Стипендия
Стипендията на БДВО „Проф. Тодор Петев“ с удължен срок за
кандидатстване до 17 март
БДВО удължава срока за кандидатстване за
първата годишна стипендия за ПР студенти на
името на проф. Тодор Петев до 17 март тази
година. Промяната е заради нуждата от повече
време за по-добра подготовка на желаещите да
се включат, а също и за уточняване на
ангажиментите на бъдещия стипендиант.
Припомняме, че стипендията беше създадена в
края на миналата година в памет на учредителя
и почетен председател на БДВО и ще бъде
връчвана всяка година на български студенти в
сферата на комуникациите. Всички желаещи
студенти бакалаври или магистри, изучаващи
ПР, комуникации или маркетинг, ще могат да
кандидатстват с есе на тема „Промени в
обществата, промени в общуването“. То трябва
да бъде свързано с комуникациите, със
социалната среда в момента и в него да бъдат
използвани идеи от творчеството на проф. Петев.
Есето
да
бъде
изпратено
на
мейл
office@bdvo.org и да бъде придружено от
форма за кандидатстване, която може да бъде
свалена от сайта на БДВО.
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Стипендия

Годишната стипендия на БДВО „Проф. Тодор Петев“ ще е в размер на 500 лв., а нейният лауреат ще
има много ползи: да участва безплатно на всички събития и обучения, организирани от БДВО през
настоящата година, компанията или институцията, в която работи, да кандидатства безплатно в
конкурса ПР приз и други.
Есетата на студентите ще бъдат оценявани от жури, в които влизат Мануела Дюлгерова-Тотева,
Председател на БДВО, Тодор Тодоров Петев, изкуствовед и син на проф. Петев и д-р Александър
Христов, преподавател по ПР и член на УС на БДВО. Критериите за оценка ще бъдат оригиналност и
личен принос, познаване на комуникациите и социалните процеси и познаване на творчеството и
научните интереси на проф. Петев.

За контакти:
Диляна Йорданова
Тел. 0885 314109
office@bdvo.org
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Нов член
Hype Communication са нов член – юридическо лице
на БДВО

HYPE Communication е агенцията за публични
комуникации в град Варна, която вече три години
подправя
с
морска
сол
културните
и
корпоративни събития, които се случват наоколо.
Като любими техни проекти посочват малките, но
интегрирани и ефективни кампании, които
успяват да реализират за местния малък и
среден и бизнес. В портфолиото им през
PRактики, брой 141, 3 февруари 2017 г.

годините можем да видим управление на
комуникациите както за знаковите за Морската
столица; София Филм Фест във Варна, RADAR
Beyond Music Festival и Vertigo, така и
корпоративни проекти за клиенти като Decathlon,
Veolia, Atlas Copco, Yara International, Aquatek и
др. Не проект, а кауза наричат партньорството си
с Карин дом в организирането на двете до сега
издания на фестивала “Усмихни се. Карин дом“,
който се превърна в обединяващо за цялата
общност събитие.
Амбицията да създават HYPE за всичко, до което
се докаснат е на две дами – Виолина и Зорница,
които основават, управляват и вярват в нуждата от
съществуването
на
агенция
за
публични
комуникации, която да следва
стрикетен
професионален и етичен кодекс в своята работа.
За членството си в БДВО казват: „Това е нещо, за
което се подготвяхме и надяваме се заслужихме.
Ние сме хора на действието и искрено вярваме,
че заедно можем да правим много повече за
обществото - пазейки гърбовете си в нужда, но и
оставайки непоколебими пред спазването на
професионална етика.“
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Нов член

