Покана
На 2 ноември ще се проведе Годишно Общо
събрание на БДВО
На основание чл. 18 от Устава на Българско
дружество за връзки с обществеността (БДВО),
Управителният съвет свиква Годишно общо отчетноизборно събрание, което ще се проведе на 2
ноември, четвъртък, от 18.00 часа в зала 55 на
Факултета по журналистика и масова комуникация
(ФЖМК).
Общото отчетно-изборно събрание ще премине
при следния дневен ред:
1. Отчет на дейността на Управителния съвет на
БДВО за 2017 г.
2. Отчет на Комисията по етика към БДВО за 2017 г.
3. Избор на нови членове на Управителен съвет

4. Избор на Председател за 2019 г.
5. Прием на програма
Дружеството за 2018 г.
6. Разни
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за

дейността

на

На Общото събрание по всички точки от дневния ред
могат да гласуват редовни членовете на БДВО, които
имат платен членски внос за 2017 г.
Членският внос за членове на БДВО за физически
лица е 100 лв., за юридически лица – 300 лв., а за
студенти – 10 лв.
Плащането на членския внос може да бъде
направено по банков път или на място,
непосредствено преди началото на Общото
събрание. Членовете, които желаят, могат да
заплатят членския си внос за 2018 г.
Напомняме, че онези, които нямат възможност да
присъстват физически на събранието, могат да
дадат своя глас като упълномощят свой колега –
пълноправен член на БДВО. Така вторият може да
гласува от името на други свои колеги след
представянето на упълномощаващ документ. Един
член на БДВО не може да гласува от името на
повече от трима, упълномощили го членове.
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Конференция
Конференцията „SOPR SOMARKETING SOFIA“ събира международни
лидери от сферата на професионалните комуникации в софия
В рамките на конференцията ще се проведе и Церемонията за ежегодното награждаване на
Международната ПР асоциация – IPRA
На 13-и и 14-и октомври 2017 г. третата регионална
конференция на Международната ПР aсоциация (IPRA)
ще събере в София лидери от сектора на
професионалната комуникация, медии и специалисти
по ПР и стратегически комуникации от Централна и
Източна Европа. В рамките на конференцията за първи
път в България ще се проведе официалната церемония
по връчване на Златните награди за отличие, (Golden
World Awards for Excellence), организирани от IPRA. Тази
година най-престижните призове в сферата на връзките
с обществеността ще бъдат връчени за 27-и пореден
път, а домакин на събитието е българската агенция
Юнайтед Партнърс.

Под мотото „SOPR SOMARKETING SOFIA” изявени
професионалисти ще анализират все по-тясната
връзка между ПР практиките и маркетинговите
дейности, както и развитието на комуникациите в
съвременната дигитална действителност. Гостите на
конференцията ще имат възможността да срещнат
международни лектори и утвърдени имена в сферата
на комуникацията.
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Продължава на следващата страница
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Конференция

В рамките на „SOPR SOMARKETING SOFIA” г-н Де
Врийс ще анализира ролята на инфлуенсърите в
съвременните комуникации.
„Социалните мрежи днес са едно толкова
пренаселено място, за което непрекъснато се
говори и където само единици успяват да
блеснат. Аз вярвам във влиянието на огромния
брой инфлуенсъри онлайн. Но вярвам до степен
на недоверие“, споделя г-н Де Врийс.

Актуален списък на лекторите и темите, които ще
представят, можете да откриете на сайта на
конференцията.
Един от ключовите лектори по време на
конференцията ще бъде Барт де Врийс,
президент на Международната ПР асоциация, с
повече от 25-годишен опит във връзките с
обществеността. От 1999 до 2015 г. той е главен
мениджър на първата ПР агенция в Холандия,
основана през 1951 г. Оттогава Де Врийс работи
като консултант и гост-лектор за клиенти и
образователни институции по света, сред които
се
отличават
Университетът
Бланкерна
в
Барселона и Московският държавен университет.
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Регистрацията
за
конференцията
вече
е
отворена, като до 1 октомври всички желаещи да
присъстват могат да се възползват от отстъпка за
ранно записване. Членовете на БДВО може да се
възползват и от допълнителна 10% отстъпка. Билети
за церемонията по награждаване на IPRA Golden
World Awards for Excellence се закупуват
допълнително тук.
За повече информация относно темите на
конференцията и лекторите, следете www.ipracee.com.
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Събитие
С очаквано голям интерес премина поредното
#MidWeekPRmeetUp събитие

