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Денят на Бернайс 2017

Четвъртото издание на фестивала “Деня на
Бернайс”
на
БДВО
премина
под
надслов „Комуникационни и репутационни ползи и
рискове за България на прага на Българското
председателство на Съвета на ЕС“.
Фестивалът се проведе на 24 и 25 ноември 2017г. в
УНСС, като първия ден беше посветен на
конференция по темата за европредседателството,
а втория на студентския конкурс и академичен
омнибус. Събитието беше открито от доц. д-р
Миланка Славова – заместник-ректор на УНСС.

“Комуникации и информация” в Министерство за
Българското председателство на Съвета на ЕС
2018,
Бойко
Благоев
–
ръководител
отдел
Информация и комуникация, Представителство на
Европейската комисия в България, Ясен Гюров –
координатор на Българското председателство на
Съвета на ЕС в областта на образованието и
научните изследвания, Иван Димов – съветник на
заместник министър председателя и министър на
външните работи и Добрина Чешмеджиева,
директор на дирекция Информация, водещ на
“Референдум”, БНТ.

Конференцията събра в дискусия над 15 участници в
областта
на
комуникациите,
държавното
и
европейското
управление,
журналистиката
и
дипломацията.
Първият панел „Положителния пример на България в
изпълнението
на
приоритетите
на
Председателството“, модериран от председателя
на БДВО Мила Миленова, имаше за цел да покаже
как ще бъдат представени приоритетите на
страната ни за предстоящите 6 месеца както у нас,
така и навън, и какво ще е разпределението на
отговорностите
в
тази
връзка.
В
панела
участваха Виктория Бехар – директор на дирекция
Продължава на следващата страница
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Комуникационната програма за публиките в
България беше представена от Виктория Бехар.
Насочената
към
Европа
и
света
такава
представиха Иван Димов и Кирил Лозанов, а
Добрина Чешмеджиева разказа за ролята на БНТ
като обществен медиатор на посланията,
свързани с председателството.
Във втория панел „Комуникиране на проблемите
на Европа и ролята на България – миграционна
криза и бежанска политика“ участваха Радослав
Стаменков – ръководител на Мисията на
Международната организация по миграция (МОМ)
в България, Никола Миладинов – ръководител отдел
Преса
и
медии,
Представителство
на
Европейската комисия в България и Емилия
Хубавенска – експерт Комуникации, European
Asylum Support Office (EASO).

Продължава на следващата страница
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Даниела Симеонова – Началник “Международен
пресцентър и координация”, Министерството за
Българското председателство на Съвета на ЕС 2018,
Мария Гергова-Бенгтссон, изпълнителен директор
United Partners, почетен член на БДВО и Ия ПетковаГурбалова, ръководител направление "Стратегическо
развитие, маркетинг и реклама". Опитът на Холандия
като председател на ЕК беше представен
от заместник-посланик Н. Пр. Питър фан Флит.
По време на втория фестивален ден, 25-ти ноември,
се проведе финала на студентския конкурс „Като
Бернайс“ на тема „Европейските институции,
мигрантите и популизмът: нови комуникационни
решения“ и академичен омнибус в памет на проф.
д-р Тодор Петев, който се осъществява съвместно с
Българска академична асоциация по комуникации.
Културният и събитиен календар на Българското
председателство беше темата на заключителния
трети панел, модериран от Розита Михайлова, член
на
УС
на
БДВО
от
предстоящата
2018. Календарът предвижда над 200 национални
събития и повече от 1600 събития извън страната за
период от шест месеца. В неговото представяне се
включиха Деница Сачева, заместник-министър на
образованието и науката,
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Kонференция за имиджа на България по време на
европредседателството, за опитите да се разбере колективния ум и
дали да комуникираме Големите надежди

Конференцията „Комуникационни и репутационни ползи и рискове за България на прага на Българското
председателство на Съвета на ЕС“ по време на четвъртото издание на фестивала “Денят на Бернайс”
определено фокусира вниманието на комуникационната общност у нас. Силното институционално и
професионално присъствие показва важността на темата и наличието на отворени въпроси в публичното
пространство.
Предлагаме ви мненията на Даниел Киряков, Нели Бенова и Елена Матеева в ролята им на комуникатори,
като те не ангажират организациите и компаниите, за които работят и подкрепят.
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Впечатления
Досег с комуникацията на Председателството
Автор: Даниел Киряков

В края на първия панел на „Денят на Бернайс“,
24.11.2017 г., вече имах професионален повод да
се почувствам обиден и гневен едновременно. По
време
на
събитието
бяха
представени
комуникационните и репутационни ползи и рискове
за България през Българското председателство на
Съвета на ЕС. Следвайки линията от предишното
издание през 2016 г., това бе събитие, което да
очертае вече реалните дейности, концепция и
наличните ресурси, с които България ще общува
със своите заинтересовани страни. Очакванията
бяха за нормално събитие – както за ПРпрофесионалистите, така и за по-широк кръг
целеви аудитории.
Не това се случи по време на сесията с въпроси и
отговори. Усещането за нормалност бе пропъдено
от отговорите и категоричната надменност, с която
те бяха оповестявани от страна на директора на
дирекция „Комуникация и информация“ към
Министерството за Българското председателство
на Съвета на ЕС. Което е и повод за този материал.