Александрина Желязкова е студент в четвърти курс, специалност „Маркетинг
и стратегическо планиране с преподаване на английски език” в УНСС, гр.
София.
За начало на своя професионален път счита постъпването си в студентската
организация AIESEC през 2013г. Една от позициите, които заема по време на
членството си, е в PR и маркетинг отдел. Тя е част от екипа, отговорен за
комуникацията с различни медии и отразяването на събития чрез изготвяне
на статии, новинарски съобщения, рекламни материали и други. През 2015г.
започва практика в Дирекция „Бизнес маркетинг и продажби” в Теленор
България.
През годините затвърждава придобитите знания чрез участие в различни
бизнес форуми и състезания като „Бизнесът в действие”, „Младежта към
бизнеса”, Националната олимпиада по маркетинг през 2016г. и други. По
време на участието си в подготовката на песенния конкурс „Детска
Евровизия”, провел се в гр. София през 2015г., открива и своята страст към
организирането на събития. Това, което ѝ харесва и я мотивира, е
динамичната среда и възможността да работи с амбициозни и
любознателни
хора.
През 2015г. постъпва на работа в OnProcess Technology, където е отговорна
за изпълняването на различни заявки и за ефективната комуникация с частни
и бизнес клиенти на компанията.
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Бетина Василева учи PR и реклама в СУ „Св. Климент Охридски“.
Студент се втора година и много харесва специалността си.
Занимава се с графичен дизайн отдавна, но не е планирала да учи
това. Решила е да разшири кръгозора си. Когато прочита малко за
ПРофесията, разбира че с това иска да се занимава.
В университета среща много интересни хора, всеки със своя мотив
да учи PR. В свободното си време често е с някои от тях. Хобитата й
много се менят с времето, но винаги е рисувала. Занимавала се е и
с пеене, писане, свирила е на пиано, практикувала ейога, народни
танци, захласвала се е по фотографията, дълги години е била
плувкиня. Скоковете с бънджи и спортното катерене допълват
картинката.
Обича и да пътувам, да опознава нови места и хора. Цени и
природните гледки, и креативната лудница в офиса, и уюта на дома
си. Според приятелите й тя е „уравновесена“.
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Валя Гальова е от гр. Велинград. По настояще е студент II-ри курс в
специалност „Връзки с обществеността“ към СУ „Св. Климент
Охридски“. Това, което я привлича в сферата на комуникациите, е
анализирането и влиянието върху общественото мнение и нагласи.
Вярва в силата на словото и смята, че въздействието върху масите е
възможно чрез подходящата комуникационна стратегия. Примерите
за това не са малко, като тези които оставят траен белег в съзнанието
й са Айви Лий и Едуард Бернайс.
Но една от предпоставките да бъдеш ПР специалист е да пътуваш.
Защото това ти разширява мирогледа и позволява да забележиш
незабележимото. Един от видните френски писателите на 20 век
Марсел Пруст казва „Пътуването за всеки истински откривател, не
означава да намираш места, а да виждаш с нови очи.“
И в този ред на мисли една от мечтите й е да обиколи света и да
опознае чуждите култури. Иска да се докосне до живота на хората от
другите страни, за да разбере от първа ръка как функционират
различните общества.
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Франк Воща е на 24 години. Студент е втора година в СУ „Св. Климент
Охридски“ по специалност „Връзки с обществеността“. От повече от
8 години се занимава професионално с фотография. С времето
успява да свърже това изкуство с комуникационните науки. Така се
заражда и интересът му към една модерна и актуална технология –
ПР-а. Харесва му това, че ПР може да има изключително
въздействаща сила, която обаче остава дискретна. За съжаление,
мнозина у нас и по света поставят негативна конотация на думата ПР,
причина за това е, че отрицателните примери получават много посилен отзвук от положителните. Именно в посока за разчупването на
тези грешни стереотипи желае да се развива и работи. Това е една и
много функции на ПР-а. Иска все повече хора да отсяват истинския и
добрия ПР от черния. След участието му в студентския конкурс „Като
Бернас“ разбира, че много от неговите виждания съвпадат с
политиката и дейността на БДВО. Счита, че БДВО с годините се е
утвърдило като носител и пазител на моралните и етични принципи в
професията, това са и неговите основни мотиви да бъде част от тази
организация.
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Лилия е експерт по маркетинг и комуникации с 15-годишен опит в
сферата на бранд маркетинга и продуктовите комуникации. През
годините е работила за компании като Нет Инфо, British American
Tobacco, Мобилтел и L’Oreal. Професионалният й път в областта на
връзките с обществеността започва в M3 Communications Group,
където разработва комуникационни стратегии за финансови
институции, телекомуникационни и
FMCG
компании. През
последните 2 години работи като консултант на свободна практика.
За този период реализира различни маркетинг и комуникационни
проекти за компании в сферата на бързо-оборотните стоки, B2B и
неправителствени организации. Има магистратура по „Връзки с
обществеността“ във ФЖМК на Софийския университет, както и MBA
диплома от Athens International Business School. Участвала е в
поредица от международни обучения и семинари, свързани с
интегрирани маркетингови комуникации, брандинг и e-business.
Професионалните й интереси са в областта на стратегическите
маркетинг и комуникации, управление на марките и продуктово
позициониране. В личен план радост й носят истинските разговори
на чаша добро вино и пътешествията със семейството.
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Лина Митова е собственик и управител на фирма Ню Медия Лаб,
която се занимава с количествен и контент анализ на излъчванията
на радио и телевизионните канали в България и е доставчик на
независим медиен мониторинг за рекламния и музикалния пазар.
По образование е магистър по Българска филология от СУ “Св.
Климент Охридски”, а втората й магистратура е
Маркетинг и
Мениджмънт от Open University London.
Кариерата й започва в списание „9 месеца”, където отговаря за
отдел Връзки с клиенти и участва в провеждането на различни ПР
проекти на списанието, бяла член на екипа на Националната
Кампания „Бебе на годината”, спечелил престижни национални
награди на българската медийна и ПР общност.
Следващият етап от професионалното й развитие преминава
през Vagabond Media, където като Маркетинг Директор на
издателството,
менажира
различни
проекти
свързани
със
задълбоченото
представянето на България пред постоянно
живеещите чужденци в страната и чуждите туристи.
Радва се, че динамиката на промените в медийната среда поставят
нови предизвикателства пред анализаторите, защото е удоволствие
да откриваш нови неща и тенденции.

PRактики, брой 141, 3 февруари 2017 г.

