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БДВО партнира на Академия за женски 
права FEMPOWER  

Радина Ралчева, председател на БДВО, Мануела 

Тотева и Мила Миленова, членове на УС, се 

срещнаха с 12 представителки на 

неправителствени организации в рамките на 

проекта FEMPOWER, за да ги обучават на 

специфични комуникационни умения като как да 

разказваме вдъхновяващи истории, основи на 

планиране и реализация на комуникационна 

кампания и успешна комуникация с външни 

публики. 

 

Академията за женски права FEMPOWER е първата 

по рода си инициатива на Български фонд за 

жените, насочена към развиване на капацитета на 

дами от неправителствения сектор в конкретни 

области.  

партньорство 

Продължава на следващата страница 
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Едноседмичната обучителна програма, в която 

участват 12 служителки и/или доброволки в 

неправителствени организации, ги запознава с 

теоретични знания по темите равнопоставеност на 

половете, история на женските движения и 

феминизма, джендър и медии, стереотипи и 

дискриминация, както и практически умения за 

набиране на средства, организиране на събития, 

работа с медии, лобиране, лидерство и др. След 

завършване на Академията всяка участничка в нея 

ще има възможност да разработи със своята 

организация проект, свързан с 

равнопоставеността между половете и женските 

права, като Български фонд за жените ще 

подкрепи едно от предложенията с 5000 лв. 

 

FEMPOWER се реализира благодарение 

на подкрепата на немската феминистка 

неправителствена организация filia die 

frauenstiftung.  

партньорство 
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конкурс 

Виктория Добринова от ВТУ  “Св. Св. Кирил и 

Методой и Юлиян Величков от СУ “Св. Климент 

Охридски” са победителите в шестото поредно 

издание на студентския конкурс  Mtel PR Challenge. 

Наградата на младите PR-и е платена стаж в PR 

екипа на телекома. 

 

Изборът на журито бе напревен след като на 14 

април в Огледалната зала на СУ „Св. Климент 

Охридски” се проведоха откритите защити на 

проектите-финалисти в конкурса Mtel PR Challenge 

2016. Студентите презентираха разработките си по 

зададената от Мтел тема – „Старт на 4G мрежа”. В 

задачата им бе заложено да изготвят 

комуникационни стратегии в две насоки – за 

вътрешните и външните публики на телекома. 

Като финалисти в конкурса бяха излъчени петима 

студенти, които са представители на четири 

български университета – СУ „Св. Климент 

Охридски”, НБУ, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, 

както и  БСУ, чийто представител бе чуждестранен 

студент. Всеки от участниците имаше 15 минути да 

представи комуникационната си програма и 10 

минути за отговори на поставените от журито 

въпроси. 

 

Известни са победителите от шестото издание на студенсткия 

конкурс Mtel PR Challenge 
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С дарение от БДВО приключи студентската кампания 
„Да възстановим изгорялата библиотека“  

Специализирана литература на стойност 400 лв. дари журито на  ПР приз 2015 на Стопанския факултет 

на Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ по време на докторантско-студентска научно-

практическа конференция на тема „Развитие на българската икономика – предизвикателства и 

възможности“. Книгите връчи Асен Асенов, председател на журито PR приз 2015, член на управителния 

съвет на БДВО и председател на организацията за 2007, 2008, 2014 и 2015 г., заедно с проф. Милко 

Петров, член на журито на конкурса и председател на Българската академична асоциация по 

комуникации (БААК). 

Дарението е по повод на кампанията „Да възстановим изгорялата библиотека на Стопански факултет“, 

която миналата година спечели второ място в студентската категория на конкурса ПР приз 2015, 

организиран от БДВО.  

дарение 
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Впечатлено от усилията на бъдещите пиари, 

журито на конкурса реши да дари книги в 

рамките на студентската кампания. Този жест 

бележи официалното закриване на кампанията. 

 

дарение 

Деканът на Стопански факултет доц. д-р 

Добринка Златева връчи благодарствени адреси 

на Асен Асенов, както и на Виктория Добринова 

и Владимир Дилов, които представиха 

кампанията в ПР приз 2015. „Даряването е 

българска традиция, която ние поощряваме. 

