в 

телекома, следва да изпратят своите разработки 

по зададената тема не по-късно от 10 април на 

електронен адрес: office@bdvo.org. Освен 

проекта, кандидатите следва да изпратят 

контактна информация, информация за 

университета, специалността и курса на 

обучение, в който са, както и заявка за участие в 

конкурса. 

 

Студентите, които кандидатстват в конкурса, 

следва да са завършили минимум трети курс от 

своето обучение по специалност Връзки с 

обществеността или друга комуникационна 

специалност или да следват магистърска 

програма.  

 

Заданието на Мтел можете да намерите тук. 

Продължава набирането на проекти за Mtel PR Challenge 2016 

За стаж в Дирекция „Корпоративни комуникации” ще се  състезават студентите-участници в 

тазгодишното издание на студентския конкурс 

http://bdvo.org/bdvowp/wp-content/uploads/2016/03/Mtel_PR_Challenge_2016.pdf
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обучение 

На 25 март  във ФЖМК се проведе обучение, организирано от БДВО, на тема „PR в индустрията – Как 

да запазим равновесие между организацията и заобикалящата я среда”.  

 

В обучението участие взеха над 20 практици и студенти с изявен интерес към индустриалния пиар. 

Целта на провелия се трейнинг бе да запознае заинтересованите с дейността на едно предприятие и 

настоящитефактори и условия, в които то действа. Отговор получи и въпросът как комуникациите 

подпомагат успешното позициониране на организацията в заобикалящата я среда, което да й 

осигури успех и да бъде предпазена от рискове. 
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Обучител беше Мануела Дюлгерова-Тотева, 

която има 14 години стаж в сферата на 

комуникациите. От 2010 г. до момента тя е PR 

на Аурубис България, където отговаря за 

вътрешната и външната комуникация, 

дарителската програма и кризисните 

комуникации. Член е на УС на БДВО и е 

избрана за председател на Дружеството за 

2017 г.  
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отличие 

Продължава на следващата страница 
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Конкурс за финансов директор на годината 

CFO of the Year 2016 

 

За трета поредна година консултантската компания 

EY заедно със списание Forbes организират конкурса 

за финансов директор на годината CFO of the Year 

2016.  

 

Конкурсът дава една добра възможност финансовите 

професионалисти да получат заслужено признание 

за усилията си през годините, а компаниите, които 

застават зад финансовите си директори, биват 

разпознати като високо професионални 

организации, които поощряват добрите практики и 

развиват бизнес средата в България. 

 

Кой може да участва? 

Изискване на конкурса е кандидатите да бъдат CFO 

или да заемат еквивалентна длъжност в публична или 

частна организация. Също така, те трябва да са на 

съответната позиция от минимум една година.  

 

Как да кандидатствате? 

До 30 април 2016 компаниите могат да номинират 

своите финансови директори. Финансовите 

директори могат и сами да подадат своята 

кандидатура или да бъдат номинирани от свои колеги 

или управителните органи на съответната компания.  

 

отличие 

Продължава на следващата страница 
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Журито 

Оценката на кандидатурите се прави от независимо жури. Членове на журито тази година 

са проф. д.ик.н. Бистра Боева, Университет за национално и световно стопанство, Данета 

Желева, главен изпълнителен директор на Индустриален холдинг България, Тодор Брешков, 

управляващ съдружник на Лонч Хъб, Николай Андреев, главен финансов директор на Нова 

Броудкастинг груп и победител в конкурса от 2014 година, Александър Пулев, сътрудник, 

Европейска банка за възстановяване и развитие, Николай Генчев, главен изпълнителен 

директор и председател на УС - Застрахователна компания „УНИКА“ АД. 

 

Победителят ще бъде обявен през месец юни на официална церемония CFO of the Year.  

Информация за конкурса, процеса на кандидатстване и необходимите документи може да 

намерите тук  http://www.ey.com/bg/cfo 

 

За повече информация, моля свържете се с екипа на проекта: 

Елена Литова – Elena.Litova@bg.ey.com, 02/81 77 180 

Стела Георгиева – Stella.Georgieva@bg.ey.com, 02/81 77 132 

отличие 
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Digital run 

Дигитализацията на ежедневието налага 

дигитализиране на бизнеса, не само на 

комуникациите, като част от стратегията му за 

развитие. Появата на нови бизнес модели като 

„икономика на споделянето”, насочването към 

„pay per use” при продуктите, свързаното 

ежедневие чрез IoT вече променят очакванията на 

потребителя и изискванията му към 

производителите и доставчиците на услуги. 