10

Постижение
УНСС с най-висок резултат сред всички акредитирани
български университети в професионално направление
"Обществени комуникации и информационни науки"
Катедра „Медии и обществени комуникации“
при Университет за национално и световно
стопанство (УНСС) получи оценка 9.42/10 точки от
програмна акредитация
за професионално
направление „Обществени комуникации и
информационни науки“. Това изпраща УНСС на
първо
място
сред
всички
акредитирани
български университети, в които се обучават
студенти от посоченото направление.
От Националната агенция за оценяване и
акредитиция подреждат класацията по следния
начин:
• УНСС – 9.42 т.
• СУ “Св. Климент Охридски“ – 9.10 т.
• ШУ „ Епископ Константин Преславски“ – 9.02 т.
• БСУ – 8.96 т.
• Американски университет в България –
Благоевград – 8.77 т.
• ЮЗУ „Неофит Рилски“ – 8.66 т.
• ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – 8.50 т.
• НБУ – 8.48 т.
• Университет
по
библиотекознание
и
информационни технологии – 8.37 т.
PRактики, брой 141, 3 февруари 2017 г.

Националната
агенция
за
оценяване
и
акредитиция (НАОА) е независим специализиран
държавен орган със своя собствена история и
постижения,
осигуряващ
отчетността
и
прозрачността на учебната и изследователската
дейност на автономните институции на висшето
образование.
Катедра “Медии и обществени комуникации“
при УНСС е партньор на БДВО.
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Интервю

„Вестниците определено ще изчезнат, но съм сигурна, че още
дълги години телевизията ще си остане водеща медия“ – Мирена
Керезова, победител в студентската категория на PR Приз 2016

Мирена Керезова e PR специалист в PRoPR Агенция от
почти 4 години. Тя е създател и главен редактор на
информационния сайт за театър LoveTheater.bg, който
преди броени дни навърши 2 години. В него Мирена и
останалите автори пишат ревюта, новини, интервюта и
любопитни материали, изцяло посветени на театъра. За
LoveTheater.bg Мирена Керезова получава награда за
студентски
проект
на
ПР
Приз
2016.
Мирена учи магистратура Реклама и бранд мениджмънт
в НБУ. Бакалавърската си степен завършва в СУ “Св.
Климент
Охридски”,
специалност
Връзки
с
обществеността. Завършила е Икономика и мениджмънт
в Търговска гимназия “Княз Симеон Търновски”, Стара
Загора.

Продължава на следващата страница
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- Защо реши да създадеш LoveTheater.bg?
Докато бях в гимназията, голяма част от живота
ми беше театърът. Участвах в Младежка
театрална студия “Сцена 99” в Стара Загора, а
когато не бях на репетиции, ходих на театър.
Когато се преместих в София, театърът започна
малко по малко да отсъства от ежедневието ми.
Липсваше ми. Това ме накара да създам личния
си блог за театър Love Theater, който бързо стана
медия, в която пишат повече от 10 автори.
- ФБ страницата ти има над 7500 последователи,
а блога е разпознаваем. С какво според
теб LoveTheater привлича феновете си?
Това, което безспорно печели потребителите, е
начинът, по който пишем. Ние разказваме на
читателите за нашите преживявания, без да
имаме претенция за професионална театрална
критика. Така хората разбират мнението на
зрителя, каквито са и те.
- Получи награда от ПР приз за LoveTheater. Как
би го описала: комуникационен, медиен проект
или успешно представен бизнес проект?
Определено до момента е комуникационен,

медиен проект. За добро или за лошо все още
не сме монетизирали нашия труд. Но може би
това го прави толкова специален - фактът, че
всички в сайта пишат и работят “От любов към
театъра”, какъвто е и нашия слоган.
В бъдеще се надявам, че ще намерим начин за
финансиране на дейността ни, защото това ще
развие сайта и идеите ни още повече и ще ни
позволи да вдигнем нивото.
- Споделяла си, че Александър Кръстев,
създател на Аз Чета, те е подкрепил за проекта.
Мислиш ли, че този нов тип медии могат да
променят общата картина на медийната среда?
Да, със сигурност, защото те са проекти, които
тръгват от лична инициатива с кауза, която не е
“да се правят пари”, а да се даден решение на
проблем (в случая популяризиране на чатенето,
на ходенето на театър). Това от своя страна
променя малко по малко обществената и
медийната среда. И не можеш да “купиш” тези
медии, не можеш да ги превърнеш в
обслужващи дадени интереси. Медиите, родили
се като Azcheta.com и LoveTheater.bg стават
повече, което се страхотно.
Продължава на следващата страница
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- Ти си от поколението, за което традиционните медии не са средство на първи избор за
осведомяване. Какво мислиш ще е бъдещето им?
Вестниците определено ще изчезнат, но съм сигурна, че още дълги години телевизията ще си остане
водеща медия, макар и в някаква нейна разновидност (онлайн ТВ) - просто защото е най-лесна. Тъжно,
но факт е, че повечето мои връстници, а и по-малките избират най-лесния път в живота и във всяко едно
тяхно действие - дори в получаването на информация… а да четеш си изисква време и усилие.
- Театърът и книгите, въпреки новите носители и дигиталните трансформации няма да изчезнат. Защо
мислиш, че те се справят така добре, за разлика от традиционните медии, които са доста по-близки
до тези промени?
Защото носят много повече добавена стойност от информационния поток, който определено е със
съмнително качество. Те носят емоция - храна за душата, колко и да е клише. А какъвто и телефон да
имаме в ръката или в каквато и виртуална реалност да ни сложиш, никога няма да надмине нашето
въображение, вътрешния ни свят. Точно за него се грижат театърът и книгите - винаги оставят вратичка, за
да доразвием историята сами.
- Като ПР изкушена ли си от политиката?
Не. Срещам се с нея дотолкова, че да заявя моята гражданска позиция. Следя ситуацията у нас и в
света, за да бъда информирана, което е основна характеристика на нашата професия… Но
“изкушена” - определено не.

