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От началото на август БДВО стартира изследване

на тема „Нарастващото значение на

комуникационните специалисти в контекста на

променящите се европейски общества“. То ще

се реализира с подкрепата на Програма Европа

2017 на Столична община и цели да допринесе за

по-доброто разбиране на професията в

съвременния свят, както и необходимостта от

овладяване на нови практики и умения.

Проучването ще обхване редица важни теми –

нагласите на гражданите и информационните

потребности на аудиторията, влиянието на

социалните мрежи, инфлуенсърите, фалшивите

новини и други съвременни феномени. По този

начин чрез реализацията на проекта ПР

специалистите ще добият информация за

необходимите знания и умения в съвременната

среда.

Изследването ще протече в два основни етапа –

събиране на информация с качествено

проучване и определяне на позициите на ПР

специалисти и граждани посредством

количествено проучване. Резултатите ще бъдат

готови в края на септември.

Ръководител на изследването е д-р Александър

Христов, член на УС на БДВО, а координатор –

Франк Воща, студент по ПР в СУ „Св. Климент

Охридски“ и носител на специална награда за

познание в конкурса за стипендия на БДВО

„Проф. д-р Тодор Петев“.

БДВО ще реализира изследване за значението на 

комуникационните специалисти в променяща се Европа

Изследване
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Кои са основните теми пред комуникаторите

днес?

Пред цялата общност стои предизвикателството на

МУЛТИ-ЧЕНЪЛ комуникацията. Информация и

новини “извират“ отвсякъде, всеки е медиа и всеки

от нас е реципиент на посланията. Темата за

качеството на съдържанието и отговорността към

него е основна за комуникационния бранш в

днешно време.

Кое е „новото черно” в сферата комуникациите?

Безспорно изкуственият интелект, чат-ботовете,

виртуалната реалност. С всички позитиви и рискове

от тях – дори и тези, които не можем все още да

изследваме и предвидим, като фактът, че някои

форми на искуствен интелект вече генерират

собствен език и „разговарят“ помежду си.

Какви бяха комуникациите в преди 12 години и

какви ще са след 12?
Преходът е в ПРЕДСТАВКАТА  -

от OFFline към Online фокус. Като последното

предполага 24/7 активности на комуникаторите.

Днес интеракцията и мигновената обратна връзка

правят ангажимента на комуникатора на пракика

неподвластен на работно време. Нека не

преекспонираме фактът, че коуникацията става

изцяло технологична – съдържанието винаги ще се

генерира от човешкия потенциал, поне на този етап.

ПРите оставаме разказвачи на истински истории,

просто ги разказваме в друга среда.

Предположете каква ще бъде думата на 2017?

Трудно бих обобщила с една дума, за мен тема

номер едно са фалшивите новини и борбата с тях!

От гледна точка на корпорациите – може би темата

е работодателска марка

Катя Димитрова, Председател на БАПРА

Катя Димитрова и д-р Александър Христов за тенденциите 

в комуникациите

Блиц

Продължава на следващата страница
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Кои са основните теми пред комуникаторите

днес?

Със сигурност проблемът с фалшивите новини е

важен. Но той и сам по себе си е достатъчно

шумен и достатъчно притеснителен. И все пак,

съществено предизвикателство, но вероятно по-

скрито, си остава все по-голямата трудност да

привличаме вниманието на хората. Защо ли?

Защото важните теми някак си не са пикантни.

Това, че в един регион са открити 250 работни

места, е в пъти по-значимо от много други

дреболии, които ни карат да кликваме или да не

сменяме канала. Дребните, но сладникави новини

правят така, че все едно се разхождаш по улицата

с бинокъл – виждаш близките неща уголемени, но

не виждаш големите, а и в допълнение е твърде

вероятно да се спънеш или да се блъснеш в стълб.

Затова основната тема пред комуникаторите е как

да насочим вниманието съм съществената

информация. И евентуално – как да я направим по-

лесна за възприемане.

Кое е „новото черно” в сферата комуникациите?

Не бих използвал нито „черно“, нито „сиво“ по

отношение на комуникациите. Не смятам, че като

ПР специалисти трябва да боравим и с нюанси на

розовото – както прекалено често правят някои

колеги. Единственото, което е съществено в

сферата на комуникациите, е всичко да бъде

прозрачно. То обаче не е ново – постигането на

устойчиви резултати в ПР винаги е предполагало

прозрачност.

Блиц

Д-р Александър Христов, член на УС на БДВО

Продължава на следващата страница
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Какви бяха комуникациите в преди 12 години и какви ще са след 12?

Преди 12 години комуникациите бяха по-бавни, по-спънати, по-обстоятелствени. Повече се ценеше

формата, отколкото съдържанието. Повече обръщахме внимание на медиите, отколкото директно на

хората. Но пък бяха и по-аналитични, имаше повече дълбочина. А какви ще са след 12? Дигиталните

комуникации ще се развиват, но определено ще са забавили своя темп. Комуникациите въобще ще

са по-автентични и вероятно по-бързи. Определено смятам, че в новата ситуация ролята на ПР

специалистите и въобще на всички, които боравят с информация, ще нараства.

