Блиц
Михаела Малеева и Любомир Блатски за тенденциите в
комуникациите
Кои са основните теми пред комуникаторите днес?
Нашата ПР-ска професия е сравнително млада и
една от най-динамично развиващите се. Ние имаме
решаваща обществена функция да създаваме
мостове на доверие между различни социални групи и
възможности за постигане на обществен консенсус.
Важно е да имаме утвърдени стандарти и здрава
ценностна система, да не се поддаваме на
професионалната суета и масирания натиск на
политици и работодатели, а водещ да бъде
обществения
интерес.
Богатство
е,
че
ПР
организациите в България са единни и работят в
синхрон и взаимно се обогатяваме
и обменяме
добри практики.
Кое е „новото черно” в сферата комуникациите?
Не ми се иска да говорим за "черно" и "бяло", защото
крайностите ме плашат и не носят нищо добро. Поскоро да имаме силата да покажем на хората, че
животът е цветен и нюансиран.
Михаела Малеева, АСКО
PRактики, брой 151, 8 септември 2017 г.
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Какви бяха комуникациите в преди 12 години и какви ще са след 12?
Преди години комуникациите изискваха да даваме голямо количество информация, а сега и в
бъдеще ще трябва да селектираме и прецизираме количеството и качеството на споделяните
материали и да стреляме точно в десетката. При такава конкуренция от информационни източници и
бързина на разпространение, нямаме право на грешки. Предизвикателство през следващите години
е да запазим човешкия облик на общуването, въпреки и заедно с паралелно и непрекъснато
усъвършенстващите се технологии. Може би ще се развива и телепатичната връзка...
Предположете каква ще е думата на 2017?
Още сме в средата на годината и много ми се иска тази дума да бъде "напред" за всички
положителни процеси в България. Като професионалисти да съдействаме за съхраняване и
реализиране на положителната енергия на обществото, да акцентираме с помощта на медиите
върху истински стойностните неща и да имаме смелостта да бъдем истински!
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Кои са основните теми пред комуникаторите днес?
Категорично една от основните теми е чистотата в
информационния
поток.
Фалшивите
новини
определено са проблем. Това, че обръщаме повече
внимание на негативните новини, също е проблем. Не
казвам, че трябва да сложим розови очила, но е крайно
време да погледнем в очите истински важното и
същественото – причините и следствията.
Кое е „новото черно” в сферата комуникациите?
Черното винаги е черно. А и то като бялото също е цвят.
Важно е да не казваме на черното бяло. Както и
обратното. За съжаление напоследък това се среща
доста често. Но нещата никога не са черно-бели.
Винаги има нюанси, оттенъци от други цветове и
именно за това трябва да внимаваме. Не трябва да
объркваме цветовете, дори на пръв поглед миксът да
изглежда безупречно.
Любомир Блатски, СБЖ
PRактики, брой 151, 8 септември 2017 г.
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Какви бяха комуникациите преди 12 години и какви ще са след 12?
Преди 12 години всичко се случваше със 100 км/ч, а сега – поне с 100 MB/s. Тогава новините ставаха
по телевизията и след това преминаваха в „онлайн“ режим. Сега всичко се случва във виртуалното
пространство и едва тогава го виждаме по телевизията, а по-късно разбираме, че може би това е
фалшива новина. След още 12 години скоростта на комуникациите ще бъде изключително висока,
информацията ще блика отвсякъде, но мисля, че ще се научим да я филтрираме още преди да е
стигнала до нас. А за нас като комуникатори ще бъде предизвикателство да дадем на правилната
аудитория полезна информация.
Предположете каква ще бъде думата на 2017?
Винаги съм харесвал думата „заедно“! За мене това значи действия на отбор, общност, общество…
Означава да работим за едно нещо, за една кауза, за изграждане и надграждане. Това, което ние
правим вече 12 години последователно. И го правим заедно!
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Анелия Горгорова е предприемач, психолог, опитен стратегически ЧР
специалист, професионалист по развитие на лидерски потенциал,
организационна промяна в интензивни, бързо разрастващи и
преструктуриращи се бизнеси. Имапрофесионална кариера от над
15г. в управление на човешки ресурси. До края на 2007 работи като
корпоративен ЧР в големи компании като Практикер, Кавен Ирадис и от
2008 със свой екип в Кий Съксес Индикейтърс управлява различни
консултантски проекти по стратегическо управление на ЧР. Като член на
УС на БАУХ отговаря за развитие насертификационната програма на
професионалистите по ЧР в България, като инвестира значителна част от
времето си в развитие на специалисти по човешки ресурси и
изграждане на ясен имидж на професията и ползите й за бизнеса.
Управлява международни проекти за развитие на лидерски умения и
стратегическо управление, подкрепя и участва в проекти, които
подпомагат
развитието
на
бизнес
средата.
Едни от любимите теми, на които говори с изключително удоволствие е
промяна на майндсета на лидерите в управлението чрез изграждане на
корпоративни ценности и установяване на баланс личен живот-работа.
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„Свикнали сме да говорим за стреса като за наш
постоянен спътник, с който смятаме, че знаем как
да се справяме. Изчели сме много книги, освен
това опитът винаги ще ни помогне, за да сме поне
с няколко крачки зад него. Не може един толкова
опитен мениджър като мен да не знае как да се
справи. С толкова сериозни ситуации за
разрешаване в бизнеса си намирам начин да се
справя, че надали ще се озова съсс ситуацията
на преборения от един нищо и никакъв стрес.“
Сигурно всеки от нас е чувал поне веднъж този
глас в ситуациите, в които е чел разни статистики
за стреса или е разбрал за някой свой познат,
който е взел решение да напусне оперативния
бизнес и е заминал някъде далече в източните
страни, за да си подреди мислите. А после,
когато сте го срещнали е завинаги променен.
Малко по малко с годините в постоянното
надпреварване с изискванията на бизнеса ни,
започваме да прескачаме часовете за сън,