Важна част от нашата народопсихология.“, каза 

доц. Златева. 



PRактики, брой 127, 25 април  2016 г. 8 

Асен Асенов, член на управителния съвет на БДВО 

и председател на организацията за 2007, 2008, 2014 

и 2015 г. се срещна със студенти от специалност 

„Връзки с обществеността“ във Великотърновски 

университет „Св. св. Кирил и Методий“. Пред тях той 

говори на тема „Регулация и саморегулация в 

пиара. Роля на съсловните организации“, като 

постави въпроса за необходимостта от 

задълбочаване на процесите на саморегулация в 

пиар професията, възможностите на студентите да 

трупат опит и знания чрез членството в БДВО и 

участие  в организираните от дружеството събития 

и конкурси, като възможност за изява.  Г-н Асенов 

акцентира  върху това колко е важно 

университетите и професионалната общност да 

си сътрудничат, за да може студентите да 

получават по-добро и адекватно на изискванията 

на пазара образование. 

Откритата лекция е част от срещите, които 

управителния съвет на БДВО планира с 

академичната и студентска общност по повод 20-

годишнината от създаването на организацията.d 

лекция 

Асен Асенов – член на Управителния съвет на БДВО, изнесе 

открита лекция пред студенти по ПР от ВТУ 
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Продължава на следващата страница 

лица 

Иванка Мавродиева – член на журито на PR Приз 2016 

Иванка Мавродиева, професор, д.ф.н., д-р, е преподавател в Софийския 

университет по реторика, бизнес комуникация, връзки с обществеността и 

академично писане. Автор е на 11 книги, сред които: „Интервю за работа” (2002), 

„Как да презентираме успешно?” (2007), „Виртуална реторика: от блоговете до 

социалните мрежи” (2010), „Академично писане” (2005); „Академична 

комуникация” (2010) – в съавторство с Йовка Тишева, „Политическата реторика в 

България: от митингите до Web 2.0 (1989-2012)”, „Реторика и пъблик рилейшънс” 

(2013), „Академично писане за докторанти и постдокторанти” (2014) – в 

съавторство с Йовка Тишева. Автор е на 100 статии в български и чуждестранни 

научни списания и сборници. Съставител е на сборниците „Образци на 

съвременното красноречие” (2010), „Комуникации във виртуална среда” (2010).  

Член е на борда на Европейската асоциация по реторика http://eusorhet.eu/ . 

Главен редактор е на електронното научно списание „Реторика и комуникации” 

http://rhetoric.bg/.  

Главен редактор е на „Онлайн справочник по реторика“ 

http://www.online.rhetoric.bg/, субдомейн към сп. „Реторика и комуникации“. 

Иванка Мавродиева е магистър по българска филология и връзки с 

обществеността; има специализация по реторика в Софийския университет. 

Преподавател, изследовател, блогър, обучител, приемащ реториката като древна 

и витална наука; комуникацията като реализираща се в различни области: от 

бизнес, медии и политика до Уеб 3.0. 

http://eusorhet.eu/
http://eusorhet.eu/
http://eusorhet.eu/
http://eusorhet.eu/
http://eusorhet.eu/
http://rhetoric.bg/
http://rhetoric.bg/
http://rhetoric.bg/
http://rhetoric.bg/
http://rhetoric.bg/
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Продължава на следващата страница 

лица 

Какви са тенденциите за развитие на 

обучението в комуникационните специалности 

в университетите? 

 

Университетите обучават студентите при 

спазване на утвърдени програми в отделни 

специалности: журналисти – с различни 

профили, специалисти по ПР, маркетингови 

експерти и т.н. Същевременно се наблюдава 

профилиране, от една страна, усвояване на 

актуални знания, от друга страна, а от трета – 

формиране на умения, които да са релевантни 

на потребностите на пазара на труда. Онлайн 

журналистика, ПР 2.0, ИМК и бранд мениджмънт, 

организиране на събития, комуникационни 

кампании, специфики на социалните медии и 

социалните мрежи, под различна форма се 

изучават от студентите в университетите у нас. 