Предположете каква ще думата на 2017?

Covfefe  Шегувам се. Надявам се да не е от сферата на информацията или ПР, на е нещо, свързано

с напредък в образованието. Това е истински важното днес.

Блиц
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Силвия Костова: Създаваме кампании, които скъсяват 
дистанцията между бранда и потребителя

Силвия Костова е началник управление „Корпоративни комуникации и

маркетинг“ в Пощенска банка. Тя има над 18-годишен професионален

опит в областта на корпоративните комуникации, маркетинга и

медиите. Повече от 10 години заема мениджърски позиции в All Channels

Communications, една от водещите комуникационни групи у нас. Била е

директор „Корпоративни комуникации“ в холдинга на „Винпром

Пещера“, работила е още като Press Officer в Администрацията на

Президента на Република България и като журналист в редица печатни и

електронни медии. Притежава магистърска степен по „Журналистика и

масови комуникации“ от СУ „Св. Климент Охридски“ и сертификат по

мениджърски умения от Harvard Business Publishing, както и редица

специализации по комуникации и мениджмънт. Завършва и

докторантура по публични комуникации и информационни науки в СУ

„Св. Климент Охридски“.

Силвия Костова е председател на Контролния съвет на БДВО, член на

Управителния съвет на Българската асоциация на рекламодателите,

член на Европейската асоциация на комуникационните директори, член

на Работната група по комуникация на Асоциацията на банките в

България и член на Дружеството на практикуващите „Връзки с

обществеността“ към СБЖ. Носител е на десетки награди за

корпоративни комуникации и маркетинг от конкурсите PR Priz, EFFIE,

BAPRA Bright Awards, BAAwards, SABRE Awards и др.

Продължава на следващата страница

Интервю
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Г-жо Костова, Пощенска банка е миналогодишен

носител на награда от конкурса на БАР. Кои бяха

най-силните страни на кампанията за студентско

кредитиране, които я изведоха до върха?

Студентското кредитиране е силно конкурентна

категория на банковия пазар и да спечелиш награда

именно тук е изключително признание за труда ни.

Постигнахме високи резултати в стратегически

специфична, но икономически перспективна за нас

таргет група и се радвам, че усилията ни бяха

забелязани. Най-силните страни на кампанията са

нестандартният подход и смелостта да използваме

една интересна и остроумна идея, която в същото

време е лесно разпознаваема. "Преведохме"

посланието си на езика на младите хора, към които

беше насочена кампанията ни и това ни донесе

желания успех. Винаги съм казвала, че традиционният

маркетинг вече не е достатъчен, за да достигне до

клиентите. Изисква се комбинация от стратегии и

подходи, които да създават допълнителна емоция на

хората. В Пощенска банка се стремим да

създаваме кампании, които скъсяват дистанцията

между бранда и потребителя.

Кои тенденции в маркетинг сектора през

последната година бихте отличили като най-

значими?

Маркетингът не само през последната година, но и в

бъдеще ще е насочен повече към хората, засягайки

тяхната ценностна система и използвайки всички

възможни канали на комуникация. Ценна е

интеракцията с потребителите, затова ще продължим

да говорим за маркетинг на персонализацията, а не

за маркетинг на глобализацията, както беше преди

няколко години. Със сигурност важна тенденция,

особено за бизнеси, които предлагат услуги, е

маркетингът чрез обвързване с клиентите - Relationship

marketing. Новите технологии ни дават много повече

възможности за получаване на обратна връзка и

създаването на допълнителни ползи както за бранда,

така и за клиентите. Силата на сторителинга е

другото нещо, което няма да залезе в близко или

далечно бъдеще. Брандовете ще продължат да

разказват интересни вълнуващи истории, които

живеят в различни канали и формати както онлайн,

така и офлайн. Преживяването на потребителя трябва

да бъде устойчиво и комуникацията да бъде така

изградена, че историята да започва в един канал, да

премине и запази интереса през друг и да завърши

вълнуващо в трети. Третата важна тенденция - видео

съдържанието продължава да доминира – на всички

екрани, с различна продължителност в зависимост от

контекста – от кратки истории в 5 секунди до мини-

филми с продължителност 5, 6 или дори 10 минути.

Продължава на следващата страница

Интервю
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Със сигурност следите и случващото се в сферата на международно ниво. Ако трябва да сравните

сектора у нас и в Западна Европа например, бихте ли казали, че качеството на кампаниите, на идеите е

изравнено?

Бих казала, че като качество на идеите ние не отстъпваме на нивото на Западна Европа или Щатите.

