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Мария Гергова Бенгтссон е новият 

заместник-председател на БАПРА 

Извънредното общо събрание на Българска 

асоциация на ПР агенциите (БАПРА) избра 

Мария Гергова – Бенгтссон, основател и 

собственик на ПР агенция Юнайтед Партнърс, 

за заместник-председателна Асоциацията. 

 

Мария е била член на съвета на IPRA 4 години, а 

по-късно и и член на Управителния съвет на 

организацията. Избрана е за президент на IPRA 

за 2009 г. – първият президент на 

международната асоциация от Централна 

Източна Европа. Била е член на Българското 

дружество за връзки с обществеността и 

основател и член на Управителния съвет на 

Българската асоциация на ПР агенциите. Гост-

лектор е в различни университети и говорител в 

множество национални и международни 

конференции. Понастоящем е ментор в 

Центъра по предприемачество Ричард 

Брансън.  

 

Управителният съвет на БДВО поздравява 

колегите от БАПРА с избора им и им пожелава 

много успехи в работата и ползтворно 

сътрудничество! 

Поздравление 
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5 причини да заобичам професията си?! 

Силвия Костова, началник управление 

„Корпоративни комуникации и маркетинг“ в 

Пощенска банка 

Казват, че тайната на успеха се крие в това да обичаш 

професията си. В този брой на PRактики своята лична 

есенция за удовлетвореност и мотивация от 

професионалния си избор споделя Силвия Костова,  

дама с над 15-годишен опит в областта на 

корпоративните комуникации, маркетинга и медиите. 

 

Повече от 12 години заема мениджърски позиции, като 

4 от тях е член на Борда на директорите и управляващ 

директор на агенция в една от водещите 

комуникационни групи у нас. Била е директор 

„Корпоративни комуникации“ в един от най-големите 

холдинги на пазара, където отговаря за 

комуникационната политика на водещи български 

компании в сферата на бързооборотните стоки. 

Работила е още като Press Officer в Администрацията 

на Президента на Република България и като журналист 

в редица печатни и електронни медии. Има 

магистърска степен по „Журналистика и масови 

комуникации“ и прави докторантура по публични 

комуникации и информационни науки в СУ „Св. 

Климент Охридски“. 

Блиц 

Продължава на следващата страница 
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Силвия Костова е член на Управителния съвет на Българската асоциация на рекламодателите, 

Европейската асоциация на комуникационните директори и е сред първите членове на БДВО. 

 

 

•Динамиката. Обичам динамиката на ежедневието в работата си, на новините, които ни държат 

нащрек постоянно, на общуването с хората, с които се срещам и работя. 

 

•Разнообразието. Всеки ден, дори и всеки час, се случват различни неща, които ни учат, носят ни 

радост и ни вдъхновяват. Това е най-важната причина, поради която обичам работата си - никога не 

може да ми стане скучно. 

 

•Предизвикателствата, които получавам, приемам и преодолявам. Те са причината никога да не се 

отказвам, да постигам целите си и осъществявам мечтите си. 

 

•Креативността. Да правим нещата различно е част от приятните задължения в ежедневието. Защото 

това е ключът да бъдем успешни – не просто да предадем информация, а да творим и вдъхновяваме 

всички останали с работата си!  

 

•Възможностите. Да учим, да се развиваме, да действаме и да постигаме. Всички изброени дотук 

причини се събират в тази – защото най-важна е възможността да бъдем удовлетворени от това, което 

правим! 

Блиц 
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Гергана Димова има 7 години опит в областта на маркетинга. 

Професионалният й път започва в сферата на търговията в отдел 

закупуване на хранителни стоки в Метро Кеш & Кери. След 4 години 

натрупан стаж и ценен опит, поема по пътя на бранд мениджмънта и 

маркетинга. 

 

Понастоящем е Маркетинг мениджър на компанията за търговия с 

електроенергия на свободния пазар – Фючър Енерджи. 

 

Завършила е Стопанско управление в УНСС, като интересът й към 

усъвършенстване и квалификация в областта на комуникациите и 

връзките с обществеността е все по-нарастващ. 