Магистърските програми са насочени към 

даване на допълнителни знания и профилиране.  

Медиите и трудовите пазари обаче се развиват 

бързо и динамично и това изисква 

актуализиране на програмите, формиране на 

повече практически умения и компетентности у  

 

студентите още в процеса на университетското 

им образование. Възможно е в университетите 

да има повече практикуми, открити лекции и 

други формати, по време на които 

професионалисти от медии и ПР агенции да 

представят новостите пред студентите. 

 

Разчитате ли на сътрудничество между 

университетите, бизнеса и професионалните 

организации? 

 

Тези три страни се стремят към ефективност в 

сътрудничеството, но то все още в някои случаи е 

кампанийно, на моменти двустранно, а не 

тристранно или екипно. Делови срещи, кръгли 

маси и преговори има. Изясняването на ключови 

въпроси относно потребностите на пазара, 

особеностите на академичното образование и 

изискванията на професионалните организации 

трябва да е постоянен ангажимент и за трите 

страни.  Пресечните точки се очертават, но 

сътрудничеството изисква и управление на 

процесите, и искра, и ангажираност, и яснота за 

актуалното, и компетентности. 
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лица 

Какви са очаквания Ви за наградите „ПР Приз“ и 

проектите в различните категории? 

 

Високи професионални постижения в 

различните категории. Наградите „ПР Приз” се 

дават на тези, които показват новаторство, 

креативност, успехи. Очакванията ми са да има 

конкуренция и интересни творчески резултати, 

а защо не и приятни изненади и дори 

феномени. 

 

Какви са предизвикателствата пред сферата 

на комуникациите днес? 

 

Едно от предизвикателствата е след като се 

привлече вниманието на дадена група от 

обществото, на клиенти, на партньори и 

спонсори; после това внимание да се задържи 

за дълго време и да се трансформира в 

интерес при осмисляне на взаимни ползи за 

страните. Следващото предизвикателство е 

съчетаване на бързината на предоставяне и 

разпространение на информация с това тя да 

е истинна и да е представена от достоверни, 

автентични и авторитетни източници.  На трето 

място, непрекъснатото развиване и 

усъвършенстване на комплекс от умения: 

професионални, технологични, комуникативни 

и спазването на етични норми и правила. 

Конкуренцията и новите условия, промените в 

комуникационната среда и изискванията на 

участниците в комуникационните процеси го 

налагат. Изисква се професионално развитие, 

постоянно постигане на високо качество и 

своевременно коригиране на пропуски и 

грешки.  

 

Член сте на БААК. Как оценявате ролята на 

професионалните организации в сферата на 

комуникациите? 

 

Професионалните организации имат своето 

място и в сферата на комуникациите. Вече 

освен членство, се говори за принадлежност, за 

общности, за мрежи. Инициативността и 

кооперативният дух, усетът за новото и 

нагласата да се създават устойчиви традиции 

са отличителни специфики на 

професионалните организации, които са 

ориентирани към комуникациите, които са 

представени в една широка палитра от 

дейности, в различни канали и са с различна 

насоченост. 
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Bulgaria ON AIR и Bloomberg TV Bulgaria организират 

международна конференция за бъдещи лидери  

 
 
Откривателят на таланти на ФК „Милан“ Роберто Патраси и 

лекоатлетът Михаил Христов са сред лекторите на събитието. 

 

Национална телевизия Bulgaria ON AIR и бизнес 

каналът Bloomberg TV Bulgaria ще изследват как 

образованието помага на младите хора да 

изградят лидерски качества и как компаниите 

откриват и развиват лидери по време на 

международна конференция на 11 май в София 

хотел Балкан.  

 

Събитието е част от поредицата „Образование и 

бизнес“.Тази година ще се фокусира върху 

бъдещите лидери.  

Модеартор ще бъде Дориана Ранкова, журналист 

Bloomberg TV Bulgaria. 