Разликата е в реализацията. При нас виждаме много добри идеи, които не са реализирани на нивото на

кампаниите, които печелят в Cannes Lions или в някой от останалите най-значими рекламни фестивали в

света. Това е обяснимо, предвид разликите в мащабите и бюджетите, с които разполагаме. В същото време,

при нас тепърва се учим как да организираме и боравим с големите бази от данни, които са налични.

Голяма част от финансовите институции и у нас, и по света имат програми за дигитализирането си и

намирането на ефикасна стратегическа полза от цялата тази информация е сред приоритетите в тях.

Процесът е динамичен и много интересен и със сигурност и ще оказва влияние върху кампаниите, които

реализираме. Сигурна съм, че тепърва ще виждаме все повече български кампании, които по нищо няма не

отстъпват на най-добрите примери в света.

Става ли българският потребител все по-взискателен към маркетинговия продукт, който му се предлага?

Разбира се, и така трябва да бъде. Тенденциите, които вече споменах, ясно очертават и поведението на

потребителя – колкото по-малко една кампания следва познатите формати, толкова по-ефективно и по-

позитивно се възприема. Доброто икономическо състояние и растящите доходи също променят

формираните навици у потребителите. Това влияе положително и върху нас, защото ние също ставаме по-

взискателни към детайлите и внимателни към всичко, което предлагаме на аудиторията. Конкуренцията е все

по-голяма, както и наситеността на нестандартните канали, които се използват за комуникация. Затова и

маркетинговата стратегия за представяне на един продукт трябва да е още по-иновативна и отличима. В

Пощенска банка се стремим да бъдем различни както на комуникационно ниво, така и спрямо каналите,

които използваме за връзка с потребителите.
Продължава на следващата страница

Интервю
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В бранша често се споменава изразът „изграждане

на емоционална връзка с потребителя“. Как според

Вас трябва да се случва това по начин, който не е

натрапчив?

Трябва да бъдем креативни и да прилагаме

нестандартни подходи за спечелване на доверие, да

развиваме собствените си корпоративни медии,

чрез които да говорим открито с потребителите.

Клиентите ни стават все по-взискателни, с по-добра

финансова култура, мобилни и с възможност за

достъп до всякаква информация. В много

отношение те все по-малко се нуждаят от нас, за да

вземат информирано решение за продукта или

услугата. Затова важна роля има „емоционалната

връзка“, която сме изградили с потребителя. Смятам,

че ролята на маркетолозите е именно тази, а не да

даваме само рационалните аргументи за избора

на един бранд пред друг. Ако накараме хората да

се усмихнат, да помечтаят, да се забавляват, то

тогава шансът да развият дълготрайна емоционална

връзка с бранда е много по-голям. В Пощенска

банка се стремим клиентите ни не само да са

доволни от качеството на обслужването и

предложените иновативни продукти, но и да са

емоционално свързани с бранда, разбирайки

визията и ценностите на компанията ни.

Ако Вие трябваше да оценявате кампании, кои са 3-

те неща, върху които бихте се фокусирали при

кандидатите?

Неведнъж съм била сред "съдиите" в различни

конкурси за маркетинг и комуникации. Това, което

правя винаги, е да се фокусирам върху това дали

кампанията е ефективна, т.е. дали постигнатите

бизнес резултати отговарят на заложените цели.

Гледам също така дали е креативна - в идеята и

използвания похват, т.е. дали посланието е отличимо

и разпознаваемо от рекламния поток, който в

момента "залива" потребителите. Между другото аз

съм от хората, които не обичат самоцелен

криeйтив… И не на последно място, търся дали

кампанията е иновативна – в един конкурс винаги

има конкуренция, но трябва да наградиш и

поощриш новаторските похвати, инициативността и

креативността във всичките етапи от реализирането

на даден проект. Това са нещата, които аз гледам и

между другото гледах и в миналогодишния конкурс

на БАР, когато бях сред членовете на журито.

Продължава на следващата страница

Интервю
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И много ще се радвам колегите от различни индустрии и

тази година да се включат в конкурса, в който ценим

именно изключителните постижения в маркетинговите

комуникации, отличаваме професионалистите в бранша

и в който тази година символично "вдигаме летвата" още

по-нагоре под мотото Raising the Bar. Кампаниите за

наградите на БАР – BAAWards се набират до 25 август.

В последните години немалко хора напускат

професионалните си поприща и се насочват именно

към маркетинг сферата. Това обогатява ли

експертизата или е по-скоро негативна тенденция?

Въпреки че много хора смятат и приемат, че маркетингът

е за всички и че всеки разбира от него, това не е така.

Маркетингът е цяла наука и тя не е толкова лесна. Има

определени правила, които трябва да се спазват и

следват. В същото време, сферата е една от най-

бързоразвиващите се и всеки поглед отвън, „out of the

box“, от други индустрии е нещото, което обогатява и

дава възможност да погледнем по друг начин на

комуникацията. Всеки свеж и различен поглед е ценен,

защото може да обогати процеса и да направи една

вече добре работеща маркетингова стратегия в още по-

добра.