Продължава на следващата страница
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- Учебниците в професия отразяват и се резултат
от установените обществени и бизнес порядки.
Отговарят ли според теб на променящото се
общество или ти звучат неуместно?
Това е моя много любима тема - първо, защото
съвсем скоро минах през фазата “от образование
към работа” и второ, защото имам стажанти в
агенцията, на които обръщам много внимание.
Преди повече от 3 години, когото отидох за пръв път
в PRoPR (бях 3ти курс и имах преминати няколко
стажа), бях писала 1 или 2 прессъобщения, за
които никога не ми беше дадена обратна връзка. В
университета ни разказваха за едни невероятни
кампании, които струват милиони, увеличават
многократно продажните и дори променят
общественото мнение. Но никой не ти казва тогава,
че когато
измислиш супер яката кампания, клиентът ще ти
каже “добре, искам същото, но за половината
пари”, а накрая ще трябва и да го реализираш,
което далеч не е много творчески процес. Никой
също не ти казва, че трябва пишеш, ама много да
пишеш. Сблъскването с тази разлика за мен не
беше
проблем
може
би,
защото
организационната работа ми е в кръвта, а
писането е нещо, което усъвършенстваш всеки
ден. Но виждам много студенти, които буквално се
PRактики, брой 141, 3 февруари 2017 г.

отказват,
заради
погрешни
очаквания
към
професията, изградени именно от университета и
от
части
от
PRите
по
филмите.
От друга страна, голяма част от материалът, който
се преподава е остарял и не отговаря на нашата
дигитална
и
медийна
действителност.
Та, ако мога да отправя съвет към студентите, той
би бил да ходят на реални стажове още от 1ви
курс, за да не се събудят 4 години по-късно и да
разберат, че тази професия не е за тях.
- Какви мислиш ще са медиите на бъдещето?
Както казах и по-горе, бъдещето на медиите е в
свободните и истински медии, защото хората имат
нужда от това!
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Награди
Rinker’s Challenge #3 и следващата стъпка в дарителството
Онлайн платформа за маркетингови проучвания е сред тримата финалисти

Предизвикателството
за
стартиращи
предприемачи Rinker's Challenge #3 приключи с
официална церемония по награждаване на
тримата големи финалисти, която се проведе в
клуб Максим на 26.01.2017 г. Отличените три
бизнес проекта са Хляб за живот, Сире-НЕКА и
Analizator.bg,
които
бяха
избрани
след
представяне пред журито на конкурса и публика
по-рано същия ден. Тази година в Rinker’s
Challenge #3 участваха 120 кандидати, до
обучителната програма бяха допуснати 13, a
седем достигнаха финала.
Устойчивостта на проекта Rinker’s Challenge
потвърждава тенденцията за развитие на на
социалните предприятия. Те все повече се
избират за социални инвестиции от компаниите.
Според Елица Баракова, изпълнителен директор
на BCause, това е една следваща стъпка в
развитието на дарителството. За компаниите, а и
за отделните хора, вече не е достатъчно да дарят
пари за някоя кауза. Те все повече искат да

участват и да влияят върху бизнес изборите, които
прави социалното предприятие, за да са сигурни,
че парите им се инвестират спрямо желанията
им.
Въпреки
че
така
увеличават
своята
ангажираност (отделят се не само финансови,
но и времеви и управленски ресурси),
добавената стойност също нараства.

Продължава на следващата страница
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Това е тенденция, която се наблюдава от
няколко години и донякъде може да обясни
бума на социалното предприемачество. Във
Великобритания например дори е разпозната
като начин за финансиране на държавни
проекти.
Правителството
продава
social
investment bound на компаниите, кoито
инвестират и се намесват в управлението на
социалното
предприятие,
включително
с
експерти. Разработени са импакт индикатори,
които са остойностени и инвеститора получава
обратно спрямо тях част от вложените
средства. Налице е успешен за обществото
бизнес резултат, който е базиран на желанието
на компаниите да правят бизнес, но и да
инвестират в социални каузи, които сами
разпознават като значими.
Наблюдава се все по-честото избиране на
подобно етично инвестиране от страна на
компаниите, вкл. и тези, които не приемат
дарителстовото като своя необходимост.
Компаниите обаче разпознават като присъщо
за бизнеса си умното „вкарване” на финанси
при добър бизнес за по-устойчиви цели.
PRактики, брой 141, 3 февруари 2017 г.

Проекти като Rinker’s Challenge целят да
помогнат
за
развитието
на
подобна
предприемаческа култура. И действително,
кандидатите за финансиране стават все подобри, а избора на финалисти – по-труден.
Отличените три проекта получават безвъзмездно
финансиране по 20 000 лева за всеки. И
седемте финалисти ще бъдат подкрепяни от
екипа на Център „Ринкър“ към Фондация Bcause
в продължение на една година.