 

Участниците ще търсят отговори на ключови 

въпроси за цялото общество - кои са лидерите на 

бъдещето, от които зависи развитието на България, 

как да ги разпознаем, как да стимулираме 

потенциала им, кое вдъхновява младите хора да 

постигат успехи. 

 

 

 

 

 

Сред лекторите ще бъдат Роберто Патраси 

(откривател на таланти за ФК „Милан“, през 

последните няколко години правен съветник на 

футболната федерация на Италия по закона за 

спорта за начинаещи), Огнян Траянов, 

председател на Българската мрежа на Глобалния 

договор на ООН, Джордж Харос (CEO People 

Solutions ICAP), Михаил Христов, параолимпиец и 

трикратен световен шампион, проф. Анатолий 

Занковский (Руска академия на науките), 

Любомир Янчев (студент НБУ, предприемач), 

Александър Христов, пиар експерт, Ангелос 

Георгиу, мениджър Услуги за търговските вериги, 

Nielsen, доц. д-р Красимир Недялков, 

вицепрезидент на ВСУ ‚ Черноризец Храбър“ и др. 

 

В дискусиите ще се включат и представители на 

образователния сектор, правителството, 

неправителствени организации, компании, 

студенти и медии.  

 

 

 

 

 

конференция 

Продължава на следващата страница 

http://edu-business.info/speaker/%d0%b0%d0%bd%d0%b3%d0%b5%d0%bb%d0%be%d1%81-%d0%b3%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b8%d1%83-1/
http://edu-business.info/speaker/%d0%b0%d0%bd%d0%b3%d0%b5%d0%bb%d0%be%d1%81-%d0%b3%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b8%d1%83-1/
http://edu-business.info/speaker/%d0%b0%d0%bd%d0%b3%d0%b5%d0%bb%d0%be%d1%81-%d0%b3%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b8%d1%83-1/
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Конференцията „Образование и бизнес- Бъдещите 

лидери“ е част от визията на двете телевизии от 

медийната група приоритетно да подкрепят и 

инвестират в проекти в областта на образованието - 

най-важната предпоставка за пълноценен живот.  

Генерален спонсор: Пощенска банка 

Генерален партньор: Варненски свободен 

университет „Черноризец Храбър“ 

 

Партньори на събитието са: Българска мрежа на 

Глобалния договор на ООН, Българска стопанска 

камара, Минно-геоложка камара, Български 

форум на бизнес лидерите, Патентно ведомство на 

Република България, ICAP България, Българско 

дружество за връзки с обществеността, Българска 

асоциация на ПР агенциите, Асоциация на 

индустриалния капитал в България, Българска 

търговско-промишена палата, Италианска търговска 

камара в България, Френско-българска търговска и 

индустриална камара, Национално издателство "Аз 

Буки", образователен портал Академика, “Аз чета“. 

 

За подробности и регистрация посетете www.edu-
business.info 

конференция 
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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 
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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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 На 25 април стартира  VI-то издание на националния 

конкурс „Най-зелените компании в България“ 

 

 
За шеста поредна година уникалната класация 

на b2b Media ще оцени и отличи най-зелените 

компании, опериращи в България. От 25 април е 

отворена онлайн платформата за 

кандидатстване за престижните отличния. 

 

В националният конурс „Най-зелените компании в 

България 2015“ могат да кандидатстват компании, 

организации и общини, опериращи в България, 

независимо от това дали са големи или малки, 

стига да покажат и докажат, че наистина постигат 

промени в своите екологични показатели и 

развиват бизнеса и дейсността си по отговорен за 

природата начин.  

 

Уникалното проучване за България отчита 

постигнатите "зелени" цели и корпоративни 

стратегии за изминалата година. 

 

Изминалите пет издания на конкурса се 

провеждат традиционно с подкрепата на 

държавните институции: Президент на Република 

България, Mинистерство на околната среда и 

водите, Столична община и др. 

 

партньорство 
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Формата за кандидатстване ще бъде отворена на 

от 25 април до 26 май 2016 година. Повече за 

събитието следете на уеб страницата -

http://green.b2bmedia.bg/ 

 

Въз основа на опита и допитването, проведено 

през изминалите години, b2b Media ежегодно 

подобрява критериите в онлайн въпросника, които 

отправя към компаниите, организациите и 

общинте и техните служители. 