  

  

Нов член 
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Максим Бехар бе избран за член на борда 

на директорите на световния пиар музей 

 

 

Президентът на International Communications 

Consultancy Organisation (ICCO) Максим Бехар 

беше избран за член на борда на световния 

пиар музей, който е в библиотеката Newman 

Library Archives and Special Collections в Ню 

Йорк. Основан през 1997 г., в пиар музея е най-

голямата колекция от материали, 

документиращи световната пиар история. 

“Очаквам с нетърпение да стартираме 

усилена работа в посока на това нашият пиар 

бизнес да стане още по-разпознаваем и по-

близък до студентите и бъдещите поколения”, 

каза Бехар. 

 

 

 

Постижение 



PRактики, брой 133, 19 септември 2016 г. 8 

ОББ представя НЕ/ПОЗНАТИ творби на български 

художници от Златния фонд на колекцията на 
банката 

Неизлагани досега творби на познати български 

художници представи Обединена българска 

банка в изложбата си НЕ/ПОЗНАТИ, която бе 

официално открита пред специални гости, PR 

специалисти и журналисти на 16 септември в 

Градска художествена галерия – Пловдив. 

  

За почитателите на изкуството в периода от 17 

септември до 4 октомври 2016 г. ОББ показва 

най-ценните си художествени произведения, 

като изложбата, която е със свободен вход за 

всеки желаещ да я посети, включва 47 творби от 

близо 40 майстори на живописта и графиката. 

  

„Нашите не/познати произведения разбуждат 

корпоративната любов към изкуството. 

Обединена българска банка, както говори и 

самото й име, винаги е защитавала идеята, че 

българското е най-ценно“, казва Анка Костова, 

PR мениджъра на ОББ.  

  

Колекцията на ОББ наброява 225 творби, които 

според художествените си качества са 

разделени в три фонда – златен, сребърен и 

 

 

бронзов. А каква е предисторията на тази 

Колекция?  

 

„ОББ е най-мащабният проект за банкова 

консолидация и именно след нея банката 

приема сградите (някои от които паметници на 

културата), а заедно с тях и всичко вътре в тях. И 

макар и принцип на събирането на тези 

невероятни картини да няма, любовта на 

нашите служители към изкуството и тяхната 

грижа към тези ценности направи така, че това 

уникално наследство да бъде запазено и до 

днес“, разказва още г-ца Костова. 

 

Изложба 

Продължава на следващата страница 
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В продължение на близо пет години със 

съвместните усилия на служители на банката, 

експерти в изкуствознанието и музейната работа 

и реставратори, произведенията от всички 

клонове на ОББ в страната са описани, заснети, 

реставрирани и рамкирани. По-голямата част от 

тях остават в интериорите на банковите клонове, 

а с тези от Златния фонд е подготвена 

експозиция, придружена с луксозен двуезичен 

каталог, както и сайт, в който могат да бъдат 

видени всички произведения от фонда: 

www.ubbcollection.bg 

  

Куратор на изложбата НЕ/ПОЗНАТИ от Златния 

фонд на колекцията на ОББ е експертът Весела 

Христова-Радоева, която познава произведенията 

още от етапите на тяхното събиране, 

реставриране и експертно оценяване. 

  

Весела Христова-Радоева, куратор на изложбата 

НЕ/ПОЗНАТИ: „Корпоративните колекции са 

предназначени за показване – както в 

представителни помещения, така и публично в 

авторитетни галерии и художествени музеи. С тях 

корпорациите представят социално значимия си 

профил, уплътняват го в емоционален план.“  

 

 

 

 

В изложбата НЕ/ПОЗНАТИ от Златния фонд на 

колекцията на ОББ присъстват творби на 

български класици на живописта от началото на 

ХХ в., както и на живописци и графици, 

които  активно работят през 70-те, 80-те и 90-те 

години на миналия век.   