Продължава на следващата страница

17

Награди

Проектът-финалист - Анализатор.бг на Добрин
Йорданов, е онлайн инструмент за маркетингови
проучвания, който може да осигурява таргетирани
пазарни проучвания на достъпна цена. Проектът е
насочен към малки и средни предприятия, за
които тази информация е жизнено необходима,
но не винаги е финансово достъпна. Анализаторът
използва онлайн платформа, в която отговаряш за
забавление или в търсене на „сродна душа” и
приятели. Между въпросите от света на спорта,
музиката, всекидневието, политиката са и
въпроси, чиито отговори, разпределени по
демография, география и т.н., интересуват живо
компаниите.
PRактики, брой 141, 3 февруари 2017 г.

Вторият от общо трите отличени проекта - „Хляб за
живот“, е проект за „жив” хляб, започнал от личната
история на Ваня Гошева, който се разраства до
производство на хлебни изделия. За няколко
месеца тя вече прави средно 60-70 хляба на ден,
козунак и доставя редовно продуктите си до
различни детски градини.
Сире-НЕКА, известно като „сирене от кашу“ е
третият отличен проект и е създаден от Николай и
Стиляна Тодорови и Мария Димитрова, за
производство на сирена от ядки за хора с
непоносимост
към
лактоза,
вегани
и
експериментатори.
Другите четири проекта-финалисти са: замразени
плодовите десерти Power Pops, семейна екообразователна
игра
„Пишман
турист“;
неопренови облекла за летни водни спортове
„Аlooppa”; туристическа услуга Epic Sofia Tour.
Медийни партньори на Rinker's Challenge #3 са
BloombergTV България и Uspelite.bg
Център "Ринкър" за предприемачество и обучения
към Фондация BCause е основан е през 2014 г. с
финансовата подкрепа на Фондация КАФ
Америка.
Мисията на Център „Ринкър“ е да подкрепя и
развива духа на предприемачеството в България.
18
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Комуникации в Давос
Всяка година след Световния икономически
форум в Давос светът се опитва да поеме в
общата посока на развитие, очертана от
държавните и бизнес лидери и да направи найдоброто за собственото си развитие. Въпреки
относителната
стабилност
на
световната
икономика, политическата картина днес
е
много по-различна от преди година. Възходът на
десния популизъм в Европа и САЩ, промяната в
политическия обществен договор след Brexit ,
несигурността и очакванията за крайни политики
на Доналд Тръмп (които се оправдаха след
встъпването му в длъжност) задават различен
дневен ред на форума.
Усилията
са
насочени
към
глобална
солидарност
и
общи
действия
за
стабилизирането на света. И ако темите на
форума събират вниманието на много
анализатори, комуникационния пейзаж, на
който се развиват също е показателен.
По данни на платформата www.WEFlive.com на
KPMG , присъстващите от 17 до 20 януари в
Давос са генерирали
повече от 220,000
публикации в социалните меди на всякакви
теми. Шакира е сред най-влиятелните участници,
PRактики, брой 141, 3 февруари 2017 г.

а „Тръмп” и „Китай” са основните коментирани
теми.
Излъчването „на живо” е основна тенденция
Facebook live е основен източник на много
интервюта по време на форума, което
осигурява
по-интерактивни
преживявания.
Приложението се използва включително и от
медии като Reuters, която ежедневно излъчва
"Давос Днес" на живо , а Глобалния договор на
ООН - #SDGLive шоу.

Продължава на следващата страница
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Използване на социалните медии
Очевиден възход в използването на личните профили на социални медии от участниците във форума.
Те публикуват съдържание, различно от това на корпоративните страници, от снимки на храна до
разходки и вечерни забавления. Twitter продължава да е сред най-използваните от бизнеса социални
медии с 10,612 tweetа, 181,043 retweetа и 27,169 отговора.
Възход на микро съдържанието
Новите приложения, смятани за ползвани предимно от по-младите поколения, вече са разпознати и от
световните лидери. Instagram и дори Snapchat са използвани за документиране на преживяванията в
Давос, като дават различна гледна точка към случващото се на форума.
Използване на 360
Live 360 е широко използван на форума, давайки възможност зрителите да попаднат в самия
конгресен център. Така е излъчено изявлението на Шакира при получаването на наградата за
благотворителна дейност, както и участието на Гари Уайт и Мат Деймън за управлението на водите.
Тези данни показват, че интереса към форума е значително нараснал. Развитието на социалните
медии, новите канали за комуникация и средства за създаване на съдържание действително
превръщат всяка компания в медийна такава, отнесено към общуването със заинтересованите и
страни. Обичайните изявления вече не са достатъчни и лидерите показват готовност да обсъждат
проблемите и актуалните теми със своите публики. Това би вероятно би променило и начина на
взимане на решения и определяне на общата ни посока на развитие.
https://www.weflive.com/#!/g/all-delegates/t/all-topics

PRактики, брой 141, 3 февруари 2017 г.
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Ема Кичева ще подкрепя НАПГ в развиването на
международните отношения

Ема Кичева се присъединява към екипа на НАПГ, за
да работи безвъзмездно за развиването на
партньорствата на Националната асоциация по
приемна грижа с международните организации и
мрежи, ангажирани с приемната грижа. С това
решение Националната асоциация за приемна
грижа продължава да реализира своята политика
на инвестицията в отношенията с родителски
организации в Европа и света, както и на
партньорството си с Международната организация
по приемна грижа.
PRактики, брой 141, 3 февруари 2017 г.