"Как да пишем добри пресрилийзи". Идеята?
Създаването на пресрилийзи, така че да се
постигнат
максимални
резултати.
Беше
обсъдено кои са задължителните елементи на
прес релийза, каква информация да се избере,
как да се поднесе, за да не се дразнят
журналистите, как да се обясни разликата
между рекламна брошура и информативен
пресрелийз. Бяха представени различни гледни
точки - на журналистите, които основателно се
дразнят на глупави спам-съобщения; на
корпоративните
клиенти,
които
искат
максимално да покажат позитивните си
действия; на ПР-агенциите, които винаги са по
средата и трябва да намерят общ език с всички.
И още: стана въпрос за модерните тенденции,
как се променя индустрията, какви нови канали
за разпространение на пресрелийзи има, бяха
дадени интересни и екстремални примери.
Форматът беше стандартен – няколко основни

спийкъри, които разказаха опита си и дадоха
някои препоръки, въпроси и отговори, широка
дискусия,
бири
и
други
напитки.

Продължава на следващата страница
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Събитие

Като ключови говорители в събитието взеха участие:
1. Сибина Григорова, журналист и управител,
Webcafe груп, която разказа какво привлича
вниманието на журналистите в стотиците мейли,
които се получават всеки ден.
2. Ружа Загорска, CEO, SiteMedia Consultancy,
член на УС на БАПРА, която разказа как се
създава интересен прес релийз, който може да
привлече вниманието на много журналисти и да
е интересен за широката публика;
3. Валери Шварц, корпоративни комуникации,
Telenor България, който даде подробни примери
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от практиката на големите международни
корпорации.
Активно се включи и д-р Александър Христов,
управляващ партньор на Параграф 42 и член на
УС на БДВО, който пък обърна внимание, че в
днешната реалност на пресрилийзите не трябва
да се гледа като на еднопосочна статична
комуникация, а като на начало на диалог.
Множеството въпроси от публиката постепенно
премина в приятелски професионални разговори
на чаша вино, и потопи гостите в натуралната и
топла атмосфера на градината на TheSite.
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Интервю
Виктория Миткова: Обмисляхме инвестицията във
ВУЗФ с години
Съпреживяваме заедно с компаниите, предприемачите и мениджърите проблема с недостига на
подготвени кадри, заяви изпълнителният директор на Investor Media Group

Виктория Миткова е изпълнителен директор на Investor
Media Group, която включва телевизиите Bulgaria ON AIR,
Bloomberg TV Bulgaria, 16 онлайн платформи, сред
които Investor.bg, Dnes.bg, Imoti.net, Puls.bg, Az-jenata.bg
и др., радио Bulgaria ON AIR, както и бордовите
списания Bulgaria ON AIR, Go ON AIR и Investor Digest.
Член е на УС на АБРО за трети пореден мандат.
Управител е на рекламната агенция Brand New Ideas и е
част от ръководството на MSAT Cable. Преди това е
заемала ръководни позиции в телевизия MSAT и във
финансово консултантска компания.
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Г-жо Миткова, в икономическия свят сме свикнали
медии да придобиват други медии. Но преди дни
Investor Media Group осъществи съвсем различна
инвестиция,
като
финализирасделката
по
придобиване на 90% от капитала на Висшето
училище
по
застраховане
и
финанси.
Защо
компанията реши да вложи значителни
средства в образователна институция?
- Може би сме изненадали част от българския
пазар с тази стъпка, но ако погледнем към
предисторията й, тя е логично продължение на
всичко, което правим. Преди инвестицията да стане
факт, я обмисляхме с години.
Всичко започна със старта на телевизия Bulgaria ON
AIR – тогава, през 2011-та, тя беше с икономически
профил. Веднага се сблъскахме с пропастта
между това, което предлага образователната
система, очакванията на младите хора от
професионалната им реализация и реалните
нужди на компаниите. Телевизията говореше точно
на тази публика - както и вашата редакция, апропо,
а отскоро и бизнес каналът ни
Bloomberg TV
Bulgaria.
Продължава на следващата страница
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Интервю