 

Ежегодно съвместно с експерти от различни 

браншове се отразяват международните 

тенденции и стандарти в „зелените“ практики. 

 

БДВО е партньор на събитието за шеста поредна 

година, насърчавайки „зелените“ практики и 

отговорния бизнес. 

 

Научете повече за възможностите за 

позициониране на office@b2bmedia.bg или се 

обадете на 0877 355 234. 

партньорство 
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Как се създават лидерите 

Радина Ралчева, председател на БДВО за 2016 разговаря с Bulgaria ON AIR по повод 

предстоящата международна конференция "Образование и бизнес - Бъдещите лидери", 

която Bulgaria ON AIR и Bloomberg TV Bulgaria организират на 11 май 2016 в София. 

Как да намерим бъдещите лидери? 

Мисля, че бъдещите лидери не се намират, те се създават. И е също и 

наша отговорност да ги изградим – чрез пример, обучение, непрекъснат 

стремеж към постигане на най-доброто, чрез практикуване на лидерство 

всеки в своята сфера и най-вече – чрез разбирането какво е лидерство. 

Лидерът не е просто човекът, който стои най-отпред. Лидерът е човекът, 

който поема риска да води и живее с отговорността и привилегията на 

този избор. 

 

Каква подготовка трябва да притежава бъдещият лидер? 

Смятам, че важни качества за лидерството в бъдеще ще бъде 

способността за ориентация в информацията, в изискванията, в 

очакванията, в посоките, адаптивността, уважението, визионерството и 

липсата на страх. 

Ако те е страх от непознатото и не си готов да отваряш затворени врати, 

или дори да откриваш пътища там, където преди ги е нямало, трудно ще 

водиш. Лидерството не е даденост и не е позиция, то трябва да се 

заслужи. А да накараш другите да ти се доверят не е никак лека задача. 

Куражът, умението да увличаш, капацитетът и експертизата помагат, но 

без да си готов да понесеш загуби, провали, ожулени колена и поне 

няколко стени, които ще удряш с глава, също няма да станеш лидер. 

интервю 
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С какви средства и инструменти трябва да 

разполага един млад човек, за да се изгради 

като лидер? 

Не знам някой да е станал лидер против волята 

си. 

А това ще рече, че на младите хора им трябва 

желание и смелост. Да си лидер, независимо в 

каква сфера, е най-трудната и житейска, и 

професионална роля. Трябва да имаш много 

силна психика. Всеки млад човек, който иска да  

води, е добре да си даде сметка за тежестта на 

този избор и за всичко, което го съпътства. 

Разбира се, щом имаш вътрешния огън, тези 

неща не ги мислиш – просто продължаваш и 

търсиш начин. 

Умението да не се отказваш е важна част от 

лидерството. Обаче то трябва да е съчетано с 

умението да знаеш кога да спреш и коя битка не 

си струва. Така че балансът също е важен 

лидерски инструмент. И запазването на фокуса. 

 

Имате ли нужда от бъдещи лидери и как и къде 

ги намирате? 

Всички имаме нужда от тях. И ще повторя – не 

смятам, че лидерите биват намирани. Те се 

изграждат. 

Виждаш потенциал в някого и правиш всичко  

 

 

възможно да го менторстваш, да направиш този 

човек по-добър от теб, за да може да е адекватен 

на бъдещето. Не съм сигурна дали днешните 

умения ще са достатъчно добри за изискванията 

на бъдещето. Затова трябва да го направиш по-

добър от теб и да му дадеш знанието как да 

продължава да се развива сам. 

 

Формирате ли собствените си бъдещи лидери? 

Надявам се. 

 

Каква е програмата ви? 

Моята програма не е всъщност програма. Не 

мисля, че има програма за създаване на лидери. 