Ема Кичева е експерт по PR и комуникации с 15
години опит в тази сфера и в областта на
корпоративната социална отговорност. Магистър
по “Международни политически отношение” в СУ и
бакалавър по “Маркетинг” в УНСС. Била е част от
пресцентъра на Народното събрание, както и PR
експерт в политическия кабинет на вицепремиера
Пламен Панайотов. Следват 10 години в дирекция
“Корпоративни комуникации” на Мтел, като през
2008 г. оглавява екипа, отговарящ за външните
комуникации на телекома. От 2015 г. за период от
една година управлява отдел “Маркетинг и
комуникации” в Българо-американска кредитна
банка. От края на 2016 г. е консултант в областта
на PR, комуникации и CSR политики.
Националната асоциация за приемна грижа е
член на Международната организация по приемна
грижа (IFCO) от 2009 г. През 2012 г. НАПГ е партньор
на фондация “За Нашите Деца” в провеждането
на Регионалната среща по приемна грижа на
IFCO в България. Плановете на НАПГ да се включи
със свое представяне в предстоящата през
ноември
2017
година
конференция
на
Международната организация по приемна грижа в
Малта.
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Катерина Ушева е новият директор „Реклама и PR“
в Kaufland България

Катерина Ушева е новият директор „Реклама и PR” в
Кауфланд България ЕООД енд Ко КД. На тази
позиция тя ще отговаря както за стратегическото
позициониране и развитие на марката, така и за
изграждането
и
управлението
на
нейната
репутация. Катерина Ушева има дългогодишен
PRактики, брой 141, 3 февруари 2017 г.

поглед
върху
комуникационната
сфера.
Професионалното й развитие включва над 12
годишен
опит
в
изграждането
на
марки,
стратегическо планиране, развитие на интегрирани
комуникационни
решения,
връзки
с
обществеността, създаването на програми за
устойчиво развитие, както и управление на екипи.
Преди да поеме поста в Kaufland България
Катерина Ушева е управляващ директор в All
Channels Communication. През годините заема
различни позиции в комуникационната агенция,
като професионалният й път включва стратегическо
обслужване
на
марки,
развитие
на
комуникационни
активности,
както
и
преструктуриране
работата
на
агенцията.
Съвместно с екипа на All Channels Катерина е
работила върху множество проекти и кампании,
отличени с международни и местни награди. Сред
марките, за които е отговаряла, се нареждат
Discovery
Networks,
Mtel,
Amstel,
Каменица,
Пощенска банка, Белла България, Ficosota, The Mall,
Colliers International и др. Катерина Ушева има
магистърски степени по политология, комуникации
и история на изкуството от Вестфалския Вилхелмс
Университет в Мюнстер, Германия. Говори немски и
английски език.
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Игра на трендове
Наскоро изследователският център „Тренд“
обяви данни от национално представително
проучване проведено между 10 и 17 януари
2016 г. сред 1002 пълнолетни български
граждани.
Според авторите на проучването ГЕРБ води с
около 3 процента пред БСП. Какво всъщност
означава това число?
За да се отговори на въпроса, е нужно да се
поясни понятието тренд. Под тренд следва
да
се
разбира
посоката
на
промяната. Очевидно е, че доверието към
ГЕРБ спада, а доверието към БСП расте, т.е.
ГЕРБ има отрицателен тренд, а БСП,
Обединените патриоти и „Воля” на В.
Марешки имат положителен тренд.
Твърде важна особеност на тренда е
неговата
стръмност.
Най-стръмен
е
положителният тренд на партията „Воля”,
следвана
от
БСП
и
патриотите.
Отрицателният тренд на ГЕРБ обаче изглежда
полегат, с други думи отливът на избиратели
е по-малък в сравнение с прилива, на който
се радват политическите конкуренти.
PRактики, брой 141, 3 февруари 2017 г.
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Тези данни, както и резултатите от бъдещите социологически сондажи, които ще се огласят по време
на започващата предизборна кампания обаче, би трябвало да се интерпретират с голяма
доза здравословен скептицизъм. Причините са две:
Първо. Разликата между ГЕРБ и БСП според резултатите от това изследване са в рамките на
т.нар. стохастична грешка. При това положение практически не можем да бъдем сигурни дали, ако
изборите бяха днес, победител щеше да е ГЕРБ, или най-много депутатски места в бъдещия
парламент щеше да получи БСП.
Второ. Бич за съвременната електорална социология са т.нар. социално желателни отговори.
Анкетираните все по-масово отговарят на социологическите анкети така, „както се очаква” от тях, а
гласуват в обратната посока. Пресен пример за този феномен са социологическите сондажи в САЩ.
До последния момент в тях водеше Хилъри Клинтън, а в крайна сметка президент стана Доналд Тръмп.
Продължава на следващата страница
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На българска почва с най-голям потенциал да дават социално желателни отговори са
привържениците на ГЕРБ поради тоталната доминация на тази партия в средите на бизнеса и в
местната власт. С голяма доза сигурност може да се предположи, че отрицателният тренд на ГЕРБ
е по-стръмен, отколкото „говорят процентите” в изследването.
Кой ще спечели следващите избори
Това до голяма степен ще зависи от качеството на започващата предизборна кампания.
Професионално подготвената и професионално проведена предизборна кампания няма за цел
проценти. Професионално подготвената и професионално проведена предизборна кампания
формира и насочва тренд.
Българският опит до момента показва, че, уви, в партийните централи се формират предизборни
щабове ( сякаш изборите не са свободна волеизява, а пуническа война) и в тези щабове се
назначават партийни фанатици с пропагандно мислене. Партийните пропагандатори с почти
религиозно вдъхновение „громят” опонента и чрез това се опитват въздействат негативно на неговия
тренд. По този начин въпросният опонент получава безплатно медийно присъствие и дори става
симпатичен на колебаещите се избиратели.
Настоящата предизборна кампания започва при електорален паритет между ГЕРБ и БСП.
Победител ще бъде не партията с най-голям бюджет, а партията, която в най-голяма степен се
отърси от пропагандните навици и в още по-голяма степен се довери на експерти по PR.
Текст: Камен Ковачев
PRактики, брой 141, 3 февруари 2017 г.
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Кoрпоративните блогове като ефективно
средство за реклама
Познати ли са ви ли техниките, които могат да откроят корпоративния ви блог от този на
конкуренцията? И какви идеи може да взаимствате от най-добрите примери в международен
аспект?
В ерата на цифровите технологии и интензивна
комуникация ежедневните и корпоративни
новини се разпространяват по-бързо от всякога.
Ние сме част от информационно общество, в
което потреблението на информация е
постоянно - за лични нужди, за обучение или за
бизнес. В този смисъл някои от вас може да се
запитат дали масовата публика все още чете
блогове? И струва ли си в действителност да
създаваме такъв?