Интервю

Интервю на Деница Райкова
Expert.bg
Оригиналния текст може да откриете в сайта на www.expert.bg

https://www.expert.bg/Silviq-Kostova:-Syzdavame-kampanii-koito-skysqvat-distanciqta-mezhdu-branda-i-potrebitelq-624775.html


PRактики, брой 150, 4 август 2017 г. 11

Кариери

Ема Кичева e новият Head of Communication and Sustainability

на Теленор България.

Ема 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 и към Националната асоциация за приемна

грижа.
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All Channels | PR е обслужващата агенция на 

Kaufland България

All Channels | PR, част от All Channels

Communication Group, бе избрана за обслужваща

агенция на Kaufland България. Агенцията ще

отговаря за изграждането на репутацията в

офлайн и онлайн пространството на най-голямата

верига хипермаркети в страната.

All Channels | PR ще работи за все по-успешното

позициониране на Kaufland България на пазара за

бързооборотни стоки, като това включва

управлението на комуникация в традиционни и

социални медии, активна работа с ключови

лидери на мнение в офлайн и онлайн среда,

реализиране на ефективна employer branding

стратегия, управление на политики за

корпоративна социална отговорност и

спонсорства, както и организация на събития.

От агенцията споделиха, че за целия екип на All

Channels | PR обслужване на клиент като Kaufland

България е истинско професионално

предизвикателство. „Радваме се, че в наше лице

Kaufland България избраха подходящия партньор,

на когото да доверят управлението на своята

репутация. Вярваме, че партньорството ще даде

възможност и на двете компании да придобият

ценен опит, като същевременно демонстрират

водещи практики във всички сфери на

комуникацията“, сподели Красимира Тотева,

Управляващ директор на All Channels PR.

„Екипът ни ще насочи усилията си към това да

затвърди положителното възприятие на

потребителите към марката Kaufland в България,

като се възползваме от вече утвърдените за

веригата хипермаркети характеристики –

качество, свежест, разнообразие и изгодни цени.

Смятаме, че това ще ни помогне да намерим

правилната комбинация от комуникационни

тактики, с която да достигнем ефективно до

българската аудитория“, добави Тотева.

Новина
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Българска ПР агенция сред номинираните за световните 

Platinum PR Awards 2017

Едно от най-авторитетните световни издания за

комуникации – PR News, публикува номинираните

агенции, проекти, кампании и клиенти, които са се

отличили през изтеклата година със своя

професионализъм в комуникационния бизнес.

SiteMedia Consultancy е единствената българска

агенция, достигнала до финалния етап, и е

номинирана в категорията „Пресинформация“ с

кампанията за Пух – Първата бионик котка.

SiteMedia Consultancy се нарежда до

комуникационни агенции като: BBDO, Edelman,

FleishmanHillard, Burson-Marsteller, Hill + Knowlton,

MSLGROUP, Havas PR, Weber Shanwdick и много

други. Признанието идва само месеци след като

агенцията спечели 11 награди, както и второ място

като Агенция на годината, на престижните BAPRA

Bright Awards, организирани от Българската

асоциация на ПР агенциите.

SiteMedia Consultancy бе отличена в категорията „Пресинформация“ от едно от най авторитетните

световни издания за комуникации – PR News.

Продължава на следващата страница

Признание

http://mkt360.eu/wp-content/uploads/2017/08/Puch-The-first-Bionic-Cat.jpg
http://mkt360.eu/wp-content/uploads/2017/08/Puch-The-first-Bionic-Cat.jpg
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„За нас е чест, че освен за иновативните ни услуги, екипът получава поредно признание и за

стандартни комуникационни услуги. Това отличие е резултат на целогодишната ни работа, на подхода

ни към комуникациите, на цялостното развитие на бизнеса на SiteMedia Consultancy. Горди сме, че

кампанията за храбрия Пух се нареди до кампаниите на гиганти като T-Mobile, IBM, The Coca-Cola

Company, HP Inc., Bank of America, Deutsche Telekom AG и много други. За пореден път българска

агенция е номинирана на световно ниво и това е признание за развитието на българската ПР

общност. Нашият сектор работи на най-високо международно ниво и това се забелязва навсякъде“,

сподели Любомир Аламанов, Управител на SiteMedia Consultancy и допълни: „Надяваме се,

кампанията за първата бионик котка в България да се пребори за още по-висока награда в

категорията, тъй като наистина постигна невиждани резултати – само с едно разпространено

прессъобщение успяхме да постигнем над 1200 публикации в повече от 65 държави по целия свят.“

Целият списък Platinum PR Awards 2017 може да видите тук: http://www.prnewsonline.com/go/2017-

platinum-and-agency-elite-awards/#platinum-hall-of-fame

Източник: Marketing360.eu

Признание

http://mkt360.eu/2017/08/01/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80-%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8/
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Започва Rinker’s Challenge #4 – предизвикателството за 

стартиращи предприемачи

Победителите ще получат стартово финансиране от 20 000 лева и едногодишна помощ от експерти

За четвърта поредна година Център „Ринкър“ към

Фондация BCause отправя покана към

предприемчивите хора с идеи да се състезават за

участие в обучителната програма и да спечелят

безвъзмездно финансиране за своя бизнес. Това

издание на конкурса ще подкрепи само бизнес идеи

със значим социален или екологичен ефект.

