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БДВО Summer Camp 2016 

Завърши второто издание на инициативата БДВО 

Summer Camp. През 2016 г. тя бе посветена на 20-

годишнината на дружеството, като в рамките на два 

уикенда, членове на дружеството, приятели, семейства 

и домашни любимци се впуснаха в едни от най-

красивите планински маршрути в България в рамките 

на експедиция "Покорители на езерата". 20 езера от 

групите на Седемте Мусаленски, Седемте Рилски и 

Бъндеришките езера бяха постижимата цел за пиарите, 

участници в кампа. 

 

В първия ден от кампа, групата "покори" Седемте 

Мусаленски езера, като част от нея продължи и 

успешно се справи и с достигането на балканския 

първенец връх Мусала. През втория ден участниците се 

насладиха на неповторимите гледки и красота на 

Седемте рилски езера, а в следващата събота и 

циркуса Бъндеришки езера в Национален парк Пирин 

остана зад гърба на ентусиазираните пиари. 

 

Продължава на следващата страница 
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Максималният размер километри, които 

измина експедицията е над 50, като над 40 

ентусиасти се включиха в поне един от 

походите и се насладиха на невероятната 

атмосфера и красота на най-високите 

български планини и езерни групи. 

Участниците в БДВО Summer camp 2016 

"Покорители на езерата", получиха специална 

тениска, посветена на събитието, което се 

осъществи с любезното съдействие на 

Пощенска банка и Софарма. 

Туристическите застраховки бяха осигурени 

от Евроинс. 

БДВО Summer Camp 2016 

Продължава на следващата страница 
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Най-смел дебют в планината направиха 

семейство Бачеви, които с двете си деца 

покориха връх Мусала.  

Най-много километри по трасетата изминаха 

Десислава Василева и Асен Асенов.  

БДВО Summer Camp 2016 

Продължава на следващата страница 
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Най-впечатляващият преход бе за Мануела и Тихомир Тотеви, които на 6-ти август се отделиха от групата 

покорители на Бъндеришките езера и "обяздиха" Кончето в Пирин - може би най-екстремния туристически 
маршрут в България 

БДВО Summer Camp 2016 

Продължава на следващата страница 
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Най-добрите снимки направи Дарин Русев, най-

вкусните сандвичи, Илияна Захариева. Първенството 

по концентрация на тагвания и селфита, разбира се 

се държи от Мила Миленова. Най-ентусиазирани 

млади участници бяха Николай и Владимир Василеви, 

за които Бъндеришките езера се оказаха повече от 

лесна цел.  

БДВО Summer Camp 2016 

Продължава на следващата страница 
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Най-упорита, както винаги беше Радина 

Ралчева, най-добър берач на боровинки - 

Мила Христова, а най-забавният и 

неповторим участник, недостижимо на върха 

е бигъла Джими. Разбира се има и още 

много, най, най, най, но най-вече прекрасно 

настроение и много споделени емоции в 

различна от обичайната ни професионална 
среда!  

БДВО Summer Camp 2016 

Продължава на следващата страница 
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Специални благодарности на Мила 

Миленова и Десислава Василева за 

организацията и координацията на събитията 

и на Албена Чешмеджиева за доброто 

настроение и приятни моменти във втория 
уикенд в Банско.  

БДВО Summer Camp 2016 

Продължава на следващата страница 



PRактики, брой 132, 9 август  2016 г. 10 

БДВО Summer Camp 2016 

И още малка част от уловените в снимки мигове  

Продължава на следващата страница 
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БДВО Summer Camp 2016 

Продължава на следващата страница 
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БДВО Summer Camp 2016 

Продължава на следващата страница 
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БДВО Summer Camp 2016 

Продължава на следващата страница 
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БДВО Summer Camp 2016 
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5 причини да заобичам професията си?! 

Текст: Албена Чешмеджиева 

Нека си признаем, като професионални 

комуникатори непрекъснато се сблъскваме със 

ширещите се заблуди и неразбиране по 

отношение естеството на нашата работа. Но от 

опита си, всички ние знаем, че ПР професията  е 

многопластова и често ни се налага да влизаме в 

различни роли. Един ден може да пишем публична 

реч или статия по определена тема, на следващия 

да обявим навлизането на нов продукт на пазара, а 

на по-следващия да мислим стратегия за 

позициониране на стартираща компания.  

 

Най-същественото е, че това, което правим днес, 

може да доведе до качествени промени утре.  

В ПР практиката няма скучен момент, всеки ден е 

различен. Освен това ни позволява да работим с 

фирми от почти всяка индустрия и калибър – от 

корпоративни гиганти до малки стартъпи. Да сме 

на  свободна практика или част от вътрешен 

екип/агенция. В ПР сферата може да откриете 

вашето истинско амплоа, съчетавайки разнородни 

интереси и така в крайна сметка да превърнете 

страстта си в любима професия. 

Изминалите 20 години от историята на българското 

ПР общество (БДВО) са съществено време на 

съзряване и натрупване на критичен опит. Затова 

решихме да попитаме четирима водещи 

специалисти за 5 причини, които ги мотивират да 

обичат работата си – тяхната лична есенция да са 

все още „влюбени“ в това, което правят. В 

настоящото издание на PRактики представяме 

гледните точки на Кристоф Жинисти, добре познат 

на българската ПР общност, отскоро директор 

„Дигитални комуникации“ на Ketchum за Бенелюкс 

и Елена Кръстева, директор “Комуникационни 

стратегии и КСО” на „Софарма“ АД. 