Като медийна група с визия, че съдържанието,
което създаваме, трябва да е полезно и да помага
на хората да живеят по-добре, прегърнахме
образованието като кауза. Освен сериозния
редакционен ангажимент към темата, развихме
събитийния проект „Образование и бизнес“, който
вече
се
провежда
два
пъти
годишно.
Видеолекциите, които заснехме с вашия екип по
повод 15-тата годишнина на Investor.bg, също са
част от тази политика, както и лекциите, които
наши водещи и редактори редовно изнасят,
многобройните партньорства с образователни
проекти
и
кампании...
- Като че ли очакванията към медиите да
образоват публиката се увеличават...
- Така е, и това се дължи именно на
журналистическата
активност
на
тема
образование. Но аз лично смятам това очакване
за доста наивно.
Да, самите медии донякъде сме източник на
знания. Само в нашите бизнес платформи,

например, имаме десетки предавания, проекти,
инициативи, от които студентите могат да научат
повече, отколкото от някои морално остарели
лекции по икономика и финанси. И действително
медията може да даде допълнителни факти, нова
гледна точка, да запознае българската публика с
опит от чужбина, но... дотук. Няма механизъм, по
който
задълбочени
знания,
съчетани
с
придобиване на практически опит, да бъдат
преподавани чрез телевизия или сайт.
Ето затова преценихме, че за да подпомогнем
превръщането на образователната ни система в
полезна и ефективна за бъдещите хора на
бизнеса, трябва да инвестираме в работещ
пример. Придобиването на 90% от дяловете на
ВУЗФ ни дава прекрасна възможност да покажем
как трябва да функционира тази система. Това е
университет на 15 години, вече положил много
добри основи на практически ориентираното
образование и е показателно, че студентите могат
да започнат професионалната си кариера още
докато учат.
Продължава на следващата страница
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- Обявихте, че това е „най-мащабната инвестиция“ на
българска медия в образователна институция. Ние, като
икономическа медия, няма как да не се интересуваме от
цифрите. Бихте ли разкрили какви са финансовите
параметри по сделката?
- Не обявихме финансови параметри, защото бъдещите
и настоящите студенти на ВУЗФ не се интересуват от
цифри, а само от възможностите, които тази сделка ще
им донесе. Най-важното е, че практически ориентираните
магистърски и бакалавърски програми ще се увеличават,
а обменът на знания и опит с вътрешния журналистически
ресурс на икономическите ни медии ще стане много потесен. И това са само малка част от подобренията, които
предстои да въведем заедно с доказания академичен
състав и президента на ВУЗФ.
- Каква е стратегическата цел на медийната група зад
тази сделка?

- Сделката е практическа реализация на мисията ни в
Investor Media Group да подкрепяме и развиваме
качественото образование в името на по-добър живот за
бъдещите поколения. Няма как като медийна група с
толкова разнообразни платформи, насочени към
бизнеса, да не съпреживяваме заедно с компаниите,
предприемачите и мениджърите проблема с недостига
на подготвени кадри. Колкото по-бързо изчезне пропастта
между образованието и бизнеса,
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толкова повече специалисти ще намерят професионално
удовлетворение, оттам и повече компании ще разполагат
с нужния им човешки капитал, за да се развиват и растат.
Тогава и съдържанието, което създавате като журналисти
тук, ще бъде важно, полезно и смислено за много поширока публика – точно към това се стремим ние като
медийна група всеки ден.
- По какъв начин медийната група ще си взаимодейства с
ВУЗФ след сделката? По какъв начин Investor Media Group
ще подпомага студентите във висшето училище,
например чрез практически обучения?
- Студентите имат доста възможности за практическа
работа в компании, но единствено в Bloomberg TV Bulgaria
могат да получат определени и много специфични знания
в областта на финансите, капиталовите пазари,
макроикономиката. В момента подготвяме цялостна
програма за взаимодействие между Investor Media Group
и ВУЗФ, която ще включва още специални поредици от
лекции като допълнение към учебната програма,
съвместни програми на базата на проучвания сред
бизнеса и др. Разчитаме много и на обратната връзка от
настоящите
студенти,
за
да
надграждаме
тези
възможности непрекъснато.
По статията работиха: Екип на Investor.bg , редактор Бойчо
Попов
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Инициатива
Изпитайте шофьорските умения на екипа си с„Мисия Безопасност“ - първото
благотворително състезание по пътна безопасност между компании