Тенденциите на развитие на дигиталните 

комуникации, медии, маркетинг и търговия бяха 

представени на шестото издание на  IAB Forum, 

който се проведе на 31 март в зала "Мусала" на 

хотел "Хилтън". В него взеха участие представители 

на Investor, Netinfo, OLX, Economedia, Mastercard, 

Etarget Slovakia, Saatchi&Saatchi, Oracle, pCloud и 

други водещи компании. 

 

Според експертите, традиционните рекламни 

формати в онлайн пространството вече са 

загубили доверието на потребителите, както като 

читатели, така и като рекламодатели и 

предлагането им е все по-неуместно като 

решение за комуникиране на продукт или услуга. 

Поради това все повече медии са се насочили 

към създаването на нови формати, наричани 

актуално „редакционни проекти”, които са 

вариация на платеното съдържание, но с по-

интегриран подход, който ги превръща в част от 

информационния поток на самата медия. Така 

дори при инсталиране на софтуер за блокиране 

на реклами, native рекламата стига до 

потребителя, което я прави предпочитаната 

дигитална реклама.  

 

 

събитие 
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Интересно е развитието на комуникациите на 

медиите с крайни потребители, в резултат на все 

по-честото инсталиране на adblocker-и. Издания 

като Forbes, The Washington Post и GQ въвеждат 

забрана на достъп до съдържание, ако читателя 

е инсталирал подобен софтуер. Това обаче се 

оказва не особено работещо и се 

експериментира в посока нови форми на 

реклама и утвърждаване на съдържанието като 

водещ фактор за успех в комуникацията.  

 

Използването на софтуера за блокиране на 

реклами дава нови данни за издателите. Така те 

могат да таргетират много по-добре, с ясното 

съзнание, че потребителите, инсталирали 

adblocker не се влияят от реклами, според 

Александър Варов от "Нетинфо" и да се търсят 

други начини за достигане до тях.  

 

По данни на "Нет инфо" за използването на 

естествената реклама в онлайн групата, 

спонсорираното съдържание достига до 79% от 

потребителите, като особено добре се 

възприема за мобилните версии на сайтовете.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Въпреки нарастването на мобилния трафик, 

мобилната реклама все още не е предпочитана 

от рекламодателите. Анализ на ИПСОС показва, 

че брутните бюджети за телевизионна реклама 

са малко над 1 млрд. лева, докато тези за 

онлайн реклама – едва около 62 млн. лева. 

Потребителите у нас прекарват средно по около 

3.5 часа на ден в интернет, като все повече 

използват мобилните си устройства, а за 

гледането на телевизия отделят между 2.5 и 3 

часа на ден.   

 

 

събитие 



PRактики, брой 126, 7 април  2016 г. 
16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очаква се обаче промяна на това съотношение. 

Мобилният трафик в световен мащаб е около 

33% от общото потребление на интернет. Все 

още обаче преобладава дисплей рекламата, 

която формира голям дял от онлайн ркламата, 

заедно с facebook и google search. През 2015 

oонлайн рекламата отчита около 22% ръст, като 

за сравнение през 2014 е 18,2 на сто; общите 

приходи от интернет реклама за 2015 са 61,8 млн. 

лева спрямо 50,8 млн. лв. за 2014.  

 

Ръстът при Facebook ракламата е от 66% на 15,65 

млн. лв. от 9,43 млн. лв. за 2014. Google search 

генерира 15,65 млн. лв. приходи от реклама 

спрямо 13,05 млн. лв. за 2014 (20% ръст).  

 

Интересно е, че се отбелязва и ръст в брутните 

приходи от PR , като за 2015 те са 1.5 млн. лв, 

спрямо 1.1 за 2014. 

 

Новите технологии дават възможност за издигане 

на комуникациите с потребителите на друго ниво. 

Създаването на „уникално клиентско изживяване” 

благодарние на събраните и анализирани данни 

позволява да се предлага на потребителя това, 

което го вълнува, в правилния момент. 