блиц 

Продължава на следващата страница 
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Кристоф Жинисти, директор „Дигитални 

комуникации“ на Ketchum за Бенелюкс 

 

Провокиран от появата на първия компютър 

Macintosh на Apple и представянето му от Стив 

Джобс през 1984г., Кристоф  напуска 

 

университета, където учи право и нощната си 

работа като DJ в известен парижки клуб, за да 

стартира своя собствена ПР агенция за дигитални 

комуникации. 10 години по-късно, агенцията е 

сред Топ 5 във Франция, а през 2000 г. печели 

отличието "Най-добра PR агенция в света". Кристоф 

Жинисти е идеолог и организатор на 

ReputationWar – серия от международни 

конференции, лектор, PR гуру и влиятелен стратег в 

областта на дигиталните комуникации. Президент 

на IPRA за 2013 г. Работил е в най-голямата фирма 

за PR в света -  Edelman. Създател е на PR 

кампании на световни лидери като Apple и 

Amazon, Deloitte и Allianz. Ние сме в самото начало 

на информационния поток; 

1. Работим с инфлуенсъри,  което прави нас 

самите влиятелни субекти в комуникационния 

процес; 

2. Занимаваме се информация повече, отколкото 

с комуникации; 

3. Ние помагаме на организациите да изградят 

взаимноизгодни отношения със своите публики и 

заинтересовани страни; 

4. Ние допринасяме за разпространение на 

образование и знания, с цел изграждане на по-

добри общества; 

 Продължава на следващата страница 
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Елена Кръстева, директор “Комуникационни 

стратегии и КСО”  на „Софарма“ АД 

 

Елена Кръстева е инженер от ХТМУ с изявен 

интерес към медиите и фотографията. Първото й 

работно място е научен сътрудник в Научно-

изследователския институт по черна металургия, 

след това експортния отдел на Кремиковци, както 

и Агенцията за държавни вземания. Кариерата й в 

ПР професията започва преди 16 години, като 

резултат на много трансформации и 

информиран избор.  Става част от екипа на  

фармацевтичната компания “Софарма” от 

приватизацията на предприятието през 2000 г. 

Член е на Европейската асоциация на 

комуникационните директори. 

1. Четенето. Когато трябва да прочетеш по 

възможност всичко рано сутрин и това е част от 

служебните ти задължения :) 

2. Писането. Малките текстове извън клишетата, в 

които имам свободата да изразя собствено 

мнение. 

3. Социалните медии. Благодарение на тях 

добрите новини са споделени. 

4. Вдъхновяващите проекти. Има много смисъл и 

радост в тях. 

5. Хората, които се появяват по пътя. Някои са 

като непоискано търговско съобщение, другите 

са безценни. 

блиц 
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United Partners с единствената награда за 

България от IPRA 

 

 
Отличието е с историческа стойност, тъй като за 

първи път призът за международна PR кампания 

отива в агенция от Централна и Източна Европа 

По време на тазгодишното издание на Golden 

World Awards 2016 в категорията за най-добра 

международна кампания от агенция, отличието 

грабна United Partners заради проекта за EEMUSIC 

(Energy Efficient Music Culture). Признанието бе 

присъдено от авторитетното международно жури, 

съставено от членовете на IPRA (Международната 

асоциация на PR специалистите). 

Проектът, който бе отличен, е насочен конкретно 

към представителите на бизнеса в музикалната 

индустрия. Той се осъществява с 

финансовата подкрепа на програмата 

“Интелигентна енергия – Европа” и има за цел да 

покаже на организаторите на фестивали и 

музикални събития как индустрията може да 

използва различни инструменти, за да измерва 

въглеродния отпечатък, който оставя, и да намали 

вредните емисии. Освен в България, проектът 

беше активен и в повечето европейски държави, 

сред които Австрия, Белгия, Хърватия, Чехия, Дания, 

Естония, Франция, Германия, Гърция, Унгария, 

Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Малта, 

Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, 

Словакия, Словения, Испания, Швеция, 

Великобритания. 

За първи път в тази категория е номинирана не 

само агенция от България, но и от Източна Европа. 

Това е най-доброто доказателство, че нивото на PR 

услугите в България вече е достигнало 

международните стандарти. 

отличие 

Продължава на следващата страница 
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Още за Golden World Awards 

Всяка година жури от опитни професионалисти в сферата на връзките с обществеността събира 

номинации за най-добрите PR проекти. Изготвя се шорт-лист от номинираните проекти, от които 

веднъж годишно, по време на Golden World Awards, най-добрите от тях биват отличени. По думите на 

самото жури най-важните параметри, по които се оценява една кампания, са общественото 

значение и полза, постигнатите конкретни цели, иновативните творчески стратегии и 

демонстрираните резултати. 

 

Още за IPRA 

Най-голямата организация, обединяваща работещите в сферата на Public Relations – 

Международната PR асоциация (IPRA), е създадена преди 60 години в Лондон, на 1-и май 1955 г. От 

1990 г. насам IPRA организира и ежегодните награди Golden World Awards, които да отличават най-

добрите PR кампании в света за изминалата година. 

отличие 
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конкурс 

Предстои деветото издание на конкурса 

“Мениджър на годината” 

Деветото издание на конкурса „Мениджър на годината” 

отново събира в състезание лидерите на бизнеса в 

България. Управители, изпълнителни директори на 

сериозни български и международни компании вече 

подадоха документи за участие. 

Списание „Мениджър” кани големите лидерите на 

бизнеса да участват в този най-престигжен национален 

бизнес конкурс. Всеки, който има високи резултати, 

политики и лични качества  има шанс да спечели. В 

Мениджър на годината”  наградите са заслужени, 

резултат от упорит труд, визия и професионализъм.  

Международната консултантска компания „Делойт” по 

своя методология, която гарантира сравнимост и 

обективност на резултатите, оценява кандидатите, 

посочва финалистите и мениджъра на годината. След 

това Обществен съвет, в който членуват известни 

личности с безукорна репутация, валидира работата на 

„Делойт” по конкурса. 

Формуляр за участие може да бъде свален след 

регистрация на: 2016.manager.bg.Попълнените 

въпросници приемаме на konkurs@manager.bg до 12 

август.  

http://www.2016.manager.bg/
http://www.2016.manager.bg/
http://www.2016.manager.bg/
http://www.2016.manager.bg/
http://www.2016.manager.bg/
mailto:konkurs@manager.bg
mailto:konkurs@manager.bg
mailto:konkurs@manager.bg
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Фирма с маркетингова дейност предлага 

възможност за доброволен и платен стаж за 

студенти, в зависимост от уменията и 

познанията на стажанта. Ще бъдат застъпени 

разнообразни дейности от сферта на 

маркетинга и комуникациите, рекламата, 

продажбите и  oрганизирането на събития. 

Работата е в млад и динамичен екип. 