Да, хората все още четат блогове, но начинът на
четене и възприемане на текста до известна
степен се е променил. Читателите все повече
предпочитат да видят кратко, ясно и стегнато
съдържание, което да осмисля крайната им
цел: да научат нещо интересно и което да им е
от полза за разрешаването на проблем. В този
случай може да говорим за взаимен процес
между читател и автор.
PRактики, брой 141, 3 февруари 2017 г.
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най-важното и ефективно средство, чрез което
хората
бързо
да
намират
новинарското
съдържание за вашата марка.
От друга страна, журналисти, PR и маркетинг
мениджъри, пренебрегват значението на този тип
онлайн информационни платформи. Лоша
практика e новините за определена комания в
блоговете да се сравняват с тези в списанията и
вестниците. Много често гледната точка и цел на
блог автора се разминава с тази на журналиста,
а това може да доведе до заблуждаване на
потенциалните клиенти.

От
една
страна,
маркетингoвите
и
PR
специалисти са запознати с блоговете и редовно
следят какво се говори за тяхната компания,
продукти и услуги. Но за да бъдат една крачка
пред конкурентите си, за да поддържат по-тесни
връзки с клиентите си и да осигурят по-добра
информираност за марката, създаването на блог
е задължително. Благодарение на влиянието на
уеб търсачките, блогът може да бъде едно от
PRактики, брой 141, 3 февруари 2017 г.

Вашият блог е вашата частна медия и в нея
можете да използвате цялата си изобретателност,
за да изтъкнете качествата на определен продукт
и
да
го
направите
по-разпознаваем
от
потребителите. Освен това уеб технологиите са
лесен и бърз начин да споделите вашата
експертност в даден бранш и именно блоговете
се явяват полезни маркетингови инструменти за
привличане вниманието на хората. Разбира се
има някои техники и похвати, които трябва да се
усвоят, за да се спечели доверието на читателите
и те да се превърнат в потенциални клиенти.
Продължава на следващата страница
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Подгответе се преди да започнете с писането
Преди да станете част от света на блоговете, без
значение дали сте PR или маркетинг експерт,
препоръчително е да се запознаете с профилите
на водещите блогъри във вашата бизнес сфера,
да проверите техните гледни точки и практики.
Коментирането на блог статия е добър начин да
изградите отношения с ресорен блогър или други
специалисти, а това може да доведе до сериозен
и интригуващ онлайн дебат.

интереса им. Друг вариант е да прибавите и CTA
бутон за абониране за безплатен бюлетин,
безплатни
семинари/уебинари
или
конференции. Това е практично решение да
върнете потребителите към уеб страницата на
вашата компания и да рекламирате.