Въпрос 1,
зададен от пр-практик с изключително богат опит
и досег с различни аудитории:
Имаме ли кризисен комуникационен план по повод
на Председателството? Защото с оглед на
качеството на ремонта на НДК, все ще се намери
някой, който да снима разбити плочки пред
сградата и да се чудим какво да правим.
Може би всеки от ПР-практиците ще се съгласи, че
наличието на Кризисен комуникационен план е поскоро въпрос на необходимост за всяка
организация, независимо колко млада или зряла е
тя. Това е на теория.
Полученият отговор: Винаги ще се намери някой,
който не е доволен от нещо. Плочките пред НДК са
преекспонирани. Ние трябва да не забравяме, че
Председателството е изключително важно и трябва
това да повтаряме.
Качество на получения отговор: Незадоволително,
с избягване на конкретен отговор. Не стана ясно
има или не Антикризисен комуникационен план
нашето Председателство. Но стана ясно, че
въпросите ще се взимат прекалено лично.
Продължава на следващата страница
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Въпрос 2,
зададен от една от ПР-практиците с най-богат и
дълъг опит в публичните комуникации у нас:
Какви
са
посланията,
които
Председателство на ЕС ще излъчи?

нашето

Получен отговор: Работя над 23 години в медии и
знам качеството на българската журналистика. Днес
Динко витае из телевизията, което е показателно на
нивото. Вече сме получили предварителните въпроси
от журналисти по повод Председателството – нивото
им е отчайващо.
Качество на получения отговор: Нулево – защото не
се даде конкретен отговор. Добавена стойност –
нанасяне на обида към всички български журналисти
и косвено към българските граждани и ПР-практици.
Това се случи в контекста на присъствие на
директора на дирекция „Информация“ на БНТ и
непосредствено след представяне на резултати от
социологическо проучване за ползите за България и
българите от членството ни в ЕС. Там 68% от
отговорилите казват, че не са усетили никаква
промяна от членството (при 15%, че са).
Нещо повече – избягването на конкретен отговор бе
поднесено с хладина (вероятно усещане за
PRактики, брой 155, 30 ноември 2017 г.

професионализъм) и с наставнически тон.
Въпрос 3,

зададен от млада жена, която се представи като
служител в институции на ЕС в Брюксел и
съосновател на мрежата на българите, работещи в
структурите на ЕС:
Защо
все
никой
от
Министерството
на
Председателството не поема протегнатата ръка от
страна на тези професионалисти, които искат да
помогнат с опита и контактите си на Българското
председателство? Българските чиновници в Брюксел
са изпращали множество писма с предложения до
релевантните български институции – без успех.
Получен отговор: „Виждам, че имат амбиция и опит,
така че предлагам да се видим след панела на личен
разговор.
Професионализмът
е
тих,
посредствеността – крещи.“
Качество на получения отговор: Без думи…
Вероятно, ако не беше тази последна реплика,
нямаше да напиша този текст. Но, уви, тя бе
изсъскана с поредната доза самоувереност и
надменност.
Продължава на следващата страница
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Въпросите, които не получиха отговор по време
на панела

министър-председателя
месеци).

от

последните

Вероятно ще се повторя, но:


Има
ли
Българското
председателство
разработен, проверен и внедрен План за
кризисни комуникации?



Има ли обучени специалисти, които да
управляват комуникацията в социалните
мрежи в случай на криза?



Колко добре е разработена мрежата от
български
специалисти
в
европейските
институции,
които
биха
работили
и
подпомогнали успешното провеждане на
Българското председателство?



Какви са посланията, които Българското
председателство ще излъчи? Да, ясно е, че
вече комуникираме нашето председателство
като „Балканско председателство“, но това е
по-скоро прекалено амбициозно за нашите
дипломатически възможности в момента (и
независимо
от
Балканското
турне
на
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Последващи въпроси:


Трябва
ли
директорът,
отговаряща
за
комуникацията
и
информацията
на
Българското
председателство,
да
дава
конкретни отговори, независимо колко от тях
са неудобни или с неизвестни към момента?
Вероятно това трябва да е част от нейния 23годишен опит в медии, така и от всеобщите
високи очаквания за успешно Българско
председателство и качествена комуникация с
всички заинтересовани страни.



Дали държавен служител на подобна позиция
трябва да демонстрира надменност пред
аудитория, която има за цел да научи нещо
повече за Председателството, а и част от нас
искат
да
помогнат
за
успеха
на
Председателството?

Продължава на следващата страница
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От каква позиция директорът може да оценява
кое
действие
е
посредствено
и
кое
професионално?
Особено
в
публична
дискусия
с
непредеубедени
професионалисти, които не са пред нея за
оценка на тяхното представяне. По-скоро е
обратното – с непремерените и дори
неадекватни отговори, директорът си заслужи
ниската
оценка
за
комуникационната
подготовка до момента.