Теория и практика за шофьори се срещат в помощ на благотворителността

Предстои първото благотворително състезание за
водачи на автомобили, които познават и спазват
правилата на движение и не се притесняват да го
покажат - „Мисия безопасност“. Надпреварата
има за цел да сплоти и обогати знанията на
екипите на социално отговорни компании и да
подпомогне кампания „Коледа 2017“ на Holiday
Heroes.
Посланик на турнира е известната българска
актриса и каскадьор Яна Маринова, която в
специално видеообръщение припомни, че „Да сме
разумни шофьори не е клише“.
PRактики, брой 152, 29 септември 2017 г.

В благотворителния турнир, организиран от
автошкола Василеви, екипи от различни компании
ще се впуснат в двудневна надпревара, в която ще
покажат своите теоретични и практически умения
по шофиране в рамките на два дни - 14 и 15
октомври. По време на теоретичната част
отборите-участници ще се включат в лекции по
пътна безопасност, водени от професионален
преподавател, по време на които ще бъдат
запознати и с най-новите промени в Закона за
движение по пътищата. Веднага след това екипите
ще демонстрират наученото на теория като всеки
отбор ще решава изпитни листовки.
На 15-ти октомври на полигона в паркинга на
„Метро 2“, бул. „Сливница“ 182
под вещото
наставничество на инструкторите от автошкола
„Василеви“ и компетентно жури ще се проведе
втората част от състезанието, като отборите ще
бъдат поставени в реални пътни ситуации и ще
трябва да вземат правилните решения бързо и
компетентно.
Продължава на следващата страница
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Инициатива

Състезанието е подходящо като тийм
билдинг и може да стимулира екипния дух
и отговорното поведение на служителите
на всяка фирма. По забавен и достъпен
начин участниците ще научат новостите,
ще си припомнят вече забравени правила
за движение, а същевременно ще
обвържат
корпоративната
социална
отговорност на компанията с кауза, която
засяга цялото общество и държава, която
наред с това има и благотворителен
характер, защото 20% от таксата за
участие на всеки отбор ще бъде дарена
oт организатора за провеждането на
коледната кампания на Holiday Heroes.
Повече
информация
за
„Мисия
Безопасност“, както и формата за
регистрация
в
благотворителното
състезание може да откриете тук.
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Позиция

Даниел е PR-професионалист с над 10-годишна практика предимно в
тежката индустрия (енергетика и добивна индустрия), с явен афинитет
към корпоративната социална отговорност, етичните бизнес практики и
устойчивото развитие. Работил е за българските компании на
енергийните лидери Enel и ContourGlobal, както и за Българската минногеоложка камара (БМГК).
За коректността на изложението трябва да се посочи, че Даниел бе
сред
финалистите
за
позицията
ръководител
„Корпоративни
комуникации“ на „Кауфланд България“, но не бе предпочетен за нея.
Той бе активен съветник и по време на кампанията на БМГК преди и по
време на местния референдум в община Трън. В този период на своята
кариера се позиционира като независим експерт и консултант по
публични комуникации, устойчиво развитие и общуване с местни
общности. Консултира проекти в социалната и културната сфера, както
и бизнес-проекти.
Член е на БДВО и е председател на Комисията по професионална
етика към УС на дружеството.