Използвайте магическите ключови думи
Всяка ключова дума, във всяка блог статия се
индексира от Google и други уеб търсачки, така
че когато потребителите търсят информация за
темите, по които сте писали, те могат лесно да ги
намерят. Като маркетинг мениджър винаги съм се
стремила да публикувам съдържание, което е
образователно, полезно, лесно за възприемане и
най-вече – носещо стойност за бизнеса.
Създайте нещо повече повече от блог
Без значение колко стойностно е съдържанието на
блога, хората често търсят опции да получат нещо
повече от текст. Включването на CTA бутони за
сваляне
на
онлайн
книга,
доклад
или
инфографика е добър начин да задържите
PRактики, брой 141, 3 февруари 2017 г.
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Нека блогът ви се откроява
Както
вече
споменах,
никога
не
се
ограничавайте само до текста. Обогатете го със
снимки, видео клипове, записи на семинари,
анимирано съдържание, интервюта или откъси
от книги. Вашият блог е вашето поле за изява и
трябва да се възползвате максимално от тази
възможност.
Бъдете иновативни и въздействащи
Поредното предизвикателството за хората от PR
и маркетинговата сфера е да бъдат лидери на
мнение чрез уеб-базираните платформи и да
оказват все по-голямо влияние чрез блоговете си,
явяващи се ценни източници на информация.
Блоговете са идеалната платформа за да
изразите идеите си,
да покажете своя
ескпертен опит, да убедите останалите за
предимствата на даден продукт или услуга, да
изградите стабилна репутация на корпорацията
и най-вече - за докажете високото й ниво на
комуникативност.
Фирмите, които са в постоянен контакт с бизнес
партньори, клиенти и потребители, са приемани
с по-висока степен на доверие и уважение от
тяхна страна. Поддържането на корпоративен
блог се свръзва и с други ползи като наличие на
PRактики, брой 141, 3 февруари 2017 г.

повече индексирани страници в търсачките с
разширен спекър от ключови думи, привличане
на трафик към вашия сайт, демонстриране на
по-сериозен
авторитет
и
постигане
на
дългосрочни резултати.
Ако сте на етап търсене на творческо
вдъхновение, правилният ход е да разгледате
някои от най-успешните корпоративни блогове.
За целта съм подбрала няколко примера, които
се
открояват
с
лесна
навигация,
функционалност, практичност и оригиналност.

Продължава на следващата страница
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1. Маркетинг блога на HubSpot:
Маркетинговата компания Hubspot създава един
от най-добрите B2B маркетинг блогове в
световен мащаб. Той е авторитетен източник на
маркетингови стратегии, инфографики, анализи
и
практически
примери
за
по-добра
оптимизация на уеб сайта, за по-успешни
продажби и връзки с клиенти.
Блогът съдържа ценни професионални съвети и
впечатляващо разнообразие от теми, подходящи
за маркетолози или собственици на бизнес.
Освен това винаги може да е от полза в процеса
на
разработване
на
маркетинговите
ви
кампании.
За
повече
информация,
посетете
тук:
https://www.hubspot.com/

2. Блогът на Coca Cola:
Тук бих казала – отлично изпълнение по
отношение на съдържанието, връзката с
потребителите и маркетинговата комуникация.
Cola Cola умело създава различни видове блог
категории за своята разнородна целева
аудитория, в които представя видео клипове,
музика, търговски и технологични иновации,
новини и корпоративната социална отговорност.
Това е един от малкото блогове, разказващ
истории за марката и разкриващ различните
мнения и идеи на
клиенти, служители и
партньори.
За
повече
информация,
посетете
тук:
http://www.coca-colacompany.com/coca-colaunbottled

Продължава на следващата страница
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3. Блогът на DELL:
Интересното при Dell е, че създава повече от
един блог - това е практично решение,
особено
ако
имате
голям
бизнес
с
подразделения.
Компанията
успешно
организира и управлява няколко блога с
помощта на лендинг страница. На нея се
виждат селекция от ресорни теми, директория
на различните типове блогове (Direct2Dell,
Direct4Enterprise, Dell Shares, Dell Tech Center) и
търсачка
за
задаване
на
определено
техническо съдържание.
За
повече
информация,
посетете
тук:
http://en.community.dell.com/dell-blogs/
Останалите блогове, които се отличават от
масовите, са тези на компаниите Oracle,
Salesforce, BBC, Xerox, Play Station, Uniliever и т.н.
Това, което придава стойност на съдържанието
са техните фирмени и бранд истории,
споделените корпоративни цели, реалните
дискусии с хора и образователната им
насоченост. С други думи – те поддържат
идентичността и жизнеността на компанията и
гарантират
нейното
устойчиво
онлайн
присъствие.
Продължава на следващата страница
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Информация за автора:
Ина Николова е доктор по Масови медии и комуникации. Преди
това завършва „Връзки с обществеността“ и „Виртуална култура“
към Софийския университет.
Като маркетинг мениджър на немска ИТ компания, тя е отговорна
за разработването на маркетингови стратегии и поддържането на
корпоративните комуникации.
През последните 10 години е изпълнявала маркетинг и уеб проекти
в IT, FMCG сектора и в сферите на туризма и недвижимите имоти.
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Инициатива
Столични паметници с противогази

Ранното утро на 31 януари посрещна софиянци с
неочаквана гледка - редица емблематични
паметници в София осъмнаха с противогази и
послания
срещу
сериозния
проблем
със
замърсяването на града. Акцията е дело на
неправителствената организация Спаси София
съвместно с артиста Ивайло Христов.
Сред паметниците с нов аксесоар бяха фигурите
на Св. Патриарх Евтимий, Св. Св. Кирил и Методий,
Христо и Евлоги Георгиеви, Пенчо и Петко
Славейкови
и
Алеко
Константинов.
Освен
противогаз, на тях бяха закачени табели с различни
послания, свързани с темата за изключително
мръсния въздух в града.
Проблемът с мръсния въздух отново стана
актуален, след като през последния уикенд
измервателните станции на територията на
Столичната община отчетоха стойности на фини
прахови частици от над 400μg/m3, при норма от
50μg/m3.
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