 

Програмата е практически ориентирана. За 

някои задачи се предлага и гъвкаво работно 

време, като част от възлаганите задачи могат 

да се изпълняват и дистанционно. 

 

Завършилите стажантската програма ще 

получат препоръки и описание на проектите, в 

които са участвали. Успешно представилите 

се стажанти ще имат предимство при 

кандидатсване за отворени работни места за 

съответните позиции във фирмата. 

 

 

Препоръчителни изисквания към кандидатите: 

Инициативност 

Отлично писмено и говоримо владеене на 

английски език 

Отлични комуникативни умения 

Умение за убедително презентиране на 

продукти и/или проекти 

Умения за паралелна работа по различни 

проекти 

Добри познания на приложенията в Microsoft 

Office, работа със социални медии 

Креативност 

Опит в организиране на събития, продажби и 

изготвяне на текстове и прес съобщения 

Умение за работа в екип 

Спазване на сроковете 

Желание и възможност за работа през 

учебно време, както и в летния сезон 

Опит в работата с документи и счетоводен 

софтуер, както и технически познания ще се 

считат като допълнително предимство. 

 

Искате да разберете как се стига от идея до реализация? 

Искате да се занимавате с  разнообразни проекти? Имате 
желание да усвоите нови познания и практически уменния? 

обява 

Продължава на следващата страница 
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Как да кандидатствате? 

 

Моля изпратете Ваша биография, актуална снимка и кратко мотивационно писмо, в което да 

опишете защо искате да се включите в програмата, какво е времето, което може да отделите по 

програмата, какви са Вашите умения и какво искате да научите от програмата до 31 август 2016 

на email:office@avant-x.com. Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. За повече 

информация тел: + 359 882 410 676.    

обява 
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БДВО е партньор на първото издание на 

бизнес събитието “Бизнес буря” 

БДВО е партньор на “Бизнес буря” – първото по 

рода си бизнес събитие в България, което ще 

комбинира в себе си по уникален и 

в непредставян до сега формат: 

международно бизнес ноу-хау 

интерактивни мастър класове; 

форум на бизнес експерти; 

разнообразна програма; 

уникално по рода си съдържание. 

 

Събитието ще се проведе на 8 Септември в 

София Тех Парк. Международният 

лектор, Саймън Бъкнал, който ще е основен гост 

на събитието, е консултирал над 300 000 

мениджъри, директори на компании, 

предприемачи, бизнес  лидери и специалисти в 

различни  сфери, в над 20 страни по света, сред 

които лидери на компании листнати 

на Лондонската Стокова Борса – FTSE 100, 

компании в листата на Fortune 100, собственици 

на малки и средни бизнеси, предприемачи, 

стартъп компании, инвеститори и много други. 

The Business Storm е проект, посветен на 

развитието и израстването на малкия и среден 

бизнес, стартъпи и корпорации. Събитието е  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

създадено специално за предприемачи, 

директори на компании, мениджъри, бизнес 

специалисти, собственици на фирми и тим 

лидери. По време на събитието ще се 

адресират актуални теми от различни бизнес 

сектори и индустрии, посвещавайки формата 

на професионалисти с разнообразен опит и 

компании с различен профил. Ще се градят 

знания и ноу-хау с доказани в сферата си 

експерти и ще се работи по най-

предизвикателните казуси. Смелите идеи и 

продуктивни резултати се превръщат в 

реалност. 

Това е Бизнес Буря. А след всяка буря изгрява 

Слънце. Готови ли сте да станете част от всичко 

това? 

партньорство 

Продължава на следващата страница 

https://www.youtube.com/watch?v=jDtb4ljcZho
https://www.youtube.com/watch?v=jDtb4ljcZho
https://www.youtube.com/watch?v=jDtb4ljcZho
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По време на събитието ще се проведе 

и Форум на Бизнес Експерти, в който ще 

вземат участие известни и отличени български 

предприемачи и бизнес Лидери. Участниците 

ще имат възможността да присъстват на 

представянето на революционни идеи и 

примери от практиката в различните бизнес 

индустрии. 

 

По време на първото издание на “Бизнес 

буря” се очаква да присъстват около 400 

директори на компании, мениджъри, 

предприемачи, специалисти от различни 

сфери, експерти, ръководители на екипи, 

бизнес професионалисти, собственици на 

бизнес, лидери на екипи, бизнес лидери и др. 

 

Членовете на БДВО, които желаят да се 

възползват от отстъпка при закупуване на 

билет за събитието, трябва да изпратят 

имейл на office@bdvo.org, за да получат 

промо код, с който могат да се регистрират 

за форума с -10% от цената на билета.  

партньорство 

http://bdvo.org/%d0%b1%d0%b4%d0%b2%d0%be-%d0%b5-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%bd%d1%8c%d0%be%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1/office@bdvo.org
http://bdvo.org/%d0%b1%d0%b4%d0%b2%d0%be-%d0%b5-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%bd%d1%8c%d0%be%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1/office@bdvo.org
http://bdvo.org/%d0%b1%d0%b4%d0%b2%d0%be-%d0%b5-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%bd%d1%8c%d0%be%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1/office@bdvo.org
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Участници в категория “PR проект за вътрешни 

комуникации” 

 

1. Фесто производство, проект “Фесто 

олимпийски игри”  

2. Пощенска банка, проект “На крилете на 

успеха” 

3. ЧЕЗ, проект “ЧЕЗ и клубът на служителите” 

4. Мтел, проект “Мтел Олимпиада 2015”  

5. Мтел, проект “Мтел – Годишна стратегия за 

брандиране като работодател” 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Победители в категория “PR проект за 

вътрешни комуникации” 

 
1-во място - Мтел Олимпиада 2015 – Мтел и All 

Channels Communication, реализиран за Мтел 

 

2-ро място - Мтел – Годишна стратегия за 

брандиране като работодател – Мтел и All 

Channels Communication, реализиран за Мтел 

 
3-то - място - „На крилете на успеха” – 

Пощенска банка, реализиран за Пощенска 

банка 

Проекти участници в PR приз 2016 и победители в 

категория “PR проект за вътрешни комуникации” 

Приз 2016 – категория “PR проект за 

вътрешни комуникации” 

Продължава на следващата страница 
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Семинарите „Да осъзнаем ценностите” 

приключиха за Фесто Производство ЕООД през 

септември 2015. Те бяха формалната част на 

запознаване на всички сътрудници с новите 

ценности на концерна. 