Продължава на следващата страница
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Банички, кръстове, мини
Говоренето от страни на случаи от PR-практиката
често изглежда като коментиране на работата на
колеги и даване на акъл. Post-factum това е
особено лесно, изглежда като клюка или е от вида
„гледай тези как се изложиха“. Казусите са и тема
на разговори в тесни и широки кръгове.
Материалът тук е базиран на конкретни PR-поводи
от последните месеци, свързани (основно) с
кризисните комуникации. И без да претендира за
изчерпателност, ще се опита да анализира два
скорошни и един по-стар случаи, в които
репутацията на компании бе подложена на
изпитание.

За баничките
Помним добре, че началото на м. септември
беше „бурно“ за две от водещите търговски вериги
у нас – Kaufland и Lidl. Първите са лидери по
продажби и брой магазини у нас, но публичните
им комуникации досега винаги са били low-profile.
В края на миналата година те взимат решение за
развитие на PR-отдел на корпоративно и на

регионално
нива
и
дори
наемат
All
ChannelsCommunications за своя PR-агенция. „Лидл
България“ са втори за поредна година в
класацията на търговските вериги и имат добре
стикован PR-отдел. Двете вериги са част от една и
съща група – Schwarz Gruppe. Но, както capital.bg
посочи – за един уикенд двете бяха конкуренти в
полето на кризисните комуникации.
Откровенията не винаги водят до добри (медийни)
намерения
Това е може би сентенцията от злополучния опит за
споделяне на от страна на главния изпълнителен
директор на „Кауфланд България“ за Deutsche
Welle. В него г-н Димитър Спасов – изключително
ерудиран и опитен мениджър, който е начело на
българския клон на веригата от 10 години, казва, че
като има избор, той не би купувал за децата си
баничките, които се продават във веригата, която
управлява, защото те съдържат консерванти. Той
посочва още, че колегите му полагат много усилия,
за да намалят съдържанието им в храните от
топлата витрина.
Продължава на следващата страница
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Но, това изказване бе извадено от контекста и
тиражирано по „приятен“ за окото на масовия
читател жълт начин – „Шефът на Кауфланд не би
купувал от баничките си за децата си.“ И хоп –
кризата е вече опечена. Нещата за компанията
станаха още по-сложни, когато от Deutsche Welle
премахват тази част от текста в оригиналната си
публикация. Следват епизодични реакции, предимно
във Фейсбук. За късмет на „Кауфланд България“ и
въпреки, че не правят нищо забележимо, техният
случай бива потушен от случаят на „Лидл България“.

предлага
доказателство
за
стремеж
към
продължаващо подобрение (на баничките). Но част
от медиите хващат щекотливата тема за „децата и
консервантите“ и я преиначават и преекспонират.
Да, в общуването с медии винаги има уловка, която
всеки лидер трябва да избягва. Никой не е
застрахован от преиначаване на думите или
изваждането им от контекста. А в случая с
търговските вериги е от жизненоважно значение да
общуват качествено с всички свои аудитории и сами
да се вкарват в ситуации.

Кое е правилното място?

В своя над 10-годишен опит винаги съм отстоявал
позицията, че организациите трябва да споделят
публично достатъчно информация. Това е от
значение не само, за да бъдат приемани от
обществото, но и за да градят репутацията си. И
въпреки наложените от централите low-profile
политики, всяка организация трябва да има едно
базово ниво на общуване с медии и със
заинтересовани
страни.
Съветите,
които
ПРагенциите дават, за да аргументират подобен подход
е, че когато медиите те познават и знаят за твоите
опити да общуваш с тях (дори и въпреки строгите
ограничения „от горе), по-лесно компанията излиза
от евентуална криза.
Продължава на следващата страница