Въпроси от колеги-практици след публикуване на
първоначалния текст във Фейсбук:
• Защо комуникацията на Председателството се
управлява от медийни специалисти или дори от
чиновници, а не от специалисти по комуникации?
• На фона на отговорите тук, плочките пред НДК ще
са ни най-малкия проблем.
• Всичко си е в „реда на нещата“ – ще се прави
„потушителен ПР“ със звънене на телефони на
главни редактори, за да не се пита и говори за
проблеми.
• Подготовката на комуникаторите в държавната
администрация за събития е около 4 при скала от 1
до 10. Често се реагира „в движение“.
• Има тенденция на допускане на посредственост
из цялата държавна администрация.
PRактики, брой 155, 30 ноември 2017 г.

Преди началото - като за финал
Не ме разбирайте погрешно. Искам България да
успее с Председателството. Не защото това може
да ни е първата и последна подобна историческа
задача, ако ЕС реши да прекрати подобно харчене
и мащабна организация на всеки шест месеца. А
защото България има уникалния шанс да зададе
тон и теми в ЕС, да се опита да очертае неговото
положително бъдеще в труден за Съюза момент и
да покаже, че е способна и дейна пълноправна
страна-членка (въпреки всичко негативно, което се
случва в държавата).
Но това не стана някак видимо от дискусията в
панела, особено на фона на посочените по-горе
отговори.
Но вече се питам, дали комуникацията на
председателството ни ще бъде успешна, ако
подходът на водещи фактори в комуникацията се
базира на избягване на точни и конкретни отговори,
вероятна липса на планове и изградена мрежа от
поддръжници,
чувство
на
превъзходство
и
демонстриране на надменност?
И как българските граждани ще разбират по-добре
ползите от ЕС и европейските ценности, институции
и
политики, когато
хората, натоварени
с
обяснението на Съюза не умеят да комуникират
качествено?
10

Впечатления
Проблеми на комуникирането
Автор: Елена Матеева
Имах отговорността да модерирам втория панел
на фестивала на тема „Комуникиране на
проблемите на Европа и ролята на България –
миграционна криза и бежанска политика“, в който
участваха (по реда на изказване) Радослав
Стаменков, ръководител на Международната
организация по миграция в България, Емилия
Хубавенска, експерт Комуникации в European
Asylum Support Office (EASO) и Никола Миладинов –
ръководител отдел „Преса и медии“ към
Представителство на ЕК в България.
Темата на панела, по мое мнение, е изключително
трудна поради въпросите, които засяга в чисто
човешки план и много деликатна, поради
взривоопасното заиграване с усещането за
сигурност. Миграцията е многопластов феномен,
чието развитие се определя от икономически,
екологични, политически и религиозни фактори и
има много аспекти – от икономическата миграция
на образованите специалисти до бежанската
криза. Цялата му сложност беше представена
изчерпателно и интересно от участниците, както
сподели Нели Бенова - „много силен панел“.
Той обаче показа колко много работа имаме да

вършим ние като общество в разбирането на този
проблем докато достигнем до адекватното
приемане
на
„другите“.
Стандартният
Евробарометър от есента на 2016 потвърждава, че
именно имиграцията е една от най-актуалните
теми в Европа и в световен мащаб в последните
години. Според 62% от българите тя е посочена като
най-сериозният проблем пред ЕС (за Европа са
45%). Детайлното разглеждане на нагласите
показва силно разделено във вижданията си
общество, в зависимост от произхода на
имигрантите.
Отношението към имигранти от
страни от ЕС е по-скоро положително, за разлика
от предимно негативното към имигриралите от
страни извън ЕС.
Общественото мнение по темата у нас се
формира в основната си част от заглавията и
репортажите от традиционните медии, от една
страна
и
непроверената
информация
от
социалните мрежи, от друга. Така представата ни
за проблема е амалгама от кадри на рушащата
се погранична ограда, подпалените центрове за
настаняване на бежанци, хванати нелегални
мигранти по време на показни полицейски акции.
Продължава на следващата страница
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За потъмняване на цвета - укрити от правителствата
нападения от бежанци над жени по време на
миналите Коледни празници. И за да има надежда –
постигнато възмездие и един герой Динко. Или
националистическа партия, предлагаща избавление.
Или Brexit. Или един Тръмп.
Фактологията, предоставена от Стаменков и от
Хубавенска,
и
потвърдена
от
Миладинов,
и
информацията за реално извършваните дейности
нямат същото въздействие. Нито една статистика го
няма, без значение колко често е показвана и
цитирана. Единствено постоянното комуникиране по
темата чрез всички възможни канали ще доведе до
промяна във възприятията. Редно е да се обяснява
същината на процеса миграция и тя да бъде
преведена на общия ни език. Също толкова важно е да
се знае, че този процес напоследък се употребява за
постигане на политически цели. Когато хората са
наясно какво и защо се прави, то и обществото може
бъде провокирано да мисли. Тогава заиграването с
първичния страх от непознатите и различните, и
насаждането на несигурност ще престанат да са
толкова ефективен инструмент за манипулация.
Мнението на един от студентите, че реалността е
различна от презентацията, след представянето на
Радослав Стаменков, беше много показателна
моментна снимка за възприемането на проблема у
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нас. Радвам се, че Никола Миладинов (който през
цялото време бързаше, но остана до края на панела),
реши да не описва многословно какво се прави по
темата, а се съгласи колко много работа ни чака,
освен конкретните политически и икономически мерки.
Вече усилената комуникация е наложителна, за да
можем като общество да осъзнаем миграцията като
непрекъснат процес, в който участваме и е добре да
можем да управляваме в желаната от нас посока.
Този панел не ме остави по-уверена в бъдещето ни и
съм все по-склонна да се съглася със силния ефект на
ехо-камерите и виртуалните „анклави“, в които се
затваряме. Фестивалът „Денят на Бернайс“ обаче
потвърди
няколко
неща.
Едното
е,
че
все
още комуникациите, свързани с председателството се
приемат като еднопосочен процес на излъчване на
послания, а задаването на въпроси е проява на лошо
възпитание (първото ми подозрение за това възникна,
когато с колеги се опитахме да разберем къде се
подават документи за доброволци за работа по
Председателството). В тази връзка предлагам
да
продължим да сме невъзпитани. Другото потвърждение,
което получих, е свързано с професионализма на
комуникаторите у нас и готовността им да задават
въпроси и да съдействат по теми, които са важни за
държавата и обществото ни.
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Впечатления
Въпроси и Отговори се срещат и разминават – размисли след „Културен и събитиен
календар на Българското председателство на Съвета на ЕС“ - темата на трети и последен
панел в програмата на тазгодишното събитие „Денят на Бернайс“, организирано от БДВО