Търсят се бизнес идеи, които допринасят отчетливо

за подобряване на живота на хората и общностите

в България, без значение от икономическата дейност

и отрасъл, в който се развиват. Всеки кандидат

трябва да покаже как реализирането на идеята му

ще има положително въздействие поне в една от

посочените области – здраве, иновации, култура и

ценности, образование и умения, природа и

ресурси, социално включване и човешки права.

Конкурсът за участие в Rinker’s Challenge#4 е

отворен до 25 септември 2017, а кандидатстването

става само онлайн, на български език, в сайта на

Център „Ринкър“. Вижте повече.

Rinker’s Challenge предлага уникална възможност на

предприемачи с идея или проект в начален етап на

реализация да преминат през структурирана

система от обучения, да бъдат лично консултирани и

да получат начално финансиране на бизнес проекта

си. Участниците в Rinker’s Challenge получават съвети

и подкрепа от доброволци - експерти и

предприемачи. Двата най-добри бизнес проекта ще

получат финансиране в размер до 20 000 лева всеки,

както и едногодишна безвъзмездна експертна

помощ.

Сред досегашните победители в Rinker’s Challenge са

„Таратанци“ с танцов пъзел, занаятчийското училище

по хлебарство на „Братя Хлебари", работилницата за

поръчкови ски и сноуборд дъски „Cloudnine“,

"Слънчевата ферма" в с. Тънково в Източните Родопи,

пекарната „Хляб за живот“ и сиренето от кашу „Сире-

НЕКА“.

Медийни партньори на Rinker’s Challenge#4

са Bloomberg TV България, Investor.bg и Uspelite.bg

Център "Ринкър" за предприемачество и обучения към

Фондация BCause е основан е през 2014 г. с

финасовата подкрепа на Фондация КАФ Америка.

Мисията на Център „Ринкър“ е да подкрепя и развива

духа на предприемачеството в България.

Предизвикателство

https://www.rinkercenter.org/bg/programmes/rinker%E2%80%99s-challenge/rinker%E2%80%99s-challenge-4.html
http://www.bloombergtv.bg/
http://www.investor.bg/
http://uspelite.bg/
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Програмата цели да покаже на децата, че трудът

е ценност и потребност, че всеки един от нас

влагайки своя труд и знания в упражняването на

своята професия, е незаменим фактор за

растежа и развитието на обществото. Дава

възможност на компаниите-участници да

разгърнат въображението и креативността си и по

нетрадиционен начин да представят пред децата

същността на дейността си, своите основни

професионални направления и постиженията на

служителите си. Със специално разработени игри,

бизнесът нагледно показва на децата по какъв

начин трудът на техните родители е важен, показва,

че всяка професия сама по себе си е значима за

обществото, създава разбирането у най-малките,

че не парите, а вложеният труд е истинският

измерител на приноса на всеки за създаването на

крайния продукт или услуга. Инициативата се

припознава от професионалните организации

БАУХ и БДВО като отлична практика, а от

позитивните отзиви на нашите участници можем

да заключим, че тя допринася за повишаване

ангажираността и мотивацията на служителите,

сплотяване на колектива, изграждане на

емоционална връзка между служителите, техните

семейства и компанията.

В допълнение, Детският базар на професиите се

посещава от повече от 1000 деца, любопитни да

разгледат щандовете на компаниите и да се

запознаят отблизо с различните професии,

показвани от организациите.

Предстои петото поредно издание на Мрежата на 

Глобалния договор на ООН - „Гордея се с труда на моите 
родители” 2017

Програма

Продължава на следващата страница
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Ако припознаете идеята на „Гордея се с труда

на моите родители” за своя, бихте могли да се

присъедините и да поканите децата на Вашите

служители на работното си място по време на

седмицата на будителите, както и да се

включите в Детския базар на професиите на 24

и 25 ноември 2017 г. Програмата е отворена за

всички компании, независимо дали са членове

на Българската мрежа на Глобалния договор

на ООН.

Мрежата предоставя специализирано

обучение, наръчник, допълнителни материали

и експертна подкрепа за организиране на

инициативата във всяка включила се компания.

Повече информация за Програмата може да

откриете на сайта на Мрежата.