 

*Златю Бояджиев – Морски скали 

Изложба 

Продължава на следващата страница 

http://www.ubbcollection.bg/
http://www.ubbcollection.bg/
http://www.ubbcollection.bg/
http://www.ubbcollection.bg/
http://www.ubbcollection.bg/
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Авторите са добре познати за специалистите и за 

по-широката публика: Александър Поплилов, 

Анастасия Панайотова, Антоний Софев, Атанас 

Михов, Бойчо Григоров, Борислав Стоев, Васил 

Маринов, Веско Велев, Вълко Гайдаров, Генчо 

Денчев, Григор Първев, Деньо Чоканов, Зафир 

Йончев, Златка Дъбова, Златьо Бояджиев, Иван 

Попчев, Иван Нинов, Иван Табаков, Иван Христов, 

Иваничка Панева, Йордан Кисьов, Кирил Станчев, 

Константин Трингов, Марко Монев, Наум 

Хаджимладенов, Никифор Цонев, Никола 

Димитров, Никола Танев,  Николай Русчуклиев, 

Радомир Мандов, Тодор Димитров, Харалампи 

Илиев, Христо Каварналиев,  Христо Стайков, 

Цветан Радулов, Цвятко Димчевски, Юли Минчев. 

  

Непознати са конкретните творби – картините на 

Харалампи Илиев, Васил Маринов, Радомир 

Мандов, Никола Димитров, Златю Бояджиев, 

Кирил Станчев, двустранният морски пейзаж на 

Христо Каварналиев,  посветените на 

Освобождението на България композиции на 

Александър Поплилов и Григор Първев, 

специално създадените за банката колажи от 

банкноти на Йордан Кисьов. Шест от графиките, 

които идват в изложбата от Самоков, са със  

 

 

 

сюжети от Априлското въстание и са посветени 

 на неговата 100-годишнина. 

  

„Избраните произведения в изложбата на ОББ ме 

убеждават за пореден път в таланта и 

многообразното творчество на българските 

художници“, споделя още Весела Христова-

Радоева. 

  

Изложбата НЕ/ПОЗНАТИ в Градска художествена 

галерия – Пловдив е и специален акцент в 

Нощ/Пловдив 2016 на 23 и 24 септември, като 

експозицията е и първата локация от програмата 

на фестивала.   

  

  

*Веско Велев - Композиция 

Изложба 
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Започна ранната регистрация с отстъпка за #NEXT DIFI 
2016 Форум за дигитални финанси 

 

Еднодневният форум #NEXT DIFI 2016 ще разгледа 

темите за преплитащите се технологични 

иновации и финансови услуги, променящи начина, 

по който светът кредитира, купува и инвестира. 

Чрез мултимедийни презентации на високо ниво, 

панелни дискусии и интерактивност с публиката, 

лидери на местни и международни банки и 

финансови организации ще представят своите 

прогнози и виждания относно бъдещето на 

банковия и финансов сектор и развиващите се 

иновативни услуги, повлияни от дигиталната ера. 

  

 

 

БДВО се включва, като организация партньор на 

бизнес събитието и членовете ползват 30% 

специална отстъпка от таксата за участие с 

промо-код „DIFI30“ 

 

Специални гости на събитието ще бъдат 

представители на банковия сектор,  изпълнителни 

директори на най-иновативните финансови 

компании и организации в България, експерти и 

консултанти, с които ще може да се обменят 

познания за нови услуги, опит, иновативни практики 

и контакти за сътрудничество. 

 

 

Форум 

Продължава на следващата страница 

http://mailing.b2bmedia.bg/link.php?M=659457&N=486&L=2090&F=H
http://mailing.b2bmedia.bg/link.php?M=659457&N=486&L=2090&F=H
http://mailing.b2bmedia.bg/link.php?M=659457&N=486&L=2090&F=H
http://mailing.b2bmedia.bg/link.php?M=659457&N=486&L=2090&F=H
http://mailing.b2bmedia.bg/link.php?M=659457&N=486&L=2090&F=H
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Темите, които ще бъдат засегнати от програмата на форума, ще включват дигитално банкиране, 

възникващите глобални предизвикателства за банковия сектор, киберсигурността и развитието и 

появата на нови продукти и услуги: 

 

•Конкуренция, предизвикателства и алтернативни модели във финансовия сектор. 

 

•Преоткриване на бизнес моделите. Как да останем релевантни за новото поколение клиенти? Готови 

ли сме да приемем промяната и да се адаптираме? 

 

•Задоволяване на изискванията на регулатори, акционери и инвеститори. 

 

•Как банките и другите традиционни участници на пазара навигират сред променящата се бизнес 

среда? 

 

•Кои са ключовите предизвикателства и възможности на новата дигитална ера? 

 

•Как ще изглежда дигиталното бъдеще на банките? 