Автор: Нели Бенова

Откриващият панел с фокус „Комуникация на
председателството на Съвета на ЕС“ остави
впечатлението, че въпросите са за това – да се
задават, а отговорите им или липсата им…остава
проблем на питащите, а не на гост-говорителите.
Последният панел „Културен и събитиен календар
на Българското председателство на Съвета на ЕС“
ми напомни една крилата фраза на държавник,
изречена в друго време и в друга географска
ширина. Но за нея по-късно.
Сред говорителите тук бе Н. Пр. Питър фан Флит,
временно изпълняващ функциите на посланик на
Нидерландия у нас. Изпитах искрено уважение към
ораторските му умения. Деликатен и категоричен
бе коментарът му по тема от преминалия панел за
Комуникацията. „Евроскептицизмът“ е тема, която
трябва да държи вниманието ни изострено, каза

посланикът като коментар на неглижирания подход
към темата, демонстриран от г-жа Виктория Бехар,
която по същия повод по-рано заяви, че е съвсем
нормално да има хора, които не харесват ЕС и
това не е наш проблем! Личният поглед на
дипломата към темата „Миграционна криза и
бежанска политика“ бе през разказ за двама
бежанци от България, които семейството му е
приютило в 70-те години, когато самият той е бил
дете. Това е от историите, които трябва да чуе
всеки, който забравя факта, че всеки мигрант или
бежанец е преди всичко…човек!
Дипломатът бе единственият от всички говорители,
който проследи цялата програма. Това му позволи
да коментира по-рано обсъжданите теми не „по
принцип“, а конкретно и в реален контекст.
Много е съществена тази разлика!
Продължава на следващата страница
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Една от последиците е, че когато този говорител разглежда принципи като „приемственост и предаване
на опит“ в контекста на поемане на ролята от страната ни като Председател на Съвета на ЕС, ти вече си
повишил кредита на доверие към говорещия и „чуваш“ всичко изречено…
До тук добре!
А сега, за Събитийната и Културната програма. Накратко! И не защото няма време или място за повече,
а просто защото (почти) липсва съдържание за коментар.
Даниела Симеонова от МБПСЕС направи кратък преглед затова как е структурирана програмата на
официалните 237 събития, които ще се случат в България в първата половина на 2018-а година. Да, само
237 от над 2000 събития, които формират работната програма на всички структури. Останалите ще се
проведат доминиращо в Брюксел.
Зам. министърът на образованието и науката Деница Сачева отвори темата „Образование и Култура“ и
стегнато и разбираемо открои приоритетите, които в този контекст. Тя е един от добрите и малко на брой
примери сред представителите на държавни институции у нас, които показват, че за Европа и не само,
може да се говори и съдържателно, и на достъпен език (за всички публики).
Това изчерпва съдържателния преглед на панела.

Продължава на следващата страница
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Останалото е форма - Културната програма на
Председателството на ЕС.

Има такава! Дори има такива. Програми.
Има Културна програма на столицата, на НДК (и)
Министерство на културата, Културна програма на
България извън България.
Съдържание не бе презентирано. Всички говорещи
акцентираха
на
фОрмата
–
ще
бъде
разнообразна, ще бъде интересна, ще включва
различни изкуства и т.н.