Азбучна истина в PR-а е, че откровеността в
интервюта често се връща като с бумеранг срещу
този, които е проявил прекомерно споделяне. Както и
че в общуване с медии няма такова нещо като offthe-record. В случая с „Кауфланд България“ става
дума за не добра преценка на вмъкване на чисто
човешко отношение в едно бизнес интервю. Цел на
материала е да покаже, че у нас качеството на
храните е сходно с това в останалите магазини на
веригата в Централна и Западна Европа. Нещо
повече, самият изпълнителен директор говори за
информиран избор на потребителите, както
PRактики, брой 152, 29 септември 2017 г.
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В случая с „Кауфланд България“ поуките са
извлечени. Сега новият PR-екип на компанията
ще има поле за оформяне на публичния образ
на компанията отвъд удобната седмична
брошура и изграждането на репутацията й на
бранд, който има отговорност към своите
клиенти, доставчици и към околната среда.
Тук бих искал да отворя скоба. Става дума за
лицемерието, което битува в обществото ни, а
вероятно и в медиите, които удобно тиражираха
историята за баничките в „Кауфланд“. Защото те
обърнаха
внимание
на
наличието
на
консерванти в храни и атакуваха изпълнителния
директор,
а
омаловажават
факта,
че
българският потребител прекалява с покупките
на храни, преяжда и си търси всестранни поводи
за пиршества. Както и че когато има предложен
избор, потребителят – с малък или с голям доход
– основно предпочита да купува евтиното, което
често е и с по-ниско качество (в т.ч. и с повече
консерванти).
За кръстовете
А-ха „Кауфланд България“ да потънат в дебрите

на фейсбук-хейтърите, когато на техните остри
думи-като-шишове се нанизаха колегите им от
Lidl. Бдителни потребители открили липсващи
християнски кръстове по черквите в Санторини на
продукти, продавани в търговската верига.
Реакцията на българския екип на компанията
беше бърза и ясна: те поднесоха своите
извинения, обясниха корена на проблема (обща
кампания, ръководена от компанията-майка) и
дадоха
гаранция,
че
ще
го
разрешат
своевременно като информират централата за
създадения проблем.
Разбира се, че заличаването на християнските
кръстове
от
гръцките
черкви
си
е
професионален гаф. Макар да не стана ясно (а
и нужно ли е?) дали той е породен от
непознаване
на
националните
културни
специфики от страна на централния маркетинг
отдел на Lidl в Германия или на обслужващата ги
агенция, както и от неразбиране на възможните
реакции от подобна „редакция“, е ясно, че някой
специалист
се
е
престарал
с
нелепа
интерпретация
на
т.нар.
„политическа
коректност“.
Продължава на следващата страница
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Макар и позакъсняло, то бе факт и за мнозина това
бе сигнал, че кризата е отминала.

Можем да гадаем колко имейла и видеоконферентни разговори са били проведени между
София и Некарсулм (където е централата на Lild в
Германия), но смятам, че усилията и на
българските колеги са довели до очаквания
резултат. Последва и официално извинение от
компанията-майка и ангажимент за предприемане
на спешни действия, както и гаранция, че това няма
да се повтори. Официалното съобщение бе
споделено от редица специалисти по маркетинг,
пиар и устойчиво развитие в социалните мрежи.

За съжаление (подчертавам и с ирония), не всички
мислят така. Група фейсбук-активисти и псевдообщественици, обидени от премахнатите на
снимките
християнски
кръстове,
започнаха
агитация за бойкот и дори организираха протест
срещу Lidl в България. Странното тук е, че хората,
които се наричат християни, започнаха нещо-катоСвещена-война
с
похватите
на
крайните
религиозни фанатици срещу….търговска верига.
За мнозина рационални потребители начинът на
протест се състои в това да не пазаруват
определени стоки на дадени компании или да не
посещават определени вериги. Но не и да веят
хоругви и знамена и да ръсят псевдо-религиозни
заклинания. Ако искаш да си отговорен потребител
е
нужно
да
притежаваш
известна
доза
рационалност. Тя се състои в това да знаеш кой е
собственик на дадената търговска верига, какви са
нейните бизнес-практики за устойчиво развитие
(разделяне
на
отпадъците,
отношение
с
доставчици, отопление и вентилация на огромните
им хипермаркети и т.н.). Но да бунтуваш хората,
задето някой е премахнал два християнски кръста,
е не само странно, но и нелепо и излишно.
Продължава на следващата страница
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За мините
Вероятно
помните
случая
с
местния
референдум в Трън срещу златната мина. Без
да навлизам в „идеологическа“ аргументация
(туризъм срещу минна индустрия, здраве и
опазване на околната среда и т.н.), ще се спра
на последствията от него. През м. юни над 63% от
жителите
на
общината
гласуваха
на
референдума, като над 91% бяха против мината.
В подобна оформена среда нито един (външен)
инвеститор не би имал т.нар. социален лиценз
да оперира. Затова и два дни след оповестяване
на резултатите, компанията се оттегли от
общината и обяви проекта за замразен за
неопределен
срок.
Вслушването
в
предпочитанията и очакванията на местните
жители (независимо по какъв начин са били
изразени или мотивирани), е сред силните
страни на компаниите ни от тежката индустрия.
Това звучи особено силно, когато става дума за
свого рода нов проект – златна мина. Това се
случи в период, в който компанията-майка
„Асарел-Медет“ АД преминаваше през тежък
период – дългогодишният й лидер проф. Лъчезар
PRактики, брой 152, 29 септември 2017 г.