Съществуват програми, които могат да развият 

ключови качества и умения у хората, но дали ще 

ги направят лидери, това не е ясно. Затова, когато 

работя с хора, в чиито потенциал вярвам, 

комбинирам опит, усет, знания, натиск, 

поощрение, водене и много други неща. 

Понякога можеш да работиш с човека дълго. 

Друг път – по кратко. 

И в двата случая се надяваш, че си се справил, 

дал си му отправна точка и умения и че когато 

моментът настъпи, инвестицията в него ще се 

отплати категорично и видимо. Тогава си успял и 

ти. 

 

 

интервю 
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Кои са каузите, които, според вас, бъдещите 

лидери трябва да защитават? 

От днешна гледна точка важни теми изглеждат 

мястото на бизнеса в обществото, синергията, 

иновациите, човешкото взаимодействие със 

света и природата. Но това е от днешна гледна 

точка. 

В съвременната динамика 10 години вече са 

много време, така че след 10 години тези теми 

може да не са актуални или пък да са вече 

решени. И все пак ми се струва, че ще 

продължава да има универсални каузи – 

справедливостта, уважението, равноправието, 

такива, базисни неща. Хора, които не са в 

състояние да остояват базисни ценности, не 

могат да са лидери. Нито днес, нито утре. 

 

Тревожите ли се от липса на бъдещи лидери в 

организацията си? 

Не бих казала. По-скоро се тревожа дали това, 

което днес практикуваме като добри практики в 

нашия бизнес, ще бъде валидно в бъдещe. 

 

 

 

 

 

 

Какъв съвет ще дадете на бъдещите лидери? 

Няколко, може би. 

 

1. Преди да бъдете своята позиция, вие сте хора. 

Дръжте се като такива. И си дайте сметка, че 

работите с други хора.  

2. Вярвайте си, но не се смятайте за последна 

инстанция. Богатството на гледни точки и 

мнения винаги ще ви даде по-добро решение 

от това, което се случва само в собствените ви 

глави. 

3. Един път стига до там, до където сте готови да 

го извървите. Не забравайте, че важен е пътят. 

 

4. Забавлявайте се. Ако това, което правите, не 

ви носи радост и усещане за мисия, значи не 

правите правилното нещо. 

5. И не на последно място – нещо, което Чърчил 

казва, а аз приемам за важно – „успехът 

никога не е окончателен”. 
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MEDIAMIXX 2016: МЕДИИ, ЗЛАТНИ ЧАДЪРИ И УЗО 
 
Организаторите обещаха международен размах и незабравимо 

преживяване за гостите в Солун  

На 13 април 2016 г., на Световния ден на 

космонавтиката в популярния бар „Спутник“ бе 

даден стартът на фестивала MediaMixx 2016 г.  И 

този път организаторите не изневериха на себе 

си и представиха пред медиите новите моменти 

в програмата на вълнуващо парти. Гостите бяха 

посрещнати със символичен подарък – 

специалната MediaMixx чаша за узо, препратка 

към новата локация на фестивала – Солун (2-4 

юни).  

„Нашите Златни чадъри се чувстват като у дома 

си при прочутите солунски чадъри“, разказа 

Георги Кузмов, генерален секретар на MediaMixx 

2016. „Новото място е символично и по друга 

прична, то бележи първата стъпка от „пътуването“ 

на фестивала из държавите от Югоизточна 

Европа. Тази година очакваме да посрещнем 

над 1000 гости от всички страни от региона и сме 

се постарали международното да не е само в 

локацията и в участниците, но и в екипа, който 

стои зад фестивала“, допълни той. „Президент на 

MediaMixx тази година е французинът Стефан 

Делайе (Председател на Френско-българска 

търговска и индустриална камара), директор на 

PRIMETIME GOLDEN UMBRELLA AWARD е сърбинът 

Марко Новакович, а директор на фестивала за 

най-креативна употреба на медии в рекламни 

кампании е Милтън Пападакис, един от най-

големите авторитети на медийния бизнес в 

Гърция.“ Кузмов уточни също, че възможността за 

ранна регистрация „early bird” е активна до 1 

май 2016 г. 