А колкото до външното измерение/я на Културната
програма – то е формирано с отчитане на
предпочитанията на Културните центрове в различни
градове и държави и съобразено с публиките на
място.
Културни програми ще има и всяка община в
България. Но това измерение не беше във фокуса
на панела.
Връщам се към официалната Културна програма
на Председателството.

Културната програма на София е направена на
база на конкурсната сесия на Столична програма
Култура, резултатите от която бяха обявени по-рано
през месец ноември т.г. Ще я проследим. Списъкът
на получаващите субсидия за проектите е достъпен
на сайта на програмата.

Ето и моите въпроси: имаше ли критерии и ако да –
кои са били те, по които са избрани проектите,
които са част от тази програма – за България и
извън България? Какъв е механизмът на избора им –
кой, защо и как го (на)прави? Как е възможно да
говорим за проекти, които са незавършила
конкурсна сесия…И т.н.

Програмата на НДК включва проекти, продуцирани
от НДК, избрани други проекти и проекти участвали
в конкурса на Фонд Култура (Министерство на
Културата),…който официално не е завършил.
Резултатите от него все още не са известни,
очевидно – не за всички.

Тези въпроси засягат принципи и подход на
създаване на едната или на всички програми. Не
търсете критицизъм към съдържанието, защото и
аз, както и всеки от Вас няма представа какво е
съдържанието.

Продължава на следващата страница
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Моите питания имат основание – лично е, защото
съм лично обвързана със сценичен музикалновизуален проект (продължавам линията на
формата!). И затова ми беше важно да разбера
механизма, извън конкурсите, които нямат
съществена тежест към обема на програмата.
Важно ми е да разбера има ли идея, мисъл, и
смисъл, вложени в създаването на тези програми.
Аз зададох своите въпроси – горните, а и още към
тях. Дали получих отговори?!
Преценете сами. Единствена конкретика внесе
Деница Сачева с пояснението, че основен
критерий и фокус на Програмата са младите
творци!
Спокойно, аз не се засягам на възраст! Дори не
намирам за смислено да влизам в спор дали аз
мога да бъда разглеждана като млад творец – не
по години живот, а поради факта, че проектът, за
който пледирам, че има място в Културната
програма – в рамките на и извън България – е моят
дебютен проект като автор. Вие решавайте „млад”
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творец ли съм или зрял 
Да се върнем към Q&A сесията. Единственият
въпрос, който получи ясен отговор бе зададен от
Емилия Хубавенска. Тя сподели пристрастието си
към българския фолклор и искаше да знае
включен ли той в какъвто и да е вид в официалната
програма. „Да, има фолклорни събития!“ На
Емилия ѝ провървя – тя зададе въпрос за отговор 
„Е, господа, имате ли въпроси към моите
отговори?!“ - с тази фраза един американски
президент обичайно започвал срещите си с
представители на медиите 
Моите въпроси не уцелиха дадените отговори и
ще запазят въпросителната си форма, докато не
намеря отговорите им.

Отговорът е форма и съдържание. Формални/
форматни/ форматирани отговори се дават.
Съдържанието им/ни си остава
проблем! За
много неща, повечето от които са и много важни…
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Конкурс
Калина Леонтиева и Дарина Попова с ментор д-р Александър
Христов спечелиха голямата награда в конкурса „Като Бернайс“
на БДВО
Първа награда в студентския конкурс „Като
Бернайс“, който тази година беше на тема
„Европейските институции, бежанската политика и
популизмът: нови комуникационни решения“,
спечели екипът на Калина Леонтиева и Дарина
Попова
от
специалност
„Международни
икономически отношения“. Техен ментор беше гл.
ас. д-р Александър Христов от катедра „МИО и
бизнес“ на УНСС и член на УС на БДВО.
Специалната награда за креативно представяне
беше дадена на Изабела Лазова, Слава Добрева
и Анна Андреева от магистърската специалност
„Публични комуникации“ на Военна академия
„Георги С. Раковски“ с ментор подполковник
Сашо
Воденичарски,
главен
асистент
в
академията. Павлина Цанева и Маргарита Димова
от специалностите „Медия икономика“ и „Медии и
журналистика“ на катедра „Медии и обществени
комуникации“ на УНСС с ментор гл. ас. д-р Мария
Николова
бяха
отличени
с
наградата
за
оригинална идея.
Продължава на следващата страница
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По време на презентациите всеки екип в рамките на 15 минути
(плюс 5 минути за въпроси) представи своя проект пред журито,
което включваше Мила Миленова – председател на БДВО за
2018 и 2019 г., Емилия Хубавенска – експерт „Комуникации“
European Asylum Support Office (EASO) и всички метори на
студентските екипи. Отборите от по 2-3 души трябваше да
подготвят и представят комуникационно предложение под
формата
на
информационна,
комуникационна,
маркетингова, ПР или лобистка кампания, която да включва
стратегия и няколко конкретни тактики или дейности и да има
потенциала да доведе до подобряване на средата.
Конкурсът е в рамките на фестивала Денят на Бернайс 2017,
който се провежда за четвърта поредна година и носи името
на създателя на PR професията – Едуард Бернайс. Събитието
се осъществи в партньорство с УНСС, катедра „Медии и
обществени комуникации“ на УНСС, БААК, КРИБ, “Загорка” АД,
Българска консултантска компания, b2b Media, Медиите на 21
век, The Smarts и Idea PR&Advertising.
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Среща
В криза съм… какво да направя?
Изхождайки от философията, че за сериозните
неща в PR-а може да се говори и с хумор, тримата
професионалисти, представи микс от академична
методология, практически опит и споделяне и
стратегически анализ. Събитието бе успешно и бе
отличен повод за събиране на ПР-общността от
област Пловдив, както и на професионалисти, за
които
репутацията,
управлението
на
комуникациите и изграждането на социален
капитал са необходимост.