17

Програма

http://www.unglobalcompact.bg/?page_id=651
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МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА НЕФИНАНСОВА 

ОТЧЕТНОСТ: Част 2

Прилагане на ISO 26000

В този брой продължаваме темата за представяне

на някои от най-прилаганите и утвърдени

международни стандарти за оповестяване на

нефинансова информация. Вторият подобен

инструмент, препоръчан от Европейската

комисия, е ISO 26000 Ръководство за социална

отговорност.

Историята за разработването на ISO 26000 e много

интересна, защото никога до този момент в

организацията не емобилизирана толкова голяма

човешка експертиза за разработване на стандарт:

660 делегати (450 експерти и 210 наблюдатели) от

99 страни и 42 международни организации, които

са подбрани със съблюдаване на баланс -

регионален, представителен и полов. Над 40% от

участниците са от развиващите се страни. Те

работят над 5 години, между 2005 и 2010 година,

като на 8 международни пленарни срещи

представят общо шест заинтересовани страни:

индустрия, правителство, синдикати, потребители,

неправителствени организации, услуги,

изследвания и други. Днес ISO 26000 е част от

националните стандарти в над 80 страни и е

достъпен на 24 езика. Това е един от трите

документа, които Европейската комисия

официално препоръча на европейските

предприятия за осъществяване на тяхната

социална отговорност. Препоръката е включена

още в Комюникето на ЕК, част от подновената

Европейска стратегия за КСО (2011- 2014).

Продължава на следващата страница

Съвети



PRактики, брой 150, 4 август 2017 г. 19

СЪДЪРЖАНИЕ НА СТАНДАРТ ISO 26000

Международният стандарт дава насоки за всички

видове организации, независимо от тяхната

големина или местоположение относно:

§ Концепции, термини и определения, свързани

със социалната отговорност;

§ Контекстът на социалната отговорност, в който

функционира организацията;

§ Принципи и теми на социалната отговорност;

§ Внедряване, практикуване и насърчаване на

социално отговорно поведение в цялата

организация и нейната област на влияние,

включително и световните вериги на доставчици;

§ Идентифициране и ангажиране на всички

заинтересовани страни;

§ Обвързващи декларации и тяхното спазване по

отношение на социалната отговорност; и не на

последно място

§ Принос към устойчивото развитие и

благоденствие на целия свят.

Той ограничава социалната отговорност до 7

основни теми и 37 въпроса и добавя репутацията

на ISO към международния дебат за КСО. Една от

най-важните положителни характеристики на

стандарта е, че се опитва да бъде приложим

всички типове и размери организации.

ОТЧЕТ ПО СТАНДАРТ ISO 26000

Неписано задължение на компанията е текущо да

съобщава за своя напредък и бъдещите си

планове. Комуникацията за използването на ISO

26000 е изключително важна. В зависимост от

своите ресурси и приоритети, всяка организация

решава как да общува. КСО комуникацията е

много важна за вътрешния и външен образ на

предприятието: тя позволява въвличане в диалог на

заинтересованите страни, мотивира служителите.

Комуникацията трябва да бъде пълна,

разбираема, точна, навременна и достъпна. Тя

трябва да се основава на заложените в стандарта

принципи – отчетност; прозрачност; етично

поведение; зачитане на интересите на

заинтересованите страни; спазване

върховенството на закона; спазване на

международните норми на поведение; спазване

на човешките права; както и признаване на КСО и

ангажиране на заинтересованите страни.

Продължава на следващата страница

Съвети
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Писменият доклад е ценен инструмент за

ангажиране на заинтересованите страни и за

насърчаване на постиженията в една

организация. Прилагащите ISO 26000 докладват

за дейностите и решенията си в седемте

основни области така, както те виждат своята

реализация и достижения. Ако не покриват някоя

от основните теми, те: (1) обясняват защо е

направен този пропуск и (2) го включват в плана

за разглеждане в бъдеще.

Препоръчително е мениджърският екип на

предприятието да започне публичната фаза на

прилагане на ISO 26000 с доклад, който честно и

точно да описва настоящата ситуация в

организацията/предприятието. Така самият

доклад е проява на социална отговорност.

ПРИМЕРНОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКЛАДА ПО ISO

26000 Основната цел за отчитане е да се

създаде публично ангажимент за социална

отговорност независимо от съществуващите

недостатъци в организацията. Препоръката към

формата на доклада е да е кратък, достъпен за

четене и разбиране. Необходимо е да се

идентифицира публиката за съответния доклад –

заинтересованите страни по отношение на

основните области.

Препоръчителното съдържание трябва да:

• идентифицира постижения на предприятието

по отношение на КСО във всяка от седемте

основни теми на ISO 26000;

• определя проблемните области (не се

избягват);

• описва как и кога заинтересовани страни са

участвали в дейността по КСО на

предприятието;

• обяснява плановете за подобрение и

• включва оценка от трети страни.