хранене, не прекарваме достатъчно време навън,
дори само за да подишаме свеж въздух. Докано в
един
момент
главоболието,
схващанията,
умората или недоспиването са част от съвсем
нормалния ни работен ден.
Именно на тази тема е посветовена кампанията
и групата от мотивационни събития „Играта на
професионалното прегаряне & баланс личен
живот - работа“ (Burnout Gamble & Work-Life
Balance), като това в България ще бъде проведено
на
12
септември
2017г.
БДВО
подкрепя
инициативата като важна тема, която е
необходимо да бъде поставена като добри и
лоши практики на масата, както и какво би могло
да
помогне
и
на
бизнеса,
и
на
професионалистите, като ниво на ефективност
чрез контрол на стреса, професионалното
прегаряне и практики за баланс личен животработа.
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По темата разговаряхме с Анелия Горгорова, която
е управител и собственик на Кий Съксес
Индикейтърс и Криейтив Дивелопмънт Сълюшънс,
които стоят зад идеята на кампанията и групата от
събития.
Г-жо Горгорова, какво провокира интереса Ви по
темата за професионалното прегаряне?
В вдна голяма част от професионалния ми живот
като действащ специалист по човешки ресурси,
виждам как прекомерните нива на стреса и
постоянно нарастващите изисквания на средата,
принуждават бизнеса да се справя с тази ситуация
с усилията на всичките си служители. Съвсем
нормално е особено, когато израстваш по
стълбичката на кариерата си да инвестираш
повече време и усилия, като това често води до
физическо и емоционално изтощение. Виждам
постоянно изключителни професионалисти, хора,
които обичат работата си, да преминават през
дълга битка с професионалното прегаряне. Tази
битка е особено тежка, защото това трябва да
бъде невидимо за околните, с които работиш. И
тенденцията е за нарастване на този брой случаи.
Аз самата съм изключителен работохолих, много
харесвам работата си и много често се увличам
като пренебрегвам сигналите на тялото и ума си.
PRактики, брой 151, 8 септември 2017 г.

Три пъти съм преминавала в живота си през
състояние
на
физическо
и
емоционално
изтощение. И бих казала, че образованието ми по
клинична психология ми помогна, защото знаех, че
след като изключа определени сигнали, следват
другите, но винаги си казвах „хайде да направя и
това, и това“ докато вече съм започнала опасната
игра с бърнаут.
Как може да разберем, че сме вече прегоряли?
Когато разберете, ще е вече доста късно, но не и
невъзможно да се справите. За съжаление
бърнаута има свои физически и психически
проявления, които са доста ясни. Например в
последните години за колко хора сте чували, че ги
боли често глава, имат схващания и през
почивните си дни гледат да отидат на много тихо
място, без никой да ги безпокои. Предполагам, че
наблюденията ви са като моите, че този брой хора
нараства. Физическите симптоми, че вече сте
прехвърлили границата на мобилизиращия стрес
и сте повели деструктивна борба с бърнаута са:
изтощение (51%); Главоболие (44%); Нервен стомах
(34%); Мускулно напрежение (30%); Промяна в
апетита(23%); Проблеми със зъбите(17%); Промяна
в сексуалната активност(15%);
Чувство на
замаяност(13%).
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След физиката идват и проявленията на
психиката, а те са: Чувство на раздразнителност и
гняв (50%); Чувство на агресия (45%); Липса на
енергия (45%); Усещане, че ви се плаче (35%).