Всеки един от екипа на производственото 

дружество Фесто Производство ЕООД се замисли 

върху понятието „ценности“, запозна се със 

съдържанието, което влага Фесто във всяка от 

избраните ценности на концерна и оцени 

работата на своя екип. Като есенция от 

обученията бяха извлечени теми на фокус, върху 

които трябва да се работи в бъдеще, за да може 

екипът да става все по-добър. 

Но работата на амбициозния екип от Посланици 

на новата култура на Фесто не спря дотук. За 

ценностите трябваше да продължи да се говори и 

след приключване на семинарите, те трябваше 

да заживеят още по-силно в ежедневието на 

екипа, както и да бъдат естествено осъзнати от 

персонала.  

Така Фесто Производство ЕООД организира с 

помощта на партньорите от Брокс Вижън първите 

Фесто олимпийски игри. Петте олимпийски кръга 

символизираха петте ценности на Фесто, които 

представляваха и петте състезателни категории.  

Сформираните на доброволен принцип отбори 

бяха разпределени чрез жребий в съответната 

категория.  

Състезанието в рамките на всяка категория се 

свеждаше до справяне с поставена задача, която 

в забавен дух, под формата на игра, да напомни 

на участниците темите на фокус от семинарите 

по ценностите, както и от резултатите от 

Глобалното проучване на ангажираността на 

сътрудниците в концерна Фесто, а именно: 

комуникация между отделите, обратна връзка-

двупосочен процес, обмяна на опит между 

отделите, поемане на екипна отговорност, 

приоритизиране на задачи.  

 

Категория “PR проект за вътрешни комуникации”  

Проект “Фесто олимпийски игри” 

Приз 2016 – Фесто производство 

Продължава на следващата страница 
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Кампанията се радваше на голям интерес – както 

в административните отдели, така и в 

производството. Спонтанно и ентусиазирано бяха 

сформирани над 35 отбора от по 4-5 души, а 

като добавим и агитационните щабове на 

отборите, помагачите и папараците, смело 

можем да кажем, че в кампанията взеха участие 

над 50% от сътрудниците на дружеството на Фесто 

Производство в София и Смолян. 

Рекламни материали бяха разлепени по всички 

възлови места: входове, фоайета, кътове за 

почивка, асансьори др. 

В централното фоайе бе разположена 

фотостена с петте ценности, която беше 

използвана като фон за снимки. 

Имаше обособени и горещи зони, оборудвани с 

лаптоп, откъдето всеки сътрудник можеше да 

посети специално създадената онлайн страница, 

да се информира за етапите в състезанията, да 

качва свои снимки и да оценява снимки и 

клипчета на отборите. Всеки служител на Фесто 

получи право да гласува за един отбор в 

категория. 

Кулминацията на първите Фесто Олимпийски Игри 

бе по време на ежегодното фирмено Коледно 

тържество, където на финала се състезаваха 

двата отбора във всяка категория, получили най-

много гласове. 

Финалистите трябваше да подредят за време 

пъзел с изображението на бионик продукт и 

изписана ценност и да отговорят на допълнителен 

въпрос. 

За победителите имаше медали, връчени от 

Управителя, предметни награди и подаръчни 

ваучери. 

Журито присъди и специални награди за силно 

индивидуално присъствие, за режисура, за най-

креативен проект, за най-добро интервю, за 

цялостно творчество и за най-коледен клип. 

Приз 2016 – Фесто производство 
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Проекти участници в PR приз 2016 и победители 
в категория ”Имиджмейкинг” 

Участници в категория “Имиджмейкинг” 

 

1. Related PR, проект “Истинският вълк от 

Уолстрийт” 

 

2. Aruna PR, проект “Animalia – симбиоза на 

акварел и бронз в природата” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победители в категория “Имиджмейкинг” 

 
1-во място -  Animalia – симбиоза на акварел и 

бронз в природата – ARUNA PR Advisory, 

реализиран за Изложба Анималия 

 

2-ро място - Истинският Вълк от Уолстрийт в 

България – Related PR, реализиран за Related PR 

 

 

Приз 2016 – категория “Имиджмейкинг” 

Продължава на следващата страница 
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Категория “Имиджмейкинг”  

1-во място, проект “Animalia – симбиоза на 

акварел и бронз в природата”  

 

Animalia беше първата съвместна инициатива на 

талантливите, но непознати в страната автори 

Милена Радева, илюстратор на детски книги, и 

Илия Бояров, скулптор. Изцяло 

самофинансираната изложба представи 25 

научни илюстрации и 22 малки пластики на 

животни, като акцентира върху темата за 

биоразнообразието. През 2015 г. националното 

турне посети Варна, Русе, Велико Търново, Банкя, 

Пловдив, Пазарджик, Бургас и София и екипът на 

ARUNA PR Advisory имаше за основна цел да 

популяризира авторите в страната като 

предпоставка за техни бъдещи изяви, проекти и 

поръчки в областта на илюстрацията и малката 

скулптура. 

Предвид общодостъпната тематика и директните 

послания, представени чрез средствата на 

реализма, целевите групи на турнето включваха 

разнородни публики независимо от тяхната 

възраст, пол, етническа и религиозна 

принадлежност, социален статус или 

националност. В същото време бяхме изправени 

пред две основни предизвикателства – 

традиционната конкуренция от културни и други  

 

 

 

 

събития в големите градове и минимален бюджет 

за комуникационни дейности.  

За да привлечем възможно най-много посетители 

на отделните прояви по места, използвахме 

следните основни инструменти: 1) печатни 

материали, които включваха покани за 

откриването на изложбите, адресирани до 

общински представители, водещи местни медии, 

художествената общност, ВУЗ-ове, училища и др.; 

плакати, позиционирани на ключови места във 

всеки град;  

 

 

Приз 2016 – Aruna PR 

Продължава на следващата страница 
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информационни дипляни, които бяха на 

разположение на посетителите по време на 

цялата изложба, и визитки на Animalia във всяка 

галерия с контакти на авторите и лога на 

моралните партньори на проекта; 2) директен 

мейлинг - персонализирани онлайн покани до 

бизнес представители във всеки град; 3) 

информация за медиите - предварителен анонс, 

който имаше за цел да привлече максимално 

много гости на официалното откриване на 

изложбите, и прессъобщение след самото 

откриване до всички местни печатни, 

телевизионни, радио и онлайн медии и 4) онлайн 

ресурси (интернет страница на изложбата, 

Facebook акаунт и YouTube канал). 