В следващия брой очаквайте методологията за

изготвяне на доклада, както и основни теми на

КСО.

Автор: Марина Стефанова

Съвети
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Наръчник на модерния журналист

Днес разполагаме с невероятни средства за

разказване на истории, но важното е да

разказваме историите, които хората искат да

знаят, казва Mary Hockaday , Controller BBC World

Service English. Тя и колегите й от някои от водещите

световни медийни организации споделиха своите

съвети със 100 млади журналисти от целия свят,

които се събраха на конференцията Future News

Worldwide в Единбург.

Ето някои от техните съвети и препоръчани онлайн

инструменти и ресурси.

Професионални ценности

Модерните технологии може все повече да оказват

влияние върху журналистиката, но

фундаменталните професионални ценности си

остават непроменени. Mary Hockaday откроява

подхода на BBC при отразяването на новини със

следните три принципа:

•Точност (Accuracy)

•Безпристрастност (Impartiality)

•Разнообразие от мнения (Range of voices).

Особено интересна е дефиницията й на

"безпристрастност": журналистът трябва да

"използва своята преценка, но не своето мнение"

(use your judgement but not your opinion). Защото

журналистиката е сериозно занимание! Можеш

да предизвикваш промяна, можеш да разказваш

истории, които ще променят света.

Намиране на най-добрата история

Допълнителните усилия се отплащат. 10-те минути 

след като всички други журналисти са си тръгнали 

е времето, в което можете да откриете най-

добрата си история, споделя Christina Lamb , Chief 

Foreign Correspondent, The Sunday Times.

Продължава на следващата страница

Наръчник

http://www.bbc.co.uk/corporate2/insidethebbc/managementstructure/biographies/hockaday_mary
http://www.britishcouncil.org/future-news-worldwide
http://christinalamb.net/about-christina-lamb.html
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Използване на новите технологии

Умението да използвате разширените функции

на онлайн търсачките и услугите на Google за

достъп и обработка на данни, може да ви

въоръжи с доста добри инструменти в помощ на

качествената журналистика. Историята обаче

трябва да е на първо място, а технологията на

второ – не допускайте технологията да попречи

на добрата история, казва Matt Cooke , бивш

журналист в BBC, който днес работи за Google

като Google News Lab lead for the UK, Ireland and

the Nordics. Ето някои от ресурсите, които той

препоръчва:

•Power searching with Google – безплатни онлайн

курсове на Google със съвети и трикове, които да

ви направят бърз и ефективен "откривач на

данни“

•Google Trends – открийте какво търсят онлайн

хората по целия свят (или във вашата държава)

•Google Public Data Explorer – средство за лесно

разчитане, визуализиране и представяне на

големи масиви от данни

•Google My Maps – възможност за създаване и

споделяне на адаптирани карти, които да

допълнят представянето на вашата история

•Telling stories with Google Maps, Earth and Street

•View – допълнителни ресурси за използване на

картите на Google, услугите Earth и Street View за

разказване на истории

•Story Spheres – Средство за обогатяване на 360-

градусови изображения, което позволява да се

вгради аудио в определена сцена, за да може

лесно да се създаде интерактивно преживяване

•Google News Lab updates – мейлинг лист за

журналисти, които използват Google Earth и Maps

за намиране и отразяване на новини

•The Digital News Initiative – партньорска

инициатива между Google и водещи издатели в

Европа, която има за цел да подкрепя

висококачествената журналистика чрез

технологии и иновации.

Продължава на следващата страница

Наръчник

https://twitter.com/mattcooke_uk
http://www.powersearchingwithgoogle.com/
https://trends.google.co.uk/
http://www.google.com/publicdata
https://www.google.com/mymaps
https://sites.google.com/site/geomedialab/
https://sites.google.com/site/geomedialab/
https://storyspheres.com/
http://g.co/GoogleMediaAlerts
https://digitalnewsinitiative.com/
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Разбиране как работят социалните медии

Може да харесвате едни и същи страници и да сте

приятели с едни и същи хора, но всички ще

виждате различно съдържание във вашия "социален

новинарски поток" (newsfeed) във Фейсбук, защото

всички си взаимодействане с него по различен

начин. Това се дължи на алгоритмите, които се

използват от социалните медии, за да подбират

индивидуален поток от съдържание, според

предпочитанията на съответния потребител. Ето

някои от най-добрите практики, споделени от

хората, които работят във Фейсбук:

•Няма магическо число (колко пъти на ден да

публикувате съдържание)

•Публикувайте микс от различни видове съдържание

(текст, линкове, снимки)

•Опитвайте се да започнете разговор с публиката

•Преценете доколко съдържанието ви е

"споделяемо"

•Отбелязвайте (таг-вайте) хора, места и неща

•Използвайте хаш-тагове и ключови думи, за да

направите съдържанието лесно за откриване

•Мислете за 3-секундното прослушване (имате по-

малко от 3 секунди да привлечете нечие внимание)

•Обърнете внимание на снимките и заглавия

•Създавайте видео клипове, които са подходящи за

публикуване с опция автоматично пускане

(autoplay) и без звук.