Казвате, че за бизнеса ще става все по-важно как
се грижат за служителите си като ефективност,
но и като удовлетвореност. Какво ви кара да
мислите, че е така?
На първо място ще спомена статистиките колко
струват на бизнеса прекомерните нива на стрес с
неговите последици. На ниво Европа има
официални статистики, както и в различни
държави имат способи за контрол и подпомагане
на превенцията и справяне с последствията. И ако
трябва да цитирам цифри то за Европа разходите,
свързани с депресия в резултат на работата е
констатирано, че това струват €617 млрд. на
година. В тези разходи влизат: разходите от
отсъствието (€272 млрд.), загуба на продуктивност
(€242 млрд.), здравни разходи €63 млрд. И
социални плащания за неработоспособност (€39
млрд).” (Източник: EU- финансиран проект,
изпълнен от Matrix). Според American Institute of
Stress, NY 300 млрд. на година в САЩ струва

медицинската грижа. Медицинските разходи са
със средно 600 долара повече на служител с
последици от прекомерен стрес. В България
нямаме официални статистики и затова е много
трудно да се заключи напр. какъв процент
служители отсъстват или се борят с последиците
на стреса и това се отразява от една страна през
здравната система, а от друга се отразява пряко
на бизнеса в брой дни отсъствия, понижена
ефективност,
с
ниска
мотивация
и
удовлетвореност, прегаряне на служители, които
са страхотни професионалисти и други сходни
отражения. отсъствие от работа и намалена
работоспособност в следствие на стрес.
Тенденцията е към нарастване на стреса заради
неопределеността, в която чисто икономически
работим и усилията, които трябва да полага
бизнеса в това да бъде успешен. Това предполага
и да започнем да мислим по-дългосрочно и
трайно за превенция и механизми, с които
ефективността на бизнеса да бъде по-висока
именно чрез служителите, а това може да стане
ако и те са удовлетворени и щастливи на
работните си места.
Продължава на следващата страница
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Цифри, които цитирате са сериозни. Какви мерки бихте препоръчали на бизнеса за това да започнат за
мислят и въвеждат такива мерки?
О, има вече доста добри примери за успешни
корпоративни практики. Но при много компании
думата стрес е забранена, дори да бъде
споменавана. Това, че е забранена, не означава,
че стресът не е тихият убиец на мотивацията и
ефективността на служителите ви. Целта на
кампанията не е да се дават готови рецепти,
защото това, което е стрес за един, то не би могло
да разклати сериозно друг. Но има механизми,
чрез които работодателят би могъл да контролира
този стрес и да го намали или увеличи. Това може
да бъде чрез технически индикатори като контрол
на работното време, отпуски, причини за
болнични, по-специфични като ниво на текучество,
дори може да е индикатор за висок стрес ако
служители от определен отдел ви напускат почесто от други. Понякога причинителите на стрес
са в поведението. Напр. един от високите
индикатори, които могат да ви направят трайно
неудовлетворени на работното си място е
липсата на подкрепа и оценка на усилията ви от
мениджъра и колегите ви. Така че са много

практиките, които биха могли да бъдат въведени –
вече не е изключение да има спортни турнири,
карти за спорт, изнесени офиси, дни за
дистанционна работа и др. сходни практики.
Мисля си, че мениджърите навлизат в нова ера на
взаимоотношения със служителите и ще им се
наложи на мислят все повече извън кутията, за да
намират решения за контрол на стреса и
ефективността и удовлетвореността на екипите
си. Напр. Скоро ще започнем да мислим за
цялото семейство и среда на служителите, така че
те да са спокойни, ефективни и щастливи на
работа. Защо ли? Ми стреса от личния живот,
комбиниран със стреса на работното място,
увеличава вероятността да влезнем бързо в
бърнаут. Ще мислим не само за жилищата, за
транспорта, за училищата на децата и др.
Разбира се това ще могат да си позволят само
бизнеси, които работят наистина добре и са
достатъчно далновидни да погледнат в бъдещето и
да се погрижат за него.
Продължава на следващата страница
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Звучи интересно и предполагам, че ще се оцени
изключително положително на служителите. Но
звучи като че това ще струва и доста пари на
бизнеса.
Наистина ще струва доста пари, но повече усилия
и дългосрочни стратегии. Статистиките казват, че
повече от една трета от служителите губят един час
или повече от своята продуктивност, докато повече
от една трета губят между 3 и 6 дни на година в
следствие на прекомерни нива на стрес. То и в
момента ниската ефективност струва много пари,
а
погледнато
в
дългосрочен
план
един
работодател, за да може да си позволи да има
добри служители – да избира сред най-добрите и
да задържа най-добрите, ще струва все повече
пари, усилия, креативност, дори може да се каже,
че очаквам все по-иновативни практики, за да може
да се отличат отговорните и добри работодатели.