В средата на месец ноември т.г. форматът
MidWeekPRMeetUp, провеждан в TheSite, София
гостува в Лимакон Ивент Център в гр. Пловдив.
Благодарение на любезната покана на Иван
Бондоков, Limacon Marketing&Strategy, презентации
изнесоха д-р Александър Христов, Любомир
Аламанов и Даниел Киряков (членове на БДВО).
Това се случи във формата на домакините Social
Capital Boosters.

Едно от измеренията на успеха на събитието беше
Q&A-сесията, след която гостите не искаха да си
тръгнат. Може да звучи нескромно, но по време на
дирижираната
от
Иван
сесия,
тримата
комуникатори, като истински PR-тенори споделиха
конкретни примери и опит във вече типичния им
критично-комичен стил, който се превръща в тяхна
запазена марка.
Събитието се проведе с подкрепата на Българско
дружество за връзки с обществеността и
Българската асоциация на ПР агенциите (БАПРА).
Продължава на следващата страница
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Никой бизнес не е застрахован срещу потенциална
криза. Всеки може да се оплете в собствените си
или чужди мрежи, но последващата реакция зависи
само и единствено от нас. За да ви насочим кои са
превенциите, как да действаме и да се предпазим
от криза, Social Capital Boosters се завърна с една
колкото пиперлива, толкова и значима тема!
По време на срещите ни през месеците февруари
и март обсъждахме какво е социален капитал,
защо ни е нужен и как да изграждаме устойчиви
мрежи с хората около нас. През ноември
форматът ни за първи път разнищи темата за
кризисния мениджмънт и кризисния PR. Гостуваха ни
Любомир Аламанов, Д-р Александър Христов и
Даниел Киряков, трима майстор-тенори на
съвременния пъблик рилейшънс. Те споделиха своя
опит и знания, отговаряха на въпроси и даваха
съвети.
Кои са 4-те основни етапа, през които преминава
всяка криза?
Превенцията може да ви спаси от възникване на
кризисна ситуация. Затова вгледайте се в своята
фирма, открийте потенциалните препъни-камъчета

и помислете какви ще направите „ако еди-какво-си
се случи“? За целта ще са ви полезни 4-те етапа на
кризата:

1.

2.

3.
4.

Стратегическият
анализ
е
свързан
с
идентифициране на кризата, оценка и анализ
на риска от нея, създаване на процедури за
превенция
и
реакция,
дефиниране
на
възможни комуникационни канали;
Предварителна подготовка или иначе казано
дефиниране на „комуникационно дърво“ и
говорители, подготовка за Въпроси и Отговори,
поддържане на добри отношения с медиите,
поддържане
на
достоверни
акаунти
в
социалните мрежи и на висока репутация,
учебни тренировки;
Самата криза;
Пост-кризисен анализ – анализ на резултатите,
на комуникационните канали, анализ на
архива, натрупан по време на кризата, анализ
на действията на всички членове от Кризисния
комитет, анализ на процедурите, препоръки за
евентуална промяна на процедурите или
хората.
Продължава на следващата страница
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Вероятно най-важният елемент, който предпазва
от криза, е доброто управление на организацията.
Да, труден процес е това, който включва развитие
на организационна култура, стабилна вътрешна
комуникация и определяне на нужните за целта
ресурси. Но той се отплаща с времето. Особено,
когато организацията или не влиза в създадени от
нея кризи, или излиза от криза без значими щети
за репутацията си или по-силна.

Как да се предпазим от кризисна ситуация?
Превенцията е изключително важен процес.
Трябва да сме наясно не само с потенциалните
кризи, които ни заплашват, но и с краткосрочните
и дългосрочни последици, които могат да
възникнат.
Един
от
начините
да
не
допуснем
разпространението на негативно мнение за
нашата фирма е, като се възползваме от
позициите и предимствата на собствения си
бранд. Акцентираме и насочваме вниманието
към тях.
Предварителната подготовка е друг ключов
способ за предотвратяване на една криза.
Тренираме екипи, разиграваме сценарии и
PRактики, брой 155, 30 ноември 2017 г.