 

•Мобилните плащания като път към финансово приобщаване и икономически растеж. 

 

•Кои са възможните макроикономическите и регулаторни сценарии и какви са очакваните ефекти от 

тях за финансовите услуги в Европа и България? 

Форум 
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Обучение на тема  

Европейски младежки диалог в социалните медии  

 
лектор: д-р Десислава Манова-Георгиева  

Основната цел на обучителния курс „Европейски 

младежки диалог в социалните медии” е да 

запознае бъдещите комуникационни експерти - 

студенти от специалностите „ПР“, „Журналистика“, 

„Европеистика“, “Културология“ и „Публична 

администрация“, както и експерти в областта на 

управление на европейски проекти с най-

актуалните проблеми на Стратегията и политиките 

на ЕС за постоянен и ефективен диалог с младите 

европейци.  

 

Курсът се реализира в рамките на 20 октомври 

2016г. - 19 януари 2017г. в „Домa на Европа“ на 

ул.„Г.С.Раковски” №124. и включва осем лекции, 

осем упражнения и заключителен дебат. Всяка от 

лекциите е в рамките на два астрономически 

часа, следвана от два часа за упражнения, които 

дават възможност на обучаващите се да приложат 

наученото на практика и да създадат свое 

работещо портфолио. В рамките на обучителния 

 

 курс ще бъдат реализирани и срещи с 

представители на Европейския парламент, 

Европейската комисия и други европейски 

институции.  

 

Обучението има за цел да повиши познанието за 

ЕС, да представи възможностите за онлайн 

комуникация между европейските институции и 

гражданите на Съюза, както и да даде възможност 

за практическа реализация на младежкия 

междукултурен диалог в европейски мащаб чрез 

дигитални техники в социалните медии в интернет.  

 

Всички участници в обучението получават 

сертификат за участие от  

Информационното бюро на Европейския 

парламент в България, а най-изявените ще могат 

да посетят Европейския парламент в Брюксел.  

За въпроси и записване, пишете на: 

epbgtraining@gmail.com  

 

Обучение 

Продължава на следващата страница 
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За лектора: Десислава Манова-Георгиева е 

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“. Защитава успешно 

дисертация на тема: „Социалните медии като ПР 

инструмент на регионалния младежки 

междукултурен диалог в ЕС (2009-2013)“. 

Завършила е бакалавърска степен „Връзки с 

обществеността“ във Факултета по журналистика и 

масова комуникация на Софийския университет 

„Св. Климент Охридски“ и магистърска степен 

„Европеистика и междукултурна комуникация“ в 

университета за приложни науки във Фулда 

(Германия). Работила е по международни проекти 

в София и Берлин и е реализирала стаж в 

Комитета на регионите в Брюксел. Д-р Десислава 

Манова има над 12 годишен опит в сферата на 

рекламата, ПР-а и дигиталните медии. Автор е на 

дванайсет научни публикации и на монографията 

„ЕС и младежта: диалог в социалните медии“.  

 

 

 

 

 

 

Програма: 

Тема 1 – 20.10.2016 – 14:30-16:30ч. 

Упражнение 1 – 21.10.2016 – 14:30-16:30ч. 

Тема 2 – 25.10.2016- 14:30-16:30ч. 

Упражнение 2 – 27.10.2016 - 14:30-16:30ч. 

Тема 3 – 31.10.2016 - 14:30-16:30ч. 

Упражнение 3 – 03.11.2016 - 14:30-16:30ч. 

Тема 4 – 08.11.2016 - 14:30-16:30ч. 

Упражнение 4 – 10.11.2016 - 14:30-16:30ч. 

Тема 5 – 15.11.2016 - 14:30-16:30ч. 

Упражнение 5 – 17.11.2016 - 14:30-16:30ч. 

Тема 6 –22.11.2016 - 14:30-16:30ч. 

Упражнение 6 – 24.11.2016 - 14:30-16:30ч. 

Тема 7 – 29.11.2016 - 14:30-16:30ч. 

Упражнение 7 – 06.12.2016 - 14:30-16:30ч. 

Тема 8 – 10.01.2017 - 14:30-16:30ч. 

Упражнение 8 – 12.01.2017 - 14:30-16:30ч. 

Заключителен дебат – 19 януари 2017г. 