Оперирането с тази информация може да 

превърне потребителите в активен партньор на 

компаниите и да ги ориентира в актуалните 

тенденции на потребителското търсене. Разбира 

се, не е добре да се преминава една бариера, 

отвъд която потребителя би се чувствал като 

участник в „биг брадър”.  

 

Все повече се хора избират чрез мобилните 

приложения за продукти/услуги. Те са вече не 

само комуникационен канал, а средство за 

осъществяване на бизнес, особено в сферата 

на услугите. Като рекламен канал все още не се 

търсят у нас, но примери като #olx, #emag, 

#здрави показват потенциала, който мобилните 

приложения носят.  

 

събитие 
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Отвъд конкретните изводи от Digital Run се 

наблюдава затвърждаване на интересната 

тенденция за „обличане” в термини на вече 

осъществени комуникационни активности и 

дефинирането им като инструменти за бизнес 

развитие. Така съдържанието, подавано в 

общественото пространство от страна на 

бизнеса и отказите от "платен pr" доведоха до 

трансформиране на рекламните формати и 

днес се предлагат „редакторски проекти". 

Мобилните приложения разработени като user 

friendly инструмент за връзка с потребителите, се 

разпознават като средство за монетизиране на 

съдържание.  

 

Друга устойчива тенденция е подценяването на 

рекламодателите. "Изгубени в превода" между 

криейтива и "отразяването" на комуникационните 

агенции и бюджетите на медиа агенциите, 

компаниите често не получават желания от тях 

резултат.  Често се подвеждат по „лесното“ и 

стереотипа от познатите им стари 

комуникационни форми, като биват убеждавани 

да възпроизведат традиционната си реклама в 

онлайн среда, което рядко е удачно спрямо 

възможностите и изискванията на новите 

технологии и още по-рядко отговаря на 

потребителските търсения. Това говори за 

подценяване на потребителя и клиента и порочно 

измества центъра на комуникацията отново към 

бюджета и опростената дефиниция, че колкото 

повече, толкова по-голям шанс да бъдеш 

забелязан, като и рекламодателя и потребителя 

са в ситуация на понижаваща се ефективност и 

взаимно разбиране. 

 

Дигиталната среда, обаче дава далеч по-високи 

възможности за ясно дефиниране на всеки 

елемент от една успешна комуникационна 

стратегия с повишаващо се ниво на ефективност 

и полезност за всички участници. Ключовият подход 

е партньорство с уважение към знанията и 

уменията на всички страни. Дигиталната среда не 

допуска подценяване на нито един от факторите в 

нея, защото глобалното се оказва все по-локално 

и избора  по-голям за всички. В динамичините 

времена на трансформация, в които живеем, все 

по-често ще успяват тези, които в сферата на 

комуникацията работят за преодоляването на 

традиционните модели,  дори в мисленето, 

разумните иновации, познанието на „другия“ и 

преодоляването на собствените ни вътрешни 

бариери. 

събитие 
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Управлявам социален профил на компания, която всички 
мразят. Как да се справя?! 

„Нахлуването“ в разговори с хейтъри е рецепта за гняв 

Управлението на социални профили за компания, 

която всички мразят, е сред големите 

предизвикателства в кариерата на специалистите по 

социални медии. Ако сте в подобна ситуация, имайте 

предвид, че ви чака доста работа и здрави нерви пред 

непрекъснатите критики и атаки, същевременно 

опитвайки се  да поддържате удовлетворенността на 

настоящите си клиенти.   

 

Практиките на компании като Monsanto, често 

сблъскващи се с враждебни реакции, са ценен 

източник как да водим комуникацията си с 

потребителите  в социалните медии. 

 

За да ви помогнем с навигацията  в тези много коварни 

води, ви предлагаме няколко съвета, споделени от 

специалисти.  

съвети 

Продължава на следващата страница 
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Принципът „обичаме да мразим“ 

 

Преди да пристъпим към конкретни съвети, е 

полезно да се разбере защо да бъдете мразени 

в действителност може да не е най-лошото 

нещо на света. Вероятно сте чували крилатата 

фраза: "Всяка реклама е добра реклама“?!  

Същият принцип може да се приложи към 

публичния „шум“ около вашата компания.  