За да поддържаме интереса към Animalia през 

цялата година, използвахме и няколко 

допълнителни комуникационни инструмента. 

Организирахме конкурс за „Най-креативно 

селфи“ за посетителите на изложбата със 

специална награда от авторите – две от 

оригиналните творби. Също така 

разпространихме до широк диапазон от 

национални и регионални медии прессъобщение 

под формата на лично писмо по случай 

Международния ден на детската книга, 

подписано от Милена Радева - илюстратор и 

организатор на националното турне Animalia. 

Заснехме и видео клип-покана за откриването на 

последната изложба в гр. София, както и 

осигурихме лупи във всички изложбени зали, за да 

провокираме зрителите да останат по-дълго 

време пред експонатите и да изградим 

дългосрочна емоционална връзка с тях. 

 

Приз 2016 – Aruna PR 

Продължава на следващата страница 
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В резултат осигурихме подкрепата на 13 партньора - 

общини, организации и медии, посрещнахме над 10,000 

души в изложбените зали, които разгледаха света на 

Animalia под лупа, генерирахме 503 статии в национални и 

регионални медии или над 40 статии всеки месец, в т.ч. 118 

мин. телевизионно време и 13 радио интервюта. Също така 

Милена Радева и Илия Бояров получиха специална награда 

от Община Банкя за културната следа, която оставиха в 

града - статуетка-символ на гр. Банкя, и бяха поканени да 

се включват с експонати от Animalia в 3 странични проекта – 

„Изкуство в движение“, което се проведе в Софийското 

метро през юни 2015 г., третото издание на фестивала 

„Солта на живота“ (28.08.2015 г., Атанасовско езеро), 

форум за изкуство и култура „Кауза природа“ (25-

30.09.2015 г., гр. Пазарджик), както и да изработят масивен 

анималистичен декор и мърчандайзинг за концерта на 

популярната българска рок банда Odd Crew, който се 

проведе в гр. София на 21.11.2015 г. Предвид огромния 

обществен интерес, който провокирахме, Animalia спечели 

и участие с видео спот на Vienna Contemporary 2015 - един 

от най-престижните салони на изкуствата в света, с което 

представихме проекта извън България.  

На база описаните по-горе резултати младите и придобили 

вече известност автори започнаха да работят върху 

следващия си голям съвместен проект - Animalia Aves 

2016/2017 (защитените птици в България). 

Приз 2016 – Aruna PR 
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Проекти участници в PR приз 2016 и победители 

в категория ”Специална конкурсна категория 

„PR на студентски проект” 

Участници в категория “Специална конкурсна 

категория „PR на студентски проект” 

 

1. ВТУ ”Св. Св. Кирил и Методий”, проект 

“Практикът говори” 

2. Here2Help, проект “Here2Help” 

3. НБУ, проект “Кажи здравей” 

4. ВТУ ”Св. Св. Кирил и Методий”, проект 

“Балове на студентите по връзки с 

обществеността и журналистика” 

5. ВТУ ”Св. Св. Кирил и Методий”, проект 

“Помощ за българите от Украйна” 

6. ЮЗУ "Неофит Рилски“, проект “The new art 

life“ 

7. Виляна Батинова, проект “Вземи усмивка, 

дари живот! 

8. LoveTheater, проект “Популяризиране на 

сайта за театър LoveTheater.bg” 
 
  
 

 
 
 

 

Победители в категория “Специална конкурсна 

категория „PR на студентски проект” 

 
1-во място -   Вземи усмивка, дари живот! – 

Виляна Батинова, Цветелина Иванова, ЮЗУ, 

реализиран за Васил Вълчанов 

 

2-ро място - Популяризиране на сайта за 

театър LoveTheater.bg – Мирена Керезова, 

реализиран за LoveTheater.bg 

 

3-то място - Here2Help – Група студенти от Нов 

български университет за курс “Тактики за 

връзки с обществеността”, реализиран за 

Here2Help 

 

Приз 2016 – категория “Специална конкурсна 

категория „PR на студентски проект” 

Продължава на следващата страница 
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Here2Help е студентска организация, която 

инициира, подкрепя и осъществява социални 

каузи в полза на обществото. Целта на 

организацията е да провокира мисленето на 

хората в екологична насока като по този начин 

допринесе за опазването и съхранението на 

заобикалящата ни среда.Целта на нашия екип 

се реализира чрез събирането и 

преработването на рециклируеми материали, 

като всички приходи се даряват на обществени 

каузи.Мисията ни е да покажем на хората,че и с 

най-малкия жест може да промениш света и да 

подариш щастие. 

В момента организираме на благотворителна 

кампания чрез събиране на пластмасови 

капачки.  Текущата кампания е насочена към 

дома за деца лишени от родителска грижа 

„Мария- Луиза“ гр. Пловдив. Целта е да се 

изгради „Зеленчукова биоградина“. Чрез 

създаването на това учебно опитно поле децата 

от дома ще имат възможност да придобият 

теоретически и практически умения и навици за 

обработването на земята. По този начин те ще 

могат да се запознаят с пътя на храната – от 

земята до масата, като в резултат на това ще 

имат възможността да се насладят на труда и 

усилията, които са положили за храната, която 

консумират. Това ще възпита у тях уважение към 

труда на другите, но и към храната. За 

реализирането на проекта са необходими 

897лв., което обърнато в количество пластмаса е 

2242,5 кг. 

Към момента официално на територията на 

страната се провеждат  две подобни 

кампании.Едната е на фондация „Идея в 

действие“, която е в национален мащаб. Те 

закупуват електрически уреди за конкретни 

домове. 
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При тях обратната връзка с дарителите липсва. 

Другата инициатива е на Владислав Николов от 

Варна „Аз вярвам и помагам“, който събира 

суровина за закупуването на обурудване за 

неонатологичното отделение на СБГАЛ „Д-р 

Димитър Стаматов - Варна“. 

  Таргетирани публики са предимно родители с 

малки деца, които посещават  детска градина. 

Както и заведения, ресторанти и хотели тъй като 

те също са големи дистрибутори на желаната 

суровина.Спечелването на най-активната група 

18-34 години е от изключително значение, тъй като 

по този начин децата от ранна детска възраст ще 

бъдат обучавани в екологично направление и ще 

им бъде дават един добър пример как да се 

 

 грижат за околната среда.  

Чрез непрекъснато показване на аудиторията на 

постигнатите резултати. Давайки обратна връзка 

по процеса по реализиране на проектите. По 

този начин с откритостта си, организацията ще 

спечели доверието на хората , ще ги направи 

съпричастни и ще ги накара да се чувстват част 

от реализирането му. Това ще се случва с 

помоща на социалните медии чрез 

генерирането на интересно съдържание като 

видео клипове, снимков материал и блог на 

организацията. Най-подходящи са Facebook, 

Instagram, Pinterest, Twitter, Youtube.  

  Задачите пред Here2Help са следните: до 13 

Април да бъдат разпространени 

информационни материали относно 

капмиянията на ключови места като общинсти 

структури, учебни заведения, кино салони, 

тъговски центрове и други; присъствие на две 

спортни събития – състезание по модерни танци 

и „Маратон Пловдив“ – това се прави с цел да се 

установи пряк контакт и да се даде допълнителна 

информациян на дарителите и поддръжниците 

на кампанията. 

 Основна заплаха за успешното реализиране на 

проекта може да е наличието на конкуренция и 

обвързаността на големи обекти с тях.   

 

Приз 2016 – Here2Help 
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Във фейсбук страницата на „Идея в действие“ 

виждаме, че са успяли да привлекат като свои 

дарители големи компании като банка ДСК. Наш 

плюс е липсата на реализирани кампании на 

територията на град Пловдив както и 

прозразчността на кампанията Here2Help. 

Смятаме не само, че можем да намерим нови 

партньори, но и да привлечем тези на 

конкуренцията, поради отслабения интерес към 

„Идея в Действие“. 

 Наличието на кампании, чрез които да се достига 

до по-голяма аудитория са от изключително 

значение за успеха и по нататъчното развитие на 

идеите на Here2Help. За целта тя трябва да е 

активна на всички подходящи събития, които 

потенциално биха допринесли за нейното 

популяризиране сред обществото. Такива събития 

са: „One Design week”, „Да изчистим България за 

един ден“, „Маратон Пловдив“, благотворителни 

концерти и състезания от всякакъв характер на 

територията на града. Също така трябва да умее 

да кумуникира чрез различните канали за 

разпространение на информация и да говори на 

подходящ език на различните аудитории каквито 

са деца от градини и училища, студенти, 

управители и собственици на заведения. 

  В резултат от присъствието и промотирането на 

организацията по време на спортните танци, 

както и от участието на състезатели в „Маратон 

Пловдив“. Подкрепа от страна на авторитетни 

личости също ще допринесе за популяризирането 

на нашата дейност. Нашата цел е да привлечем 

поне 3-ма до 31 май. Очакванията са към 26 

Април броя на лайковете на Фейсбук страницата 

да бъдат над 800. 

 

 

 

  

 

Приз 2016 – Here2Help 



PRактики, брой 132, 9 август  2016 г. 38 

Идеята за проекта Кажи Здравей!  е инициирана 

от студенти на 

Нов български университет. В университета 

живеем в изолирана добра среда, но много 

често в ежедневието сме провокирани от 

некомфортната атмосфера, която се създава 

около нас поради липсата на достатъчно учтивост 

и внимателно отношение между хората. Това ни 

кара да поемем нещата в свои ръце и да се 

опитаме да вдъхновим хората около себе си да 

ни последват в нашата мисия.  

Кампанията цели чрез силата на позитивния личен 

пример и предадените послания, да подобри 

обществения климат на своите целеви групи и 

тяхното обкръжение. Изграждането на нов начин 

на комуникация между българите ще доведе до 

позитивни промени в начина на общуване и 

обмен на информация между хората, ще 

предизвика положителни емоции и чувство на 

емпатия, което неминуемо води до подобряване 

на начина на живот и себеусещането на всеки 

един човек.  

Директните целеви групи са ученици на възраст 

между 15 и 19 години, студенти от Нов български 

университет, работещи млади хора между 20 и 30 

години в различни компании и заведения, както и 

техни познати. Недиректните целеви групи са  

хора, идентифициращи себе си като част от 

гражданското общество. Учители и 

преподаватели в университети и училища. 

Работодатели и служители, заемащи позиции, 

изискващи ежедневна комуникация и обслужване 

на клиенти.  

Методите, чрез които разпространяваме нашите 

идеи сред целевите групи са директен и непряк.  

Недиректният е свързан с онлайн пространството. 

Основният канал на комуникация са социалните 

мрежи. Чрез страниците ни във Facebook и 

Instagram целим най-широко достигане до 

публиките, разпространение и споделяне на 

посланията на Кажи Здравей!.  

 

Приз 2016 – НБУ 

Категория “PR на студентски проект” 

Проект “Кажи Здравей” 
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Директният метод на популяризиране на кампанията е инициaтива в района на  

бул. Витоша и в парка пред НДК. Цялото събитие ще бъде заснето и ще бъде направен видео клип, 

който да бъде мото на Кажи Здравей!. Ще бъдат раздавани силиконови гривни с логото на кампанията 

на случайни минувачи, които ще им останат като подарък-сувенир и биха предизвикали интерес към 

идеята. 

Резултатите от кампанията се очаква да бъдат много задоволителни, предвид представянето на Кажи 

Здравей! до този моментa в интернет пространството. Визията и дизайнът на кампанията станаха 

разпознаваеми, отличаващи се и привличащи целевите ни групи – почитателите харесват и споделят 

снимки, интересна информация и постове на страницата. 

Чрез нашия проект вярваме, че ще отчетем положителни промени в начина на общуване сред хората, 

до които са достигнали посланията ни. Вярваме, че по-добрите отношения водят до повече хубави 

емоции, по-позитивни и мотивирани хора. Вярваме, че следващия път, когато някой от нашите 

последователи попадне на непознато място, ще разчупи неловкото мълчание с приветлив поздрав или 

просто усмивка, подарена към хората около него.  

Защото именно това е предизвикателството за един по-хубав ден. 

Приз 2016 – НБУ 
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Благотворителна кампания, насочена към 

българските бежанци от Украйна, стартира 

Студентският съвет към Великотърновския 

университет през април 2015г. Инициативата се 

провежда съвместно със студентите от 

специалност „Връзки с обществеността” и протича 

под патронажа на ректора проф. Пламен 

Легкоступ (тогавашен Ректор на университета).  

В резултат на настъпилата в края на 2013г. криза и 

неспирните последващи военни действия на 

територията на република Украйна, стотици 

българи, живеещи там потърсиха спасение в 

България. При идването си тук, обаче, те срещнаха 

редица трудности, свързани с намиране на дом и 

работа. Именно затова Студентски съвет при ВТУ 

„Св. св. Кирил и Методий“, както и студенти от 

специалност „Връзки с обществеността“ 

организираха кампанията „Помощ за българите в 

Украйна“. 

„Кризата в Украйна е факт. Там все още не са 

затихнали военните действия. Половин милион 

българи живеят в страната, а голяма част от тях са в 

размирните райони”, казва председателят на 

Студентския съвет Петър Петров. По негови думи 

десетки са бесарабските българи, които са 

студенти на Великотърновския университет. „Те 

споделят проблемите, сполетели родителите им. 

Много от тях търсят спасение в България. При 

връщането си тук те срещат неразбиране от 

институциите, липса на дом и работа, 

документални неуредици”, посочва той. 

Това провокира младите хора да организират 

кампанията под мотото „Помощ за българите в 

Украйна”. Целта бе да бъдат събрани средства, 

които да направят живота на бежанците по-лек. 

Бяха разположени дарителски пунктове в 

Ректората, Четвърти и Пети корпус на университета, 

както и в студентските столове, така че всеки 

можеше да направи дарение в работните дни до 

15 май 2015г., в часовете между 9 и 15.30 ч.  

Приз 2016 – ВТУ 

Категория “PR на студентски проект” 

Специална награда на журито на PR приз 2016, проект 

“Помощ на българите от Украйна” 

Продължава на следващата страница 
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Бяха изработени златен, сребърен и бронзов 

благодарствен лист за подкрепилите с по-големи 

суми кампанията, съответно 60, 40 и 20 лв. При 

интерес и сериозно отношение към каузата, 

организаторите имаха готовността дори да 

изпращат благодарствени листи  по пощата или 

чрез куриерска фирма по избор. Ректорът на 

Великотърновския университет и Председателят на 

Студентски съвет на университета гарантираха, че 

всеки лев от кампанията ще достигне до българите 

от Украйна, решили да се завърнат в България. 

          Като част от инициативата бе организиран 

благотворителен концерт с участието на студенти 

от университета, изпълнители от града и региона, 

сред които Стелияна Христова - първият победител в 

конкурса "Гласът на България", както и певецът 

Сенсей. Билетите за концерта бяха на стойност 2лв. 

„Разбира се, трябва да отбележим, че срещнахме 

и някои трудности, но благодарение на отзивчиви 

граждани на Велико Търново, студенти и служители 

на университета успяхме да помогнем на няколко 

семейства с деца, както и на момче на 20г., дошло 

само в България от Нови Трояни, Украйна“ споделят 

организаторите. 

   Въпреки тези трудност, обаче, кампанията 

постигна значителен успех. Тя бе отразена с 

публикации в регионалния печат, както и в 

регионалните електронни и онлайн медии. 

Представители на екипа на кампанията „Помощ за 

българите от Украйна“ бяха гости в две 

телевизионни и радио предавания.  От гледна точка 

на постъпилите дарения бяха отчетени 

индивидуални дарения от студенти, преподаватели 

и служители на ВТУ и граждани – 1100 лева бе 

общата сума (200 от тях от проведения концерт). 

Също така бе връчен златен благодарствен лист на 

депутата от ВМРО Ангел Джамбазки за дарението 

му от 60 лв. от Председателят на Студентски съвет 

Петър Петров. 

Около седмица след приключването на 

кампанията „Помощ за българите в Украйна“ 

средствата бяха дарени на няколко семейства с 

деца – по 100 лв. на дете. 100 лв. бяха дарени и на 

момчето, дошло само от Украйна.  

Приз 2016 – ВТУ 
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11-годишният Васко от гр. Пловдив страда от 

вроден имунен дефицит, в следствие на което 

има белодробна недостатъчност и сериозно 

увреждане на белите дробове. Нуждае се от 

трансплантация на бял дроб, каквато не се прави 

в България. От много клиники в чужбина му 

отказват заради имунния дефицит – организмът 

не би могъл да се справи с новия орган. Клиника 

в Дюселдорф, Германия, дава надежда и правят 

предложение да приемат детето за 

специализирани изследвания, след 

приключването на които да назначат лечение за 

имунния дефицит. Първоначалната сума, 

необходима за изследванията, е 12,000 евро. 

Сума, която семейството не може да си позволи 

и трябва да бъде събрана чрез настоящата 

кампания, тъй като детето има отказ за 

финансиране от Фонда за лечение на деца в 

чужбина. 

С организирането и провеждането на 

кампанията се зае лелята на Васко – Виляна 

Батинова, заедно с мен, Цветелина Иванова. Ние 

двете бяхме ключовите фигури по отношение на 

цялостната реализация на кампанията. 

Тъй като множеството апели за 

благотворителност и финансова подкрепа ни 

заливат непрекъснато и отвсякъде, а това кара 

голяма част от хората да се чувстват 

допълнително уморени и натоварени, ние 

трябваше да направим нещо различно и 

интересно, а именно – много и разнообразни по 

вид (основно развлекателни и забавни) събития. 