Кажете малко повече за кампанията, събитията и
лектора, които сте поканили.
Кампанията

ни ще продължи една година и се

надяваме да привлечем чрез посланическата й
програма все повече корпоративно отговорни
организации и лидери, които да застанат зад
инициативата. За да споделят своето мнение и
практики, които са свързани с превенция на
професионалното прегаряне и баланс личен
живот-работа.
Вече
доста
организации,
корпоративни структури и професионалисти ни
подрепиха. Благодарим и на БДВО за това, че
застават зад инициативата и ще ни подпомогнат в
това да направим по-ясна и информативна
кампания, която да стигне до повече хора и
организации! Целта ни е да информираме, да
дадем идеи, да вдъхновим и да можем да
покажем
добри
практики
в
тази
посока!
Кампанията е съпътствана първоначално от 4
събития, които ще бъдат проведени в България,
Румъния, Сърбия и Гърция като сме поканили
вдъхновяващ мотивационен спийкър, който да
представи много практики, примери и идеи от
бизнеса и за бизнеса. Хамза Кан е изключителен
мотивационен спийкър, който може емоционално
да разкаже и да те въвлече в темата, така че да
видиш действителните й ползи.
Продължава на следващата страница
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На събитието в България, което ще се проведе на 12
септември в Арена Младост, ще се включат и още
няколко професионалисти, които да споделят своят
опит и практики за „играта и справяне с бърнаут“.
Също така ще направим отделно събитие да
представим и топло издадената му книга The Burnout
Gamble. Ще бъде интересно, мотивиращо и полезно
за участниците. Повече информация, бихте могли да
следите информацията или да се запишете
директно на www.creative-development-solutions.com
А в по-дългосрочен план ще се радваме някоя го
разпознаваемите бизнес награди да подкрепят
каузата и да започнат да дават награда за
корпоративно отговорни практики за превенция на
бърнаут и баланс личен живот-работа.
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12

Образование
УНСС с нови магистърски специалности в
комуникациите
Дигитален маркетинг
„Дигитален маркетинг“ е магистърска програма,
която е разработена и се реализира съвместно с
практици от дигиталните маркетингови агенции в
България. Тя е предназначена за бакалаври от
различни професионални направления и цели да
надгради и развие знания и умения за
създаването и управлението на дигитално
съдържание.

компетентности за идентифицирането на етични
и професионални проблеми в дигиталния
маркетинг, за поемането на отговорност, ученето
в бързо променящия се свят на дигиталния
маркетинг и социалните медии и непрекъснатото
професионално развитие.

Студентите получават цялостна представа за
същността на дигиталния маркетинг, интеграцията
в общата маркетингова стратегия, използването
на
дигиталните
маркетингови
канали,
планирането и изпълнението на дигитални
кампании. Завършилите ще формират знания и
умения да използват бизнес интелигентните
системи, да прилагат софтуерни бизнес
решения за връзките с клиентите, както и да се
ориентират
в
правните
проблеми
на
регулирането
на
дигиталния
бизнес
на
национално
и
международно
равнище.
Магистърската програма развива
Продължава на следващата страница
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Медии и журналистика със специализация „Бизнес журналистика и продуцентство“
Магистърската програма „Бизнес журналистика и продуцентство“ е разработена на основата на
връзката медии-бизнес и съчетава два централни блока: (1) техники на отразяване на обективни бизнес
процеси в медийна среда (бизнес журналистика); (2) създаване на специфични медийни продукти
(продуцентство). Учебните планове са изготвени съгласно тенденциите в няколко големи европейски
бизнес и медийни училища (Париж, Лил, Лондон, Хамбург и Мюнхен).
Специалистите, завършили магистърска програма „Бизнес журналистика и продуценство“, имат
широко поле за практическа реализация като: икономически журналисти, продуценти на различни
типове медийно съдържание, наблюдатели и коментатори в печатните и електронните медии по всички
икономически, финансови, управленски и други теми; специалисти по връзки с обществеността към
компании и ПР агенции, организатори и координатори на изследователски проекти по международни
програми на различни организации и институции; медийни съветници на икономически и финансови
институции, на медии и медийни организации; специалисти-консултанти и лобисти пред държавни
институции в интерес на организации с общественозначима цел; професионалисти за работа в
институциите, осъществяващи интеграционните връзки на България в глобализиращата се световна
икономика.
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Новина
The Smarts ще работи за PURINA в дигиталните
комуникации
The Smarts, най-голямата независима рекламна
агенция в страната, започва работа с един от
основните производители на храни за домашни
любимци в света и част от групата на Nestlé PURINA.
Агенцията ще подсили дигиталната комуникация
на стратегическите марки на Purina – това са
ProPlan, Felix, Gourmet, Friskies.