обучаваме
хора.
Най-важното
тук
е
информираността! Информирани трябва да
бъдат не само мениджърите, но и служителите. От
ключово значение е всеки да знае ролята и
мястото си по време на кризисна ситуация, какво
да прави и какво да не прави. Говорителят трябва
да е предварително определен и единствен, който
ще контактува с медиите и ще им поддава
информация. В зависимост от дейността на
фирмата и натрупаните човешки стереотипи
решаваме дали този говорител ще е мъж или
жена.

Продължава на следващата страница
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Кои са тенденциите в кризисния мениджмънт?
През последните 10 години социалните мрежи набраха толкова голяма популярност, че промениха
правилата на съвременния PR. Поддържането на достоверни акаунти носи редица ползи, сред които:
платформа, която спомага за растящо доверие на хората към бранда; възможност за всеки да
зададе своя въпрос и да получи навременен отговор; средство, което спомага за изграждането и
поддържането на положителна онлайн репутация; трибуна, от която да заявите пред обществото своето
становище при възникнала кризисна ситуация.
Това са част от най-важните ползи на социалните мрежи за бизнеса. По време на криза обаче трябва
да имаме предвид, че Facebook както и другите онлайн канали за комуникация многократно ускоряват
всеки процес. Чрез споделянето в социалните мрежи кризата добива нови мащаби и разширява своя
обхват. Всеки от нас има възможност да влезе в ролята на журналист и да създаде новина. Ако тя е
отрицателна и бъде широко огласена, това автоматично може да доведе до спад в продажбите и дори
спиране на дейността в дадена компания.
Продължава на следващата страница
PRактики, брой 155, 30 ноември 2017 г.
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Какво правим, когато кризата вече се е случила?
Първо, обмисляме ситуацията. Това наистина ли е
криза и къде се случва? В или извън нашата
организация? Кого засяга? Какво ще предприемем,
за да се справим, и имаме ли нужните средства за
това?

е извинението, а поемането на ангажимент тушира
негативните реакции. Когато използваме изрази
като
„ще
обмислим
да“,
„обсъждаме
възможността за“ и др. подобни, оставя усещането
за поет ангажимент

От изключително значение е, когато открием дадем
проблем, да го локализираме мигновено и да
предприемем
своевременни
мерки.
Ограничаваме обхвата за разпространение на
кризата и се борим за нейното потушаване с
подходящите за целта инструменти. Проучваме
коментарите по темата, техния брой и тоналност, за
да се ориентираме в позицията на общественото
мнение. Взимаме под внимание също големината
на проблема и какво точно засяга той - живот,
здраве, личност, мнение, настроение или др.

Разбира се, ако работим с
намаляваме
до
минимум
изпадане в кризисна ситуация.
изпаднали в такава, слушаме и
на професионалистите.

Противопоказно е по време на криза да обръщаме
внимание на себе си. Кризата се случва навън и
често има пострадали хора. Тяхната съдба е наша
отговорност.

-

Най-добрият начин за намаляване на напрежението

добра PR-агенция,
възможността
за
А ако все пак сме
прилагаме съветите

За финал синтезираме и 3 важни акцента, на които
нашите гости наблегнаха по време на Social capital
booster, ep.3: Кризисен мениджмънт в новия век:
-

-

Правило №1 в комуникациите: Никога не
лъжеш!
Кризите днес се разпространяват много бързо
и може да НЕ се управляват там, където са
възникнали.
Вече имаме на лице „внасяне“ на кризи от
една
държава
в
друга.
Доскоро
се
наблюдаваше само „изнасяне“ на такива.

Автор: Цветелина Коилова, Limacon
PRактики, брой 155, 30 ноември 2017 г.
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Мадлен
Янева-Георгиева
заема
позицията
експерт
„Връзки
с
обществеността“ в Националния политехнически музей. Отговаря за
комуникационните и маркетингови дейности, набирането на средства,
разработването на програми за привличане на различи групи музейни
публики и доброто взаимодействие на музея с обществеността. Мадлен е с
над 30 годишен опит в сферата на музейната дейност. Преди да стане част
от екипа на НПТМ, между 2000 г. и 2016 г. е ръководител на отдел „Връзки с
обществеността“ на Националния исторически музей. Има успешен опит
като ръководител на няколко защитени проекти по различни програми.
Пряко координира и ръководи връзките с обществеността на консорциума
от партньори в международния проект „ЕвроВизия. Музеите представят
Европа“ по програма „Култура“ на Европейския съюз.
Притежава магистърски степени по предучилищна педагогика от СУ „Св.
Климент Охридски” и културен туризъм от Нов български университет. Има
специализации и обучения по „История и теория на културата“ (СУ „Св.
Климент Охридски“), ефективно управление на персонала, организация на
специални събития, управление на проекти, презентационни умения
(London School of PR) и др. В момента е задочен докторант към
Философски факултет, Катедра БНИКП на СУ „Св. Климент Охридски“.
Автор на публикации, свързани с музейния ПР и ролята на музеите в
съвременното ни общество. През 2017 г. по повод 24 май е наградена от
Министъра на културата с Почетна грамота за принос в развитието на
българската култура. Член е на Международния съвет на музеите - ICOM и
БДВО.