 

Темите, включени в обучението може да откриете 

тук. 

Обучение 

http://www.ngobg.info/bg/ads/104721-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%
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Специалисти по дигитален маркетинг разказаха 

за актуалните тенденции в сферата на интернет 

рекламата. 

На 14 септември се състоя конференция по 

дигитален маркетинг. Специалисти от България и 

европейски страни дискутираха актуалните теми 

и тенденции от света на интернет рекламата и 

представиха проекта JEMSS, свързан с изготвяне 

на обща европейска магистърска програма по 

дигитален маркетинг и социални медии. 

 

Темата за дигиталния маркетинг е необятна. 

Колкото и информация да има за нея, никога не 

е достатъчно всеобхватна и винаги има какво 

още да се научи за целия спектър от 

маркетингови инструменти, които могат да бъдат 

използвани. Благодарение на проекта JEMSS, днес 

се състоя конференеция, на която утвърдени 

експерти в областта на дигиталния 

маркетинг разказаха на аудиторията за най-

актуалните тенденции в разработването на 

дигитална маркетингова стратегия и за най-

новите начини, чрез които дигиталният маркетинг 

помага за развиването на една компания.  

 

Алексей Хайнце от Университетът Салфорд, 

Великобритания е ръководител на проекта JEMSS, 

УНСС е партньор в осъществяването му тук, а 

координатор беше д-р Александър Христов, член 

на УС на БДВО.  Алексей Хайнце бе и първият 

лектор в конференцията. Той представи част от 

работата си по книгата, свързана с проекта и 

посветена на това как работи дигиталния 

маркетинг.  

Конференция 

Продължава на следващата страница 
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Според проучване, само 9% от маркетолозите в 

света са уверени в това, което правят.  

Голямата част от парите за реклама в големите 

компании са били насочвани към рекламата в 

телевизията до скоро и именно това обърква 

специалистите, защото дигиталния маркетинг 

изисква много повече знания за това как да се 

намери правилния канал и как да се ангажира 

нужната аудитория. Според г-

н Хайнце, дигиталният маркетинг изисква 

дългосрочно ангажиране на организацията и 

използване на различни инструменти и подходи, за 

да се спечели вниманието на клиентите. Експертът 

акцентира върху различните инструменти 

за маркетингова стратегия. Особено внимание 

обърна на доброто съдържание, правилните 

канали за разпространението му и на 

ангажирането на вниманието на хората, които 

имат нужда от информацията, която се 

предоставя. "Всеки маркетолог трябва да се 

опитва да разбира своите клиенти, за да 

им предоставя информацията, от която имат 

нужда", отбеляза специалистът.  

 

Олга Андриенко, директор на „Social Media 

SEMRush", сподели своя опит в използването на 

социалните медии в маркетинговия си микс. 

 

 

 След презентацията на г-жа 

Андриенко,  последва дискусия на тема 

„Дигиталният маркетинг – тенденции, оказващи 

влияние върху формирането на умения” 

с модератор Георги Малчев от Xplora и панелисти: 

Александър Григоров – Продуктов и интернет-

маркетинг мениджър в Toyota Balkans, 

Любомир Аламанов, собственик на SiteMedia 

Consultancy и Невена Котарова – Студент с 

практика в mkt360.  

Конференция 

Продължава на следващата страница 
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Александър Григоров разказа за 

трансформацията на рекламаната стратегия на 

Toyota Balkans. Той сподели, че преди няколко 

години в неговата компания дори не е бил 

предвиден бюджет за интернет реклама, но 

постепенно убедил компанията да отдели 

средства и внимание на 

различните интернет канали. Той допълни, че 

рекламата в интернет е дотолкова влиятелна вече, 

че има търговски марки, които разчитат само 

на социалните мрежи. Като опасност, г-н 

Григоров 

отбеляза възможността обикновения човек 

постепенно да се превърне в консуматор на 

информация, а не на създател на такава. 

  

Любомир Аламанов: „Дигиталният маркетинг е 

нов начин на мислене и дава възможност за 

развитие на комуникационното творчество”. Г-

н Аламанов отбеляза, че е изключително важно да 

следим това, което младите хора ползват. Те са 

много различни от нас и ако не се следят 

тенденциите, няма да знаем как да разговаряме 

с тях.  