им. Имаме и по-дългосрочна цел – да представим
храната като важна част от цялостната грижа за
домашните любимци“.
Брандът PURINA съществува на пазара от 1898
година и предлага висококачествена храна за
кучета и котки. Широката гама от продукти дава
възможност за избор на подходяща храна за
домашния любимец според възрастта, нуждите
или вкуса.

„The Smarts ни спечелиха със стратегическото си
мислене,
креативноста,
познаването
на
динамичните процеси в дигиталния свят и
споделената обич към домашните любимци,
каквато самите ние неизбежно носим“ – сподели
Елизабет
Гранвил-Попова,
старши
бранд
мениджър на PURINA. Надя Балабанова, Директор
клиенти в The Smarts добави: „Определено сме
вдъхновени да работим за тези брандове и
смятаме, че можем да допринесем за успехите
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Мартин Димитров е творчески директор на Nitram. През
2014-2015 е на същата позиция в Ogilvy Sofia, а преди това
и в DDB Sofia. Участва в изграждането на името и
развитието на агенция Reforma.
Започва професионалния си път в рекламата
като
копирайтър в New Moment New Ideas, където е поканен да
се включи в екипа от Емил Захариев.

Продължава на следващата страница
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Трябва ли рекламата да създава потребителска
култура?
Една от любимите ми агенции, “Goodby, Silverstein
& Partners”, има прекрасно мото: “Art serving
capitalism”. В правилно построен свят рекламата
представлява адекватна масова култура, която
създава
потребителска
култура.
Изобщо,
рекламата е най-добрият субективен начин за
постигане
на
обективен
икономически
просперитет.
В момент, в който обществото (не само у нас)
говори за фалшиви новини и тяхното въздействие,
вие осъществявате рекламна кампания въз основа
именно на фалшива новина. Успешна кампания.
Това не противоречи ли на идеята за възпитание на
потребителска култура?
Това е кампанията ни за гурменица. С тази
кампания, възползвайки се от една фалшива
новина, ние иронизираме точно тези фалшиви
новини и ширещото се откровено медийно
малоумие. В същото време фейсбук избухна на
тема нарко-лютеница и стана истински смешно.
Ние използвахме точно този момент, за да покажем
качеството на нашия продукт. И това вече е част от
PRактики, брой 151, 8 септември 2017 г.

възпитаването на потребителска култура.
Има ли промяна в очакванията на потребителите
към брандовете?
Моето лично и най-субективно мнение е, че
очакванията на потребителите към брандовете
намаляват. Това обяснява успеха и на частните
марки в сектора с бързооборотни стоки, както и
появата на нови брандове, които относително бързо
и лесно стават успешни. Живеем във времена с
ниска степен на доверие и естествено, това
прелива и към брандовете.
Как могат да бъдат достигнати новите поколение,
които не гледат телевизия и не разпознават
традиционните
медии
като
средство
за
информация?
На първо място, с добър продукт, от който тези
потребители имат нужда. И с умни кампании, които
поставят важните за тази група хора проблеми,
проблемите на новото време. В истински
успешните
търговски
кампании
присъстват
големите, вълнуващи и важни за обществото теми
като равноправието и социалната справедливост.
Продължава на следващата страница
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Исторически погледнато, Coca-Cola като един от най-големите глобални рекламодатели, най-активно
обръща внимание на тези теми - още преди няколко десетилетия в техните реклами има бели и
цветнокожи, заедно. Българският бизнес често обича да дава примери с брандове от типа на CocaCola, но някак не отчита смелостта, която стои зад тази марка. Хубаво е да започне да го прави страната ни предлага истинско изоболие от вълнуващи всички нас големи теми.
Какви послания могат да заинтригуват новите поколение след ерата на свръхконсумеризма?
Зависи дали отговаряме на този въпрос глобално или локално. Глобално, това са истински отговорните
послания към обществената група, която ги приема. Вече не е достатъчно брандовете да казват нещо,
те трябва да правят много повече.
В България е коренно различно. Ние имаме проблем и той е, че спряхме да мечтаем. През 2007-ма ние
случихме голямата си обща мечта - да станем член на ЕС. Случихме и малките си частни мечти, които
в общи линии се свеждаха до това да пердашим на кредит из моловете. Кризата срина това и някак
след нея ние, вече толкова години, не успяваме да съградим хоризонт - както общ, така и персонален.
Това тежко деформира потребителското поведение на нацията, дори и на новото поколение, което би
трябвало да задава нова култура. В него има ярки млади хора, но в цялостта си това поколение има
проблем с грамотността, което го лишава от ресурс да осъществи качествена потребителска
промяна.