При определянето на целевите групи заложихме 

както на стандартното – фирми, хора със 

собствени доходи, интернет потребители, 

родители, жени, млади хора, обичащи 

забавленията и хубавата музика, така и на малко 

по-нестандартни целеви аудитории като 

любители на бънджи скокове и рокери. Разбира 

се, не пропуснахме и медиите. 

Приз 2016 – Виляна Батинова 

Категория “PR на студентски проект” 

1-во място, проект “Вземи усмивка, дари живот!” 
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Поставихме си две ясни и конкретни цели: да 

съберем необходимите 12.000 евро и да 

достигнем до поне една национална телевизия.  

За постигането на заложените цели си 

възложихме няколко задачи, които изпълнихме 

поетапно: от първоначалните и-мейл кампании 

към фирми и медии и създаването на Фейсбук 

страничка за каузата, до планиране, договаряне и 

провеждане на всички замислени от нас събития. 

За периода на кампанията успяхме да 

реализираме следните събития: благотворително 

салса парти – гр. София; представление на 

детската опера „Вълшебната флейта” – гр. 

София; еднодневен фестивал „Доброволчеството 

е здраве” – гр. Пловдив; Благотворителен концерт 

за Васко в рок-бар „Фенс” с хедлайнер група 

P.I.F., Благотворителен концерт за Васко в 

„Маймунарника” – Борисовата градина, с 

хедлайнер Васко Кръпката и Подуене Блус Бенд; 

общо 4 благотворителни базара „Продавачи на 

надежда” – гр. София, Южен парк. 

Освен тези събития получихме и подкрепата на 

няколко големи мотоклуба в цялата страна, които 

осигуриха дарителски кутии по клубове и клубни 

събори, както и на фирма, занимаваща се с 

провеждането на бънджи скокове. Зад нашата 

кауза застанаха и офиси и магазини в София, 

Пловдив и Бургас, както и служители на МВР.  

Кампанията или части от нея бяха отразени от 2 

национални и 1 кабелна телевизии, 3 национални 

радиостанции, 2 печатни медии и поне 5 интернет 

сайта. 

Изразходваните от нас средства възлизаха на 500 

лева, а събраната сума след края на кампанията 

възлизаше на 50 000 лева. 

Целите ни бяха постигнати, а кампанията – повече 

от успешна. 

Приз 2016 – Виляна Батинова 
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LoveTheater.bg е единственият сайт в България 

изцяло посветен на театъра. В него разказваме за 

пътуванията ни през портала на сцената, защото 

изкуството не е самоцелно - ражда се от 

отраженията в своите последователи. В сайта 

потребителите научават последните новости за 

сцената в София и страната, четат интервюта с 

известни и изгряващи творци, забавляват се с 

любопитни материали, свързани с изкуството. В 

момента в сайта 10 души пишат и публикуват 

своите авторски материали. И всичко това е „От 

любов към театъра“, както е слоганът на сайта. 

Сайтът е създаден през януари 2015 г. Тогава 

стартира и комуникационната кампания за 

популяризирането му, базирана на интересни и 

иновативни подходи, участие в събития, 

организиране на акции и др. Беше нужно да се 

съобразим и с много ограничен бюджет. 

Сайтът е с много специфична тематика и сам по 

себе си е комуникационен продукт. Таргетът на 

кампанията също е тясно определен. Аудиторията, 

към която е насочена, се дефинира спрямо 

местоживеенето, пола, възрастта, но най-вече 

психологическите характеристики. Нашата 

публика се свързва с култура, изкуство, 

забавления. Посещава театрални постановки, 

изложби, музикални концерти и др.; чете книги и 

статии за култура; използва активно интернет и 

социалните мрежи. 

Основна цел на комуникационната кампания бе 

да запознаем аудиторията със съществуването на 

сайта, което постигнахме, чрез включването в 

множество събития като партньори. Трябваше да 

повишим информираността за спецификите на 

сайта, като стилът на писане в него и 

концентрираната на едно място информация за 

театър. Третата основна цел на комуникацията 

беше да спечелим на наша страна театралната 

гилдия. Постигнахме я чрез организирането на 

собствени събития и създаването на диалог за 

проблемите на театъра.  

Приз 2016 – LoveTheater 

Категория “PR на студентски проект” 

2-ро място, проект “Популяризиране на сайта за театър LoveTheater.bg 

Продължава на следващата страница 
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При създаването на комуникационната кампания 

поставихме наравно нуждите на аудиторията и 

потребностите на гилдията, избрахме събитията, в 

които можем да вземем участие, създадохме 

концепция за наши събития и микрокампании, 

чрез които установихме тон на комуникация с 

медиите и в социалните мрежи. 

Една от първите значими инициативи беше по 

повод 93-я рожден ден на голямата Стоянка 

Мутафова. Изненадахме я със специално 

направен за нея подарък, а нашето име се чу 

редом с това на националните медии по време на 

представлението.  

По повод Международния ден на театъра 

направихме кампания „Месец на театъра” в 

партньорство с три столични театъра, в която 

 

 

 имаше множество активности. Акцент през този 

месец беше конкурсът за есе “Театър, любов моя”, 

в който се включиха над 30 участници. 

Победителите бяха избрани от специално жури с 

председател Христо Мутафчиев. Кампанията 

породи и медиен интерес, като освен публикации 

в печатни издания и онлайн медии, имахме и 

интервюта в БНТ и БНР.  

Създадохме специална рамка за снимки, която 

досега е “участвала” в две големи мероприятия. 

Снимките с нея бяха качени на страницата ни във 

Facebook и така привлякохме нови фенове. 

Включихме се и в “Нощта на театрите” 2015 чрез 

различни активности като най-голяма беше 

първата дискусия между театрали и зрители на 

тема “Театър 2016. Какво иска зрителят?”. На 

събитието присъстваха над 100 души, които взеха 

активно участие в разговора.  

През тази година LoveTheater.bg беше медиен 

партньор на още няколко големи мероприятия.  

Най-голямото събитие, което организирахме беше 

първият рожден ден на сайта в края на януари, 

който се проведе в клуб “Алкохол” и за който 

имахме множество партньори. Това събитие 

постави начало на диалог за Дома за ветерани на 

изкуството и културата в София, превърнал се и в 

наша мисия за напред. 

 

Приз 2016 – LoveTheater 
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