Искате да научите повече за всичко това? Много е

лесно – Фейсбук са създали доста ресурси,

специално разработени за журналисти:

•Facebook for journalists – обучение, инструменти и

ресурси

•Facebook Live портал

•Weekly EMEA partnerships newsletter – седмичен

имейл бюлетин

•Facebook media blog – медиен блог
Продължава на следващата страница
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http://www.facebook.com/journalists
https://live.fb.com/
http://www.facebook.com/newsletter
https://www.facebook.com/facebookmedia/
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Наръчник

Проверка за достоверност

Какво се случва с новините? Nic Newman, Research

Associate from Reuters Institute, споделя два често

срещани мита:

•Интернет е изцяло виновен за фалшивите новини

•Всеки научава новините основно от социалните

медии…

Според последното проучване Digital News Report,

само една четвърт от запитаните (24%) смятат, че

социалните медии успяват да разграничат

фактите от измислиците, докато за новинарските

медии този процент е 40%. Проверката на фактите

е ключов фактор за спечелване на доверието на

аудиторията. Освен списъка по-горе с

инструменти за намиране и обработка на данни,

съществува и нарастващ брой ресурси в помощ

на проверката на факти, разработени от различни

организации.

•Verification Handbook на European Journalism

Centre – обстоен наръчник за проверка дигитално

съдържание при отразяване на извънредни

ситуации, създаден от водещи журналисти от BBC,

Storyful, ABC, Digital First Media и други експерти по

верификация

•Amnesty International YouTube DataViewer –

инструмент за извличане на скрити данни от видео

клипове, качени в YouTube

•Google reverse image search tool – можете да

използвате снимка вместо дума за търсене, за да

откриете подобни изображения от цялата мрежа.

Иновации

Живеем в невероятни времена за иновативно

разказване на истории. Ако сте решени да

разкажете добра история, можете да бъдете

иновативни като използвате който и да е формат,

казва Mary Hockaday, Controller BBC World Service

English. Вземете например радиото. Дейта

журналистиката се асоциира с визуалния свят

(инфографики) и вероятно си мислите, че това не

би било толкова "секси" по радиото… Помислете

отново! И чуйте… аудио графиките. Просетете

страницата на BBC World at One и чуйте аудио

графика на бомбардировките в Сирия.

Автор: Гради Градев. Британски съвет България

Оригиналният текст може да откриете тук:

www.britishcouncil.bg

http://verificationhandbook.com/
https://citizenevidence.amnestyusa.org/
https://support.google.com/websearch/answer/1325808?hl=en
http://www.bbc.co.uk/programmes/p038x8xb
https://www.britishcouncil.bg/news/modern-journalism-tips-resources
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Един от най-обсъжданите и вълнуващи моменти от

Cannes Lions е речта на Дейвид Дрога по време на

награждаването, когато получава отличието Lion of

St. Mark за творческите си постижения. Зала,

препълнена с едни от най-еговите хора, станала

на крака, за да поздрави основателя на Droga5,

още преди да чуе какво има да каже. Дейвид

Дрога използва момента, за да отправи

посланието си към рекламната индустрия, за най-

важното нещо, което прави човека и кариерата

успешни.

Според Дрога, да искаш нещо - кариера или да

направиш нещо - в действителност не означава

много. Важното е да намериш нещо, за което те е

грижа. „Да се грижиш за нещо е единственото,

което наистина има значение. Да се грижиш за

нещо води до всичко останало”, според него.

"Бих заложил всичко в кариерата си на факта, че

ме е грижа - за това, което правя, с кого работя,

какво правя", каза той. "Това, че ви е грижа ви кара

да работите по-усилено. Хората не могат да ви

платят, за да ви e грижa. Хората не могат да ви

научат да ви е грижа. Но когато откриете нещо,

което ви интересува, давате всичко, което имате.

Никога не се примирявате. И винаги се стремите

да се учите и да бъдете по-добри и да подкрепяте

хората около вас. Всичко, което се опитах да

направя в кариерата ми, е да ме е грижа."

Според него, това е всичко, което трябва да се

направи. Повече агенции трябва да се раздават,

да работят упорито и да се опитат да направят

красиви и въздействащи неща.

Идеите пътуват по-бъроз от езика и няма бариери,

които да ги спрат, особено сега, каквто споделя

по-рано от сцената на Cannes Lions.

Photo: AdAge

Отличие

Речта на Дейвид Дрога
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Нова дума от годишната среща на Европейската асоциация на

комуникационните директори. Nearling идеално описва немалка

част от дейността на комуникаторите.

Дума
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