Продължава на следващата страница
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Какво мислите за промяната в очакванията към рекламния бизнес, която се наблюдава дори
на Cannes Lions - пренасочване на фокуса към социално-ангажирани кампании, към значими
за някаква общност теми? Това устойчива тенденция ли ще бъде или кратко увлечение?
Тенденцията е по-устойчива, отколкото дори по нашите земи си го представяме. И има ясни
икономическа причина за това - изключителната концентрация на капитал в няколко истински
големи компании. Те задават тенденциите и поради мащаба си, точно те са най-ангажирани в
това да спомагат за качественото развитие на обществото и за неговия прогрес. За съжаление,
това е поредната тенденция, която българския бизнес е готов да пропусне - тук продължаваме
да гледаме на живота амбулантно, представяме си го като “грабни сега”. Именно трудността,
с която възприемаме света и летящите от него промени, е най-голямата бариера за развитието
на местните брандове. Ако продължават в тази посока, много български компании ще изберат
неблагодарния път на ишлемето. Което, когато си в демографска криза и не си Китай, не е
добра идея дори в средносрочен план.
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Наближава NEXT DIFI - Digital Finance, FinTech
& Banking Innovation Forum
Мястото, където финансовият сектор се среща тази есен е #NEXTDIFI 2017 – Международния форум за
дигитални финанси и технологични иновации в банковия и финансовия бранш.

А ето и 5 причини защо е важно да се присъедините към събитието, организирано от b2b Media.
1. Ще чуете за някои от най-интересните и иновативни проекти във финансовата сфера.
2. Ще се запознаете с водещите FinTech експерти и инвеститори, включително и експерт от
Международната банкова асоциация.
3. Ще бъдете вдъхновени от основните говорители и официалните гости на събитието.
4. Ще имате възможност да се включите в нетуъркинг сесиите за обмяна на идеи и нови контакти.
5. Това издание на форума ще е по-голямо и по-значимо отпреди и ще ви представи най-добрите идеи и
практики в сектора.
БДВО е партньор на форума. Членовете и партньорите на организацията могат да регистрират двама с
един билет.
Продължава на следващата страница
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При регистрация, използвайте Промо код:
NEXTDIFIBDVO2FOR1.
Запазете своето място сега! Регистрирайте се!
Остават броени дни за ранните регистрации.
http://difi.b2bmedia.bg/
*Билетът ви дава достъп до всички сесии, кафе
паузите, работния обяд и нетъркинг коктейл.
Събитието ще се проведе на 29 септември 2017
година
в
Sopharma
Business
Towers
в
присъствието на официални гости, лидери на
финансовия сектор и със специалното участие
на Ноеми Пап – главен експерт по дигитализация
към Международната банкова федерация.
Партньори на събитието са: Пощенска банка,
EBF, Manifesto.bg, БАИТ, БДВО, BAPRA, Sopharma
Business Towers, Предприемач, Expressonews,
StartitSmart, Publics.bg, 3Con, H2H Communication,
списание BusinessLady, EventsPro, Pure Water.
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Международни стандарти за нефинансова отчетност: Част 3
Прилагане на ISO 26000
Марина Стефанова, директор Устойчиво развитие БМГД
МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАДА
Ето няколко лесни стъпки, които да спазвате при
неговото съставяне:
1. Съберете информация по седемте теми на ISO
26000 от всички отдели на предприятието.
2.
Подберете
най-важните
финансови
и
нефинансови данни, проекти, събития и резултати.
3. Поместете лично изказване на висшия мениджър
– директор, управител, председател на УС.
4. Илюстрирайте с автентични снимки от живота на
компанията и екипа.
5. Използвайте модерни художествени средства –
инфографики, препратки, схеми и диаграми.
6. Не повтаряйте една информация на много
места.
7. Включете мнения и оценки от заинтересованите
страни,
по
възможност
с
лични
снимки.
8. Инвестирайте в професионален дизайн.
9. Популяризирайте широко доклада сред всички
заинтересовани страни.
10. Използвайте обичайни и нетрадиционни канали
за комуникация – на сайта и тези на партньорските

и браншовите организации, на търговски изложения
и специализирани конференции, при общуване с
медиите,
други.
11. Съставяйте отчет на определен период от
време.