 

 

 

 

 

Във втората част от програмата на 

конференцията бяха включени лекции на 

специалисти като : Саша Безуханова от MoveBG; 

Мария Атанасова, програмен директор на 

Vbox7; Иван Ралчев – Мениджър дигитални 

проекти, NextDC; Ана 

Круз, Колин Телфорд и Бартломей от екипа по 

проекта JEMSS и други. 

  

 

 

Конференция 

Продължава на следващата страница 
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От три години насам екипът на проекта JEMSS 

(Общи европейски магистърски програми по 

дигитален маркетинг и социални медии), в 

който участват България, Гърция, Литва, Полша, 

Великобритания, изследва недостига и 

необходимостта от развитие на уменията и 

професионализма в областта на дигиталния 

маркетинг. Резултатите от изследването 

помогнаха да се разработи отворен онлайн 

MOOC (Massive Open Online Course), учебник по 

дигитален маркетинг, а също и обща 

европейска магистърска програма, която 

предстои да стартира в близките години.  

Конференция 

Източник и автор на текста: www.eventsmedia.bg 

http://www.eventsmedia.bg/
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Първият по рода си в света 5D семинар "Бизнес буря" се проведе на 8 септември в София, а БДВО бе 

партньор на събитието. 

Форумът бе воден от международния бизнес консултант и лектор Саймън Бъкнал, който проведе 4 

интерактивни мастър обучения - тайните на комуникацията, как да говорим пред аудитория, как да 

продаваме чрез бизнес истории и показа някои презентаторски умения.  

 

Саймън Бъкнал е първият международен лектор, 

станал част от Българския иновативен проект 

„Бизнес буря“. 

Той е експерт по говорене пред публика, 

комуникация и презентационни умения. 

Завършил е Университета в Оксфорд и е автор на 

книгата „Наръчник за речта на кума“. 

Консултирал е над 3000 мениджъри, директори на 

компании и бизнес лидери, а през 2007 г. е 

отличен в топ 20 на състезание за публични 

говорители на САЩ 
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- Г-н Бъкнал, какви са вашите първи впечатления 

от форума „Бизнес буря“ в България, както и от 

българските бизнесмени и мениджъри? 

- Първото ми впечатление е, че горят от желание 

да научават нови неща, да инвестират времето 

си и вниманието си в собственото си 

усъвършенстване. Човек няма да дойде на такова 

събитие, ако няма желание да се подобрява. 

Това, което ме впечатлява у хората, е, че са 

спокойни. На подобни събития е нормално човек 

да бъде леко напрегнат и нервен, но това може 

би е свързано със самото събитие. Освен това 

разбирам, че трябва да си превеждат какво 

говоря. Повечето от тях слушат без превод, но все 

пак трябва да си превеждат сами, което отнема 

допълнително енергия. 

  

- Има ли разлика между представителите на 

българския бизнес и техни колеги от други 

страни? 

- В някои части на света хората сякаш са 

свикнали да задават повече въпроси и да вършат 

нещата с повече енергия. Америка е очевиден 

пример за такава култура. Там хората са много 

открити и доста емоционални. Непрекъснато 

задават въпроси и се получава активен диалог. 

Това нещо го има и в някои европейски страни. 

Скоро бях и в Бразилия, където хората се държат 

по същия начин. Те са много жизнени и 

емоционални. 

Има обаче някои типове култура и манталитет, 

където хората са по-интровертни относно начина, 

по който възприемат и усвояват информацията, 

както и в начина, по който осъществяват обратна 

връзка. 

В България също наблюдавам това нещо, както и 

в арабските култури, в Украйна, в Япония, в 

Обединените арабски емирства и в Кувейт. 

Наблюдавам го и в части от Източна Европа. 

Хората са по-вглъбени и това обуславя друг начин 

на комуникация. Това проличава най вече когато 

реша да вкарам елемент на интерактивност. 

Хората се стъписват сякаш за момент и не знаят 

точно как да реагират. 

Според мен голяма роля за оформянето на такъв 

манталитет има и образователната система, 

като например в арабските страни, в Япония и 

Азия. Системата ги учи, че учителят трябва да 

говори, а децата да мълчат и да слушат. 

  

- В България образователната система ни учи на 

същото... 