Продължава на следващата страница
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Що е то музеен ПР?

Текстът е провокиран от реализираното проучване на БДВО за „Нарастващото значение на
комуникационните специалисти в контекста на променящите се европейски общества“. Изводите от
направеното изследване ясно очертават значението на специалистите връзките с обществеността за
цялостната политика на съответната организация. Дали обаче формулираните в анализа констатации са
общовалидни за всеки бранш у нас? Каква е ролята на ПР специалистите в българските музеи и доколко
техните усилия са оценени адекватно? Дейността им най-често е “terra incognita”. Малцина са тези, които
действително са наясно с цялостните функции на музейните връзки с обществеността. Променените
изисквания към музеите като институции, генериращи културно-образователни, социално-икономически,
туристически и други стойности, променят и комуникациите с вътрешните и външни публики.
В центъра на музейните дейности се поставят посетителите, което априори налага разработването и
предлагането на провокативни и интересни изложби, иновативни програми, изграждането на
интерактивни пространства които, в съчетание с новите технологии, да са фокусирани към привличането
на все по-разнообразни аудитории. Голяма част от тези задачи са приоритетни за музейните експерти
връзки с обществеността.

Продължава на следващата страница
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Поради липсата на отделна, обособена
дефиниция за музеен ПР, връзките с
обществеността в музеите се вписват в
общите определения, но тъй като музеите
са културни институции с идеална цел, това
е предпоставка за определени специфики в
дейността
на
комуникационните
специалисти. Те използват идеите, опита и
практическите решения от ПР, маркетинг,
мениджмънт и реклама, но преди всичко се
ръководят
от
мисията
на
музея,
ориентирана в най-широк смисъл в служба
на обществото. Функциите на ПР са
общовалидни и за музейните ВО, въпреки че
вторично са натоварени с някои особености,
които не са сред типичните за професията.
Количеството от задачи и отговорности, които
имат, зависят пряко от типа и профила на
музея,
неговото
местоположение
и
приетите от ръководството на музея мисия
и политики за развитие на институцията.

Продължава на следващата страница
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Фактически, в немалка част от българските музеи
продължава да няма обособен отдел (или
специално назначен квалифициран служител) за
връзки с обществеността. Изключително рядко
музейните ПР експерти са част от ръководния
мениджмънт на организацията и участват пряко при
определяне на политиките за нейното развитие. За
определен процент музейни ръководители ролята на
ПР е сведена до разпращането на прессъобщения
и събирането на публикуваната в медиите
информация.
Разпространена
е
практиката
комуникацията с ключовите публики да се
осъществява от музейни уредници с различни
длъжностни характеристики и/или от директора на
музея, тъй като се приема, че за изпълнението на
дейностите, свързани с ВО, не се изискват
специализирано образование и познания. Липсата
на теоретична подготовка и практически опит де
факто водят до затруднения, свързани с изготвянето
и прилагането на ПР стратегии и комуникационни
планове,
подготовката
и
организацията
на
специални събития, взаимоотношенията с медиите,
управлението на кризисни ситуации, дейностите в
социалните мрежи, идентифицирането на важните
PRактики, брой 155, 30 ноември 2017 г.

за музея публики и с налагането на социалния
авторитет на музейната институция като цяло.
Констатациите на автора са в резултат не само на
дългогодишната му практика като музеен ПР, но и от
анализа на проведено анкетно проучване сред 120
музейни специалисти, пряко работещи в сферата
на музейните комуникации. Какво да се направи?
Въпросът остава отворен.
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Председателят на българската секция Ирина Недева получи
важен мандат от международната АЕЖ

С решение на делегатите на годишния конгрес на
международната Асоциация на европейските
журналисти председателят на българската секция
Ирина Недева получи мандат да координира
работата
на
асоциацията
по
темата
противодействие
на
фалшивите
новини
и
пропагандата.
Недева представи пред форума, който се състоя
на 17 ноември 2017 в латвийската столица Вилнюс,
заключения от международната конференция по
тази тема,

организирана този месец в София от АЕЖБългария.
Стартиралата
наскоро
публична
консултация,
инициирана
от
българския
еврокомисар Мария Габриел, също влезе във
фокуса на вниманието на делегатите на
международната АЕЖ.
Работата на българската секция бе високо
оценена от присъстващите представители на
клонове от цяла Европа и те решиха да
упълномощят Недева да ръководи процеса по
изготвяне на обща позиция на АЕЖ.
Темата за антиевропейската пропаганда и
съзнателното
разпространяване
на
невярна
информация беше силно застъпена по време на
общото събрание, предшествано от дискусии с
официални
представители
и
експерти.
„Фалшивите
новини
целят
да
разрушат
европейското единство и демократичните устои на
нашето общество“, заяви Дариус Скусевичус,
заместник