УКАЗАНИЯ ПО ОСНОВНИТЕ ТЕМИ НА КСО
Освен определянето на седем основни теми,
стандартът
конкретизира
обема
на
информацията, която трябва да се отчита във всяко
едно направление. Тя включва:

Продължава на следващата страница
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Основни въпроси, свързани с управление на
организацията
Основни въпроси, свързани с правата на човека
Въпрос 1: Комплексна юридическа оценка (Due
diligence)
Въпрос 2: Рискови ситуации за правата на човека
Въпрос 3: Избягване на съучастие
Въпрос 4: Разрешаване на конфликти, свързани с
нарушаване на човешките права
Въпрос 5: Дискриминация и уязвими групи
Въпрос 6: Граждански и политически права
Въпрос 7: Икономически, социални и културни
права
Въпрос 8: Основополагащи принципи и права при
работа
Основни въпроси, свързани с трудовите практики и
взаимоотношения
Въпрос 1: Трудова заетост и трудови отношения
Въпрос 2: Условия при работа и социална защита
Въпрос
3:
Социален
диалог
Въпрос 4: Здраве и безопасност при работа
Въпрос 5: Развитие на човешките ресурси и
обучение на работното място
Основни въпроси, свързани с околната среда
Въпрос 1: Предотвратяване на замърсяването
PRактики, брой 151, 8 септември 2017 г.

Въпрос 2: Устойчиво използване на ресурси
Въпрос 3: Смекчаване на измененията на климата
и приспособяване към тях
Въпрос 4: Опазване на околната среда,
биоразнообразието
и
възстановяване
на
природните местообитания
Основни въпроси, свързани с лоялните практики на
организацията
Въпрос 1: Антикорупционни действия
Въпрос 2: Отговорност при участие в политически
дейности
Въпрос 3: Лоялна конкуренция
Въпрос
4:
Разширяване
на
социалната
отговорност във веригата на стойността
Въпрос 5: Признаване на правата на собственост
Основни въпроси, свързани с потребителите
Въпрос 1: Лоялни практики по отношение на
маркетинг,
информация
и
договори
Въпрос 2: Защита на здравето и безопасността на
потребителите
Въпрос
3:
Устойчиво
потребление
Въпрос
4:
Обслужване
на
потребителите,
съдействие и решаване на рекламации и спорове
Продължава на следващата страница
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Въпрос 5: Защита на личните данните и личния живот на потребителите
Въпрос 6: Достъп до услуги от първа необходимост
Въпрос 7: Обучение и осведоменост
Основни въпроси, свързани с приобщаване на общността и нейното развитие
Въпрос 1: Приобщаване на общността
Въпрос 2: Образование и култура
Въпрос 3: Създаване на работни места и развитие на уменията
Въпрос 4: Развитие на технологиите и осигуряване на достъп до тях
Въпрос 5: Създаване на благосъстояние и доходи
Въпрос 6: Здравеопазване
Въпрос 7: Социално инвестиране
*

*

*

*

Днес, в България, Българският институт за стандартизация има за задача да поддържа активността по
прилагане и събиране на препоръки за подобряване на стандарта. В ТК 34 е създадена специална
работна група, която извършва регулярни дейности в тези направления.
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Цифрова революция, пълна с противоречия и
изключения
Digital News Report 2017 идва на фона на
интензивното проникване на фалшиви новини в
новинарската индустрия, провалени бизнес
модели и нарастващата сила на социалните
платформи.
Възможно е интернет и социалните медии да са
доспринесли за ниското доверие в медиите и
силното влияние на фалшивите новини, но в
много държави основните причини за това са
свързани с дълбоко вкоренена политическа
поляризация и с медийнoто пристрастие,
наблюдавано от обществото.
Ехо
камерите
и
филтърните
мехурчета
несъмнено са реални за някои ползватели на
дигиталните
медии, но потребителите
на
социални платформи и търсачки имат достъп до
по- разнообразна информация от тези, които не
ги ползват.
Проучването обхваща повече от 30 държави на
пет континента и показва, че цифровата
революция е пълна с противоречия и изключения.
Данните от последните шест години, показват, че
в повечето страни хората се информират от
телевизионните новини и онлайн новини, докато
PRактики, брой 151, 8 септември 2017 г.