Цоцорков почина. Трябва да отбележим, че
инвеститорът прояви известни колебания и
слабости в общуването си с местната общност
и отделните групи в нея. Кончината на лидера й,
обаче, предопредели както стратегията в
периода
преди
референдума,
така
и
мотивацията на хората в компанията. На терен,
инвеститорът се сблъска с добре организирана
местна група, която изгради умела (дори
манипулираща) кампания против златната мина.
Логично бе решението за неучастие със
собствена кампания преди референдума.
Последвалото оттегляне от Трън на „АсарелМедет“ бе ход както на уважение на резултата от
референдума, така и начин да се защити
собствената репутация. В нейната философия
са заложени принципите на устойчивото
развитие, основани на взаимни и споделени
ценности. Които не могат да се реализират във
враждебно настроена среда. По този начин
инвестиция в размер на 100 млн. лв. остава
замразена за неопределено време.
Продължава на следващата страница
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Поуките до тук
И пред трите компании кризите са отлична
възможност за извличане на поуки. Смятам, че при тях
вирее no blame culture и никой кадър не е и няма да
бъде уволнен заради случилото се. Както се казва по
нашите ширини – „да не е умрял човек, а?“
Напълно реално решение за целия сектор на
търговските вериги никога повече да не се използват
религиозни образи. Гръцките стоки могат да се
брандират и без черквите в Санторини, а турските –
без минаретата на Св. София, нали? И пак да бъдат
избирани от потребителите.
Наистина, разбирането на местните културни,
социални и икономически особености от страна на
всеки инвеститор, ще подобри техният образ, но и
ще направят улеснят в голяма степен работата му.
Целта на всеки е да изгради доверие, което се
постига с много разговори, конкретни примери и
спазени обещания.

за търговските вериги би бил успешен, ако съчетава
и постоянни доказателства за качеството на
предлаганите храни, доставяне на продукти от
местни производители, както и на такива от
Германия, Австрия и Полша със същото добро
качество.
Развитието на минната ни индустрия минава през
разбирането на местните общности както за ползите
от добивната индустрия, така и за мащабната
трансформация на сектора, внедрените иновации и
използването на все по-нови и щадящи околната
среда технологии. А за здравето на местните хора
да се показват примерите на Панагюрище, Чавдар и
Челопеч, Средногорието, където благодарение на
мащабните инвестиции от минните компании,
въздействието на техните дейности върху местните
жители е съобразно европейските стандарти и
практики.

Навлизането на търговските вериги у нас през
последните 15 години обновиха пазара на
бързооборотни стоки и наложиха нов вид бизнескултура и култура на потребление. Те са сред
символите на глобализацията. Интегрираният подход
Продължава на следващата страница
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С увеличаване на ролята на умните устройства и на социалните мрежи, всеки бизнес, който има
контакт с крайни клиенти или местни общности, ще усеща техния натиск (обоснован или не). Това
звучи като клише, от една страна, а от друга ще е трудно да се управляват „всичкото това във Фейса“.
От трета – нито един бизнес не може да се хареса на всички, но пък може да се опита да прецени
доколко тези, които не го харесват какви щети биха могли да му нанесат (ако решат да действат).
Като за финал - репутацията на компанията и устойчивото й развитие ще продължат да са
взаимосвързани (и да се въздействат от външната среда и процеси), както и да са основните
принципи, които да организацията ще се стреми да обяснява и да комуникира публично.
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