- Не съм изненадан! 
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- Като говорим за комуникация, колко е важна 

способността на хората да комуникират, да 

влияят и да вдъхновяват останалите? 

- Зависи от ситуацията, но в повечето случаи е 

много важна, защото ако не можеш да 

привлечеш вниманието на хората, ако не можеш 

да ги ангажираш, тогава няма много голяма 

вероятност да постигнете промяна. В такива 

случаи хората скучаят или слушат от учтивост. 

Ефективната бизнес комуникация не включва 

само рационално мислене и предаване на 

информация, а е двустранен процес. Именно 

заради това осъществяването на контакт с 

аудиторията е толкова важно. За да си 

емоционален обаче, трябва да поемеш известна 

доза риск. Ако останеш в зоната на сигурността, 

т.е. комуникираш по безопасен начин, тогава 

постигаш само отегчение. 

  

- Какви качества и способности трябва да има 

успешният бизнесмен? 

- От гледна точка на комуникацията според мен 

яснотата е най-важното качество. Това е така, 

защото без нея наникъде не можеш да поведеш 

хората. Яснотата е важна, но сама по себе си не 

е достатъчна. За един лидер е важно да има 

позитивно усещане и положителна вяра в хората. 

Преди години лидерите са постигали успехи и без 

да вярват в хората. Робството е очевиден пример. 

С такава нагласа обаче в съвременния бизнес не 

можеш да постигаш успехи, защото както хората, 

така се е променил и манталитетът на 

обществото. Новите технологии също допринасят 

за това. 
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- За какво се допитват хората и компаниите, 

които идват при вас? 

- Първият тип хора, които идват при мен, са 

ръководители, израснали в кариерата си, и им се 

налага все по-често да правят презентации, но 

изпитват затруднения. Намирам за невероятно 

колко често хората се издигат в работата си, без 

да имат никаква школовка в сферата на 

комуникациите и презентирането. 

Вторият тип хора идват и казват: „Аз презентирам 

много и имам доста опит, но смятам, че мога да 

се усъвършенствам. Можете ли да ми помогнете, 

тъй като ме повишиха и искам да стана по-

добър?“ 

Третият тип са тези, които презентират, но не им 

идва отвътре и се чувстват напрегнати, докато 

говорят. 

Най-важното нещо е да се фокусираш върху 

отделни теми и тези, които интересуват 

аудиторията ти в момента, т.е. не може да 

говорите само за идеи, а и за конкретни 

проблеми. Важно е да има конкретен контекст и 

ситуация, в която да поместите вашите послания, 

а не да говорите общо за идеята си. 

 

- Това ли всъщност е основният съвет, който им 

давате? 

-Според мен има три основни проблема в 

процеса на комуникация, когато хората  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

презентират пред аудитория. Първият е, че са 

нервни. Вторият е, че не постигат желания от тях 

успех пред публиката си, т.е. нямат въздействие. И 

третият - че има конкретно събитие, на което 

трябва да говорят, но притеснението им е в 

повече. Много хора си мислят, че имат проблем с 

излагането на материала – силата на гласа им 

не е достатъчна, не са експресивни или не са 

уверени на сцената. Всъщност проблемът им по-

скоро е, че нямат структура на презентирането, и 

затова слагам на толкова високо ниво проблема 

с яснотата на посланието. Не се гради сграда без 

структура, същото се отнася и за умението да 

говориш. 
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- Има ли разлика между бизнес комуникацията и политическата комуникация? 

- В политическата реч има много повече риторика и ефективни фрази, които въздействат на 

съответната аудитория. Също така политическата комуникация чертае много по-абстрактна и 

обобщена картина на света. Тя понякога може да е доста отдалечена от реалността на 

обикновения гражданин. В бизнеса обаче има много повече детайли. В резултат много често хората 

не разбират съответните подробности или професионалната терминология. Това, което обединява 

двата начина на говорене – политическата и бизнес комуникацията, е, че не използват достатъчно 

личния момент и личните истории в изложенията си. Мисля, че много от политиците се опасяват да не 

изглеждат слаби и искат да демонстрират сила. Но всъщност да се покажеш като слаб и уязвим, не 

означава непременно слабост. Това е мощен начин да установиш контакт с хората. 
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