читателите на печатни вестници са намалели
значително.
Най-голямата
промяна
е
използването
на
социалните
платформи
Facebook и Twitter за новини. В Съединените щати
социалните медии станаха ключов играч в
историята на изборите, не на последно място
поради добре документираната си роля в
разпространението на „новини”, като например,
че папа Франциск одобрява Доналд Тръмп или че
Хилъри Клинтън продава оръжия на ISIS. Повече от
половината (51%) от американската извадка
получават новини чрез социалните медии - с пет
процентни пункта повече от миналата година и
два пъти повече от 2013 г. Би било подвеждащо да
се пренебрегва ролята на социалните медии в
победата на Доналд Тръмп. Като цяло много поголяма част от американците все още се
информират
от
телевизионни
и
онлайн
източници, които също се възползваха от силния
интерес към изборите. Дори и онези, които
разчитат повече на социалните медии, биха
открили, че голяма част от новините в
ежедневните емисии идват от традиционните
медии.
Продължава на следващата страница
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Реалността е, че за повечето социалните медии
не са нещо различно, а все повече част от
ежедневния медиен микс. Две трети от
потребителите на новини в социалните мрежи в
САЩ също гледат телевизионни новини (67%), а
две
трети
посещават
уеб
сайтове
или
приложения (66%) - малко повече от общото
население. Само 2% използват единствено
социалните медии за новини. Тези доказателства
са в противоречие с често цитираните теории, че
живеем в нашите ехо камери по-голямата част от
времето. Повечето хора комбинират различни
източници и платформи за да се информират.
Има значителни различия в източниците, които
използват за новини различните поколения. Във
всички страни младите групи са много посклонни да използват социалните и дигиталните
медии като основен източник на новини, докато
по-възрастните групи се придържат към навиците,
с които са израснали (телевизия, радио и печат).
Една трета от хората на възраст между 18 и 24
години (33%) казват, че социалните медии са
основният източник на новини - от новинарски

сайтове (31%) и от телевизионни новини и печатни
вестници (29%). Удовяват се абонаментите за
онлайн новини. Повечето от тези нови плащания
идват от младите хора, което е сериозна
корекция на идеята, че те не са готови да плащат
за онлайн медиите, да не говорим за новините.

Продължава на следващата страница

PRактики, брой 151, 8 септември 2017 г.

26

Тенденции

Други основни констатации от изследването през
2017г.:
·
Само че една четвърт (24%) от
анкетираните
смятат,
че
социалните
платформи
вършат
добра
работа
в
отделянето на фактите от измислиците, в
сравнение с 40% които смятат същото за
медиите.
Потребителите
смятат,
че
комбинацията от вирусни алгоритми и липса
на правила насърчава ниското качество на
информация и бързото разпространение на
фалшивите новини.
·
Има големи различия в доверието в
новините при участвалите 36 страни. Найвисоко е доверието във Финландия (62%), а
най-ниско в Гърция и Южна Корея (23%).
·
В повечето страни има силна връзка
между
недоверието
в
медиите
и
възприеманата политическа пристрастност.
Това важи особено в страни с високи нива на
политическа поляризация като Съединените
щати, Италия и Унгария.
·
Почти една трета от участниците казват, че
често или понякога избягват новините. За

мнозина причината е възможния отрицателен
ефект върху настроението, а според други не
може да се разчита на новините.
·
Мобилният достъп до новини е все по-голям,
особено в САЩ (+8 процентни пункта), Южна Корея
(+7) и Австралия (+4).
·
Наблюдава се значителен ръст в мобилните
новинарски агрегатори като Apple News, но и
Snapchat Discover за по-младите аудитории. И
двете приложения са удвоили целевите си групи
през последната година.
·
Дигиталните асистенти, активирани с глас,
като Amazon Echo, се появяват като нова
платформа за новини, вече надминаващи
интелигентните часовници в САЩ, Великобритания и
Германия.
·
Във всички страни само около един на всеки
десет (13%) плащат за онлайн новини, но някои
региони (Скандинавските страни) се представят
много по-добре от други (Южна Европа и голяма
част от Азия).
·
Ad-Blocking-ът забавя ръста си на работното
място (21%) и остава нисък при смартфоните (7%).
Повече от половината казват, че временно са
блокирали рекламите в страни като Полша (57%),
Дания (57%) и Съединените щати (52%).
Продължава на следващата страница
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·
Новинарските брандове се борят с
дигиталните
платформи.
Проучване,
което
проследява повече от 1 500 респонденти във
Великобритания, показва, че макар повечето да
помнят как са открили новинарския материали
(Facebook, Google и др.), по-малко от половината
биха могли да си припомнят името на самия
новинарски бранд.
·
Австрийците и швейцарците държат наймного на печатните издания, германците и
италианците обичат телевизионни бюлетини, а
латиноамериканците получават повече новини
чрез социалните медии и приложения за чат от
други части на света.
·
Използването на социалните медии за новини
се свива на някои пазари, където стават все попопулярни приложенията за съобщения, които са
(а) по-частни и (б) не филтрират съдържанието
алгоритмично. Използването на WhatsApp за
новини започва да се конкурира с Facebook на
редица пазари, включително Испания (32%),
Бразилия (46%) и Малайзия (51%).
http://www.digitalnewsreport.org/survey/2017/overviewkey-findings-2017/
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