 

В наръчника си от съвети към компании, 

сблъскващи се с общности от хейтъри, 

специалистите от Fast Company твърдят: "За 

даден бранд, безразличието може да е далеч 

по-вредно, отколкото малко омраза – утехата е, 

че тези новооткрити мразещи същевременно 

валидират значимостта на вашия бранд.“ 

 

Ако фирмата ви търпи критики, това вероятно 

означава, че сте предприели някои рискове. В 

случай, че съвсем отсъствате от съзнанието на 

потребителите, може да се каже, че 

присъствието ви на пазара и обхвата на 

усилията ви са относително консервативни. 

Желанието да се харесаме е естествен 

човешки и професионален инстинкт. Но от Fast 

Company предупреждават: "Често 

безпокойството как ще бъдем възприети, ни 

кара да „притъпим“ крайщата на нашата 

идентичност/бранд и ни спира от  действия, 

които в действителност  биха ни помогнали да се 

откроим.“ 

 

Да играем на сигурно без минимални рискове, 

определено не е най-добрата стратегия. 

съвети 
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Фокус върху информираността 

 

Действително някои марки са с право 

ненавиждани по една или друга причина. В други 

случаи просто възникват недоразумения, които 

придизвикват широки хейтърси реакции. Ако сте 

отделили време да изясните случая и да 

предоставите достатъчно информация на 

публиките или индивидите, застанали „на нож“ 

срещу вас, има вероятност да ви намразят още 

повече, но поне сте дали възможност да си 

изградят становище на база факти, а не на 

слухове и митове. 

 

Екипът по онлайн репутация и социални медии на 

земеделската  компания Monsanto непрекъснато 

 работи в обстановка с много малко застъпници и 

 

 

поддръжници. Онлайн координаторът на 

компанията  Джанис Пърсън споделя опита си в 

тази враждебна среда: "Ние трябва да сме 

сигурни, че нашата информация, нашата гледна 

точка, е някъде там в публичното 

пространство....максимално достъпна за хората, 

които се интересуват. Това е основна цел на 

нашата стратегия за социалните медии.“ 

 

Фокус на хората, които управляват тази 

комуникация, е да преценят кога да предоставят 

информация и да ангажират публиките, и кога е 

най-добре да се въздържат от този курс на 

действие.  

 

По отношение на Monsanto, коментирайки  

полемиките, касаещи някои от  продуктите, Пърсън 

казва: „Основният въпрос  е кога да сте 

ангажирани?!  Да  прекарвате  цялото си време и 

усилия просто в отговор на хейтъри и  тролове, 

хвърлящи омраза и обиди към вашата марка, 

определено не е разумно и ползотворно.  Вместо 

това, използвайте преценката си, за да оцените 

кои потребители са реално отворени да научат 

повече за вашия продукт или услуга,  отговаряйте 

на въпроси, които информират и са в помощ на 

голяма група от хора.“ 

съвети 
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Не се въоръжавайте 

 

Ако се занимавате с онлайн репутация 

достатъчно дълго, вече  сте осъзнали, че 

хейтърите реагират с презрение към почти 

всичко, което публикувате. Въпреки това, 

гарантирайте си, че не им давате допълнителни 

основания да ви мразят или да се подиграват с 

вас. 

 

Старайте се да насочвате внимателно 

коментарите си по  чувствителни въпроси: ако се 

наемате с предизвикващи полемика теми,  

несвързани с вашия продукт или услуга 

(например  скорошните атаки в  Париж), 

вероятно е някой да намери проблем във 

вашето изявление и да привлече вниманието към 

него в отрицателна светлина. 

 

Гледайте си  собствения  бизнес!  

 

Спомняте ли си колко ви дразнеше като 

тийнейджъри докато разговаряте с най-добрия 

си приятел по телефона, родителите ви да се 

намесят челно от другата стая? Подобно е  

чувството, което изпитват хората с опит в 

разговорите чрез социални медии, особено  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

когато произволните включвания са несвързани, 

неадекватни или чисто спам-ориентирани. 

„Нахлуването“ в разговори с хейтъри е рецепта 

за гняв.  Не скачайте там, където не сте канени, 

освен ако не искате да влошите още повече 

разговора сред потребителите на социални 

медии и обществеността като цяло. 

съвети 
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Не надувайте „рога“ излишно: 

 

Няма нищо по-дразнещо за гневните хора от това да се сблъскат с  успеха на 

обектите на тяхното презрение. Ако поддържате профил на компания в социалните 

медии, която е силно мразена, избягвайте да публикувате постове от рода „колко 

прекрасни са моите работодатели“.  Хората ще ви предизвикват за това, 

гарантирано.  Бъдете автентични  и прозрачни,  добра практика за всяка организация. 

Спамът в  социалните медии с явно предубедени и удобно едностранчиви съобщения, 

ще отчужди повечето потребители. 

съвети 
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Поемете кормилото 

 

Така, приели сте  факта, чеработите за 

компания, която не е долюбвана сред редица 

потребителски общности. Вместо да харчите 

цялото си време в отговор на тролове и 

безплодни обиди към хейтърите, изградете  

стратегия за  справяне с оплакванията. 

 

Като една от малкото компании, които открито 

обсъждат тези предизвикателства, Джанис 

Персън от Monsanto говори за убеждаване и 

преобръщане: "Това е един фин баланс между 

проактивен  и реактивен. Специалистите на 

компанията  следят обсъждани теми и 

коментари в различни социални медии, като 

същевременно създават съдържание, 

позволяващо  на хората да надникнат  зад 

кулисите в живота на фермерите от Monsanto.  

От блога на компанията до кампаниите на 

Американските Фермери, екипът по  социални 

медии се грижи за справяне с негативизма, а 

също и създаване на положително съдържание 

около бранда."  

съвети 
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В книгата си "Монсанто открива новите медии", 

изследователят от Университета в  Илинойс 

Вилхелм Пийкхаус  пояснява: „вместо  постоянно 

да  отговаря на новите обвинения, свързани с 

компанията и нейните практики, Monsanto иска 

да се отвори и да насочи разговора към това 

как селското стопанство ще посрещне нуждите 

на света през 2050 г., когато  според сегашните 

прогнози населението на планетата  ще 

достигне 9 млрд.  души, което означава, че ние 

ще трябва да произведем повече храна в 

следващите 50 години, отколкото сме  имали в 

изминалите 10 000.“ 

 

Не ви предлагаме да  игнорирате  истинските 

клиентски запитвания и въпроси, а да използвате 

вашата преценка  учтиво да игнорирате  явното, 

непринудено и безнадеждно хейтърско 

съдържание. Сведете  до минимум евентуални 

бъдещи инциденти с изпреварващи съобщения 

и информация. Ако вашата фирма има явно и 

фактически положително развитие, маркирайте 

това по  неарогантен начин и предоставяйте 

изчерпателна,  прозрачна информация. 

Разсейвайте всякакви митове по един скромен 

начин, като същевременно признаете и пред  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
себе си, че няма как да бъдете обичани и 

харесвани  от всички.  

 

Безусловната любов е надценена при всички 

случаи! 

 

Оригиналния текст може да откриете тук. 

съвети 
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Connected living 
Автор: healtnynewsmedia  

Конференцията Digital Health & Wellness Summit 

се проведе в края на февруари като част от 

Световния мобилен конгрес 2016 в Барселона. Тя 

събра експерти, работещи в сферата на 

мобилното и свързаното здравеопазване, които 

споделиха своите очаквания за бъдещето. Около 

400 участници от 40 държави имаха възможност 

да дискутират с представители на компании като 

Orange, Qualcomm Life, Telefónica, Samsung, 

Roche Diabetes Care Spain  и Adidas, прехода към 

по-персонализиран модел на здравни грижи.  

 

Пътят на здравеопазването вече минава през 

мобилните технологии, които го правят по-

достъпно и съобразено с потребителите. Част от 

новите теми са дизайна на дигитални решения за 

здраве, управление на промените в поведението 

и идентифициране на нови таланти, нужни за 

сектора, за да се премине от експерименти към 

един по-зрял и работещ сектор на дигитално 

здравеопазване. Според Брайън О’Конър, 

председател на ECHAlliance, вече са направени 

достатъчно изследвания и пилотни програми и е 

време да се постигне целта: Здравето и 

Дигиталното Здраве не са различни неща, 

„дигитализацията е единствения път за развитие 

на модерната система за здравеопазване и, 

освен това, е фантастична възможност за 

създаване на растеж и работни места". 

 

Дискутираните теми са свързани с доставчиците 

на здравни услуги, крайните потребители, 

отношенията между тях и разбира се, 

дефинирането на тези услуги като отделна 

индустрия. Мобилните приложения за здравни 

услуги и грижа за здравето вече са толкова 

значими, че се водят дискусии за тяхната 

регулация. 

 

Продължава на следващата страница 

конференция 
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В различни части на света (САЩ, Европа), 

правителства и администрации работят съвместно 

с индустриите, за да се определи регулаторната 

рамка на мобилните приложения и инструменти, 

свързани със здравеопазването. Те са главно 

насочни към крайните потребители /B2C/, което 

остава в страни от регулаторната среда 

класическото здравеопазване. Успоредно с това, 

мобилните приложения трябва да бъдат безопасни 

и да оправдаят доверието на своите потребители.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Твърде често „регулиране на средата” и 

„иновации” се противопоставят, но това може да 

бъде преодоляно чрез отговаряне на два въпроса: 

кой може да регулира и какво може да се 

регулира. Дефиницията за MHealth се дава през 

2010г. за нуждите на National Institute of Health, като 

„предоставяне на услуги, свързани със 

здравеопазването, чрез мобилни комуникационни 

устройства”. Към момента Световната здравна 

организация няма официална дефиниция, а най-

близката е тази за eHealth. mHealth включва 

комбинацията от продукти и услуги, предоставяни 

от производители на устройства, 

телекомуникационни компании и производители 

на софтуер с някакъв здравен аспект, което 

създава три различни пазара: за здравни 

специалисти, за управление на здравни услуги и 

за превенция и  здравословен начин на живот. Това 

прави създаването на законова рамка деликатен 

и сложен процес. Основните проблеми са 

свързани с гарантиране на сигурността на 

данните и тяхната собственост /на системата за 

здравеопазване, на болницата, на пациента/; 

какви данни могат да се събират; достоверността 

им, когато са попълвани от пациентите при 

самонаблюдение; опасност от събиране на 

свръхинформация; възможност за реклама. 

Всички те се усложняват поради участието на 

много различни сектори, всеки един 

самостоятелно подлежащ на регулации.  
Продължава на следващата страница 
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В тази ситуация бизнесът има нужда от яснота за 

средата, в която се развива. Така все повече 

изплува идеята за единна хармонизирана 

регулаторна система за ЕС в областта на 

здравеопазването. Тя може да създаде общ 

дигитален пазар за здравни услуги, който ще 

позволи активно управление на собствените ни 

здравни данни. Това ще подобри здравните услуги в 

Европа и ще развие Европейска дигитална 

икономика, според Ain Aaviksoo, Министерство на 

социалните дейности на Естония, които са с един от 

най-добрите модели на дигитално здравеопазване в 

Европа.  

 

Трансформацията на здравеопазването, чрез 

ориентиране към потребителя и персонализирано 

здраве, е бъдещето на здравните системи. 

Дигиталните данни в тази сфера се очаква да 

нараснат от 153 Exa-bytes през 2013 до 2.314 Exa-

bytes през 2023, според  IDC/EMC Digital Universe 

Study 2014. Само в САЩ,  big data, свързани със 

здравето, могат да генерират $100 млрд. годишен 

доход. Откриването на правилното лечение в 

правилния момент за конкретен човек е голямото 

предизвикателство пред използването на big data. В 

основата на тази тенденция е интеграцията на 

данни и анализ 

Така може да се промени управлението на 

ресурсите от сегашния модел, който е базиран на  

заплащане за заболяване и лечение към модел, 

който се фокусира върху здравето и профилактика 

на усложненията от заболяването. Този подход ще 

намали наполовина разходите на системата за 

здравеопазване. Дигиталните инструменти за 

здраве са от съществено значение, за да се 

индивидуализират лечението и да се овластят 

пациентите относно управлението на заболяването 

си, според Ларс Калфкаус, Roche Diabetes Care 

Испания.  

Продължава на следващата страница 
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Както и в много други индустрии, така и в 

здравеопазването, потребителите са силата на 

промяната. "85% от европейците се обръщат към 

интернет за здравна информация и 1 от 3 

потребители в ЕС са изтеглили поне 1 здравно 

приложение", според Фернандес-Миранда, 

Telefónica. "Здравето на потребителите не е 

тенденция, това е цунами, a консумеризацията и 

Интернет на нещата, коiто променя играта в 

здравеопазването".  

 

Неговата дигитална трансформация има 

потенциала драматично да промени както 

продуктите и услугите, които компаниите 

предоставят, така и начините, по които го правят, а 

потребителите са все по въвлечени в управлението 

на собственото си здраве.  

 

Активното развитие на дигиталното 

здравеопазване и многото заинтересовани страни 

са причина за създаването на Global Connector, 

глобална социална платформа. Участниците в 

конференцията Digital health по време на World 

Mobile Congres 2016 са първите в общността, с 

близо 900 лични профили на  

 

 

членове на академичните среди, индустрии, 

правителства, застрахователи, болници, здравни 

специалисти, старт-ъпи, инвеститори, пациенти и 

всички заинтересовани от развитието на сектора 

дигитално здраве. Платформата е разработена 

през 2015 г. от ECHAlliance, за да се предприемат 

последващи действия на "онлайн режим". По 

думите на Брайън О'Конър, председател на  

ECHAlliance е „важно да се запази набраната 

инерция онлайн през цялото време на 

годината.  ECHAlliance сега има идеалния 

инструмент за насърчаване на нововъведенията в 

непрекъснат режим и улесняване на обмена и 

съвместните проекти в неговата 15,000+ общност ". 

 

Какви са най-търсените мобилни приложения, 

свързани със здравето? Тези, които са 

предназначени за крайния потребител, се 

разделят най-общо в четири основни сегмента: 

свързани със спортни занимания, особено 

фитнес 36%, за здравословен начин на живот 17%, 

здравословно хранене 12% и специализирани 

(свързани с прием на лекарства, доставчици на 

здравни услуги, специфични заболявания) по 

данни на IMS Health.  
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Според PWC само за две години процента на 

хората, които използват здравни мобилни 

приложения се е удвоил, като голяма част от тях 

са готови да използват и специализирани такива. 

Специализираните са насочени към връзка с 

лекуващ лекар/здравно заведение и 

проследяване на здравословно състояние, в 

повечето случаи хрoнично. Все повече здравни 

заведения разработват собствени мобилни 

приложения, които дават възможност за 

проследяване на здравни показатели на техните 

пациенти и непрекъсната връзка с тях. Това 

 

значително променя ролите и отношенията между 

пациента и медицинските специалисти и 

здравните заведения към партньортво и 

проактивност.  В системи на здравеопазване, в 

които ползващите здравни услуги са все повече, 

какъвто е случая в повечето страни в ЕС, 

намаляването на цената на здравните услуги, 

чрез ползването на подобни специализирани 

мобилни приложения, е от съществено значение 

за цялото общество. Най-близко до подобен по-

специализиран подход е разработваното в 

момента мобилно приложение, което предоставя 

връзка на пациента с избран от него лекар. То 

обаче е повече в сферата на посредническите 

услуги, отколкото на директна връзка със 

системата ни на здравеопазване.  

 

Най-търсени в посока здраве са приложенията, 

които дават на потребителя проактивна роля, без 

значение дали са свързани със спорт или със 

здравословен начин на живот. Когато 

информацията е предоставена по интересен 

начин, приложението определено печели 

потребители. Подобно българско безплатно 

мобилно приложение е Здрави, което за първите 6 

месеца направи 10 000 сваляния, а в момента са 

повече от 24 000.  

 

Продължава на следващата страница 
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Очакванията в световен мащаб са за разрастване 

на пазара на мобилни приложения, свързани със 

здравето и здравните услуги, като за 2015 г. 

потребителите са можели да избират сред 165 000.  

Успоредно с мобилните приложения все повече 

компании разработват „посредници” между нас и 

мобилните ни усторйства. Познатите вече 

„часовници”, които ни показват какво се случва на 

мобилното усторйство без да е нужно то да е в 

ръката ни, сега измерват основни здравни 

показатели като кръвно налягане, пулс, 

проследяване на съня и други, в зависимост от 

производителя и устройството. Те са и отличен 

помощник при спорт с измеране на скорост, брой 

крачки, изгорени калории при съответното 

натоварване и други. Личен „треньор” се оказват и 

спортните обувки, които благодарение на сензори 

проследяват движението на тялото, натоварването 

на мускулите и съответствието им с правилата на 

практикувания спорт. Данните се преработват от 

мобилното приложение, което в случай на 

необходимост коригира движенията и показва как 

да сме по-ефективни при състезания или при 

ежедневни тренировки.  

Дигитален „съветник” в здравен аспект предлагат и 

Oral-B с интелигентната си  четка за зъби Genius.  

 

 

Със сензор за движение и камерата на 

смартфона технологията на честката позволява 

проследяване на почистването на зъбите.  

Компанията представи първата си Bluetooth 

свързана електрическа четка за зъби през 2014г. 

Подобрената версия е предназначена за избрани 

пазари, на които ще бъде през юли. Приложението 

за нея работи с Android и IOS. Четката дава насоки 

в реално време за да се подобри миенето на 

зъбите и почистването да е професионално като в 

стоматологичен кабинет, но у дома.  

Благодарение на мобилните устройства, 

приложенията и интернет, грижите за здравето и 

добрата физическа форма са все по-

персонализирани, а потребителя все по-активна 

страна, дори в системите за здравеопазване. 

Говори се за телемедицина, изграждане на 

виртуални центрове за здравни грижи и дори за 

„здраве на върха на пръстите”. Благодарение на IoT 

колата ни съветва да заменим отбиването до 

кафенето с посещение на фреш бара и да 

сменим активната тренировка с разходка. 

Connected living-а вече е реалност, дигиталното 

здравеопазване е единствения възможен път, по 

който се надяваме скоро да тръгнем и ние.  
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Курсове Април 

 
1. “Анализирай този сектор” 
 
Кога: 11 – 16 април 2016 г. 
Лектор: Николай Вълканов 
Повече за програмата може да намерите на този линк. 
 

2. “Създаване и реализация на ПР кампании” 
 
Кога: 12 април – 12 май 2016 г. 
Лектор: д-р Александър Христов – той е от новото поколение преподаватели ентусиасти, с които всяка среща e 
вдъхновяваща за нови творчески подвизи. Той далеч не е типичният преподавател, защото, въпреки че според нас няма 
време да спи, продължава активно да практикува PR. Той е комуникационен специалист и университетски 
преподавател. Води курсове по маркетинг и ПР в УНСС и в НБУ, а от 2010 г. е Акаунт директор в ПР агенция Civitas 
България. 

Повече за програмата може да намерите на този линк. 
 
3. Уикенд обучение: Дигитални комуникации за професионалисти в здравеопазването и фармацевтичната 
индустрия в Троян Плаза 
 
Кога:  15 – 17 април 2016 г. 
Лектор Десислава Манова, 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“. Има над 12 годишен опит в сферата на рекламата, ПР-а и дигиталните медии. Автор е на осем научни 
публикации и на монографии. 
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=222
http://m3college.com/courses.php?content_id=11&id=206
http://m3college.com/courses.php?content_id=11&id=208
http://m3college.com/courses.php?content_id=11&id=223
http://m3college.com/courses.php?content_id=11&id=208
http://m3college.com/courses.php?content_id=11&id=218
http://m3college.com/courses.php?content_id=11&id=206


PRактики, брой 126, 7 април  2016 г. 

Редакционен екип на броя:  
  

 

Асен Асенов 

Диляна Йорданова         

Десислава Василева             

Албена Чешмеджиева 

Елена Матеева 

 

Вашите мнения, коментари и предложения 

за материали на координатите на редакцията: 

 

Очакваме  

Българско дружество за връзки с обществеността     

         

София, 1229, бул. “Ломско шосе “167 

Тел: 0885 314 109 

Ел.поща: office@bdvo.org 

                  www.bdvo.org  

 С любезното съдействие на:  

редактори 

32 

mailto:office@bdvo.org
http://www.bdvo.org/
http://www.dea-solutions.com/
http://www.slideshare.net/BPRS
https://www.facebook.com/pages/Bulgarian-Public-Relations-Society/356879349795
https://www.linkedin.com/groups/Bulgarian-Public-Relations-Society-2172146?trk=hb_side_g&gid=2172146
https://www.postbank.bg/
http://www.idea-agency.bg/
http://ngobg.info/
http://www.bcnl.org/