събитие 
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За 21 години MediaMixx безапелационно затвърди 

позицията си като водещото събитие в света на 

медиите у нас. “Преди 10 години отново имах 

честта да бъда Президент на фестивала и тогава 

имахме огромен успех“, сподели Стефан Делайе. 

„Фестивалът израства с годините и вече назря 

моментът за неговата международна изява. 

Вярвам, че MediaMixx успешно ще се 

позиционира като водещата платформа за 

среща и обмяна на опит на професионалистите 

от медийния бранш в целия регион. Щастлив съм, 

че отново ми бе предложена възможността да 

бъда Президент на фестивала, и то в този ключов 

за него момент.“ Той допълни също, че един от 

важните акценти по време на конференцията ще 

бъде бежанската криза, тема която е особено 

наболяла по света и най-вече в този регион.  

 

Асен Григоров, директор на Digital Media 

Conference, представи конферентната част, като 

сподели, че ключовата дума тази година е сливане 

(„fusion“) – интеграцията на традиционните медии 

и новите медии. „Онлайн вестници, уеб базирани 

радиа, видео съдържание в интернет, всичко това  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е част от една тенденция, която ще обсъждаме в 

различни панели от конференцията. Един от  

панелите сме нарекли „Тигрите на 20-ти век в 

джунглата на 21-ви век“, защото ще говорим за 

радиото и вестника, имат ли те място и къде е то в 

модерния свят.“ Г-н Григоров обеща още много 

интересни теми и панели, водени от признати 

лектори в бранша от целия свят. 

събитие 
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По време на събитието бе обявена и още една 

новина – в рамките на конференцията тази година 

за първи път ще се проведе E-Sport Gaming 

Championship с партньорството на ESL. 

Посетителите на MediaMixx ще могат да 

наблюдават на живо зрелищна онлайн 

„битка“ между професионални геймъри.  

Организаторите обещаха на гостите едно 

незабравимо преживяване на MediaMixx в Солун и 

призоваха участниците да подготвят своите 

кампании за участие в конкурсите, защото тази 

година конкуренцията ще е все така ожесточена и 

на международно ниво.  

 

Заявяването на акредитация и регистрация за 

участие в конкурсната част е достъпна на сайта 

на фестивала www.mediamixx.info. Със 

закупуване на акредитация, гостите получават код 

за 10% отстъпка в партньорските хотели на 

фестивала в Солун. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За контакти и допълнителна информация: 

+359888500461, office@mediamixx.info 

PR dep: +359879291158, pr@mediamixx.info 

www.mediamixx.info 

  

 

събитие 
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Социални медии и маркетинг на 
съдържанието   

Този курс на Лондонското училище по PR е предназначен да ви помогне да развиете стратегия за 

вашия бизнес в сферата на социалните медии и маркетинга на съдържанието. Ще проучим 

различните платформи на социални медии (Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, блогове и т.н.), за 

да разберете кой микс е най-добър за вашите нужди и да научите най-добрите практики. Ще 

проучим казуси от успешни маркетингови кампании онлайн в различните платформи и как да ги 

използвате в разработването на свои собствени маркетингови стратегии в социалните медии. 

Обучението е изцяло практическо и насочено към текущите нужди на специалистите по PR в 

компаниите и комуникационите агенции.  

 

10 май – 15 юни 2016 г. 

Организатор: В партньорство с: 

Продължава на следващата страница 

курс 
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Преподаватели 

 

Илияна Захариева - Директор 

„Корпоративни комуникации”, Мтел 

 

Жюстин Томс - Създател на ABC Design  

 

Росица Цанова - Маркетинг специалист, 

BMW Group Bulgaria 

 

Виктория Блажева - Директор „Връзки с 

обществеността и комуникации“, 

УниКредит Булбанк 

 

Георги Грънчаров - Мениджър „Онлайн 

комуникации“, УниКредит Булбанк 

 

За повече информация и записвания:  

www.lspr.bg / info@lspr.bg  

  

курс 
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Редакционен екип на броя:  
  

 

Асен Асенов 

Диляна Йорданова         

Десислава Василева             

 

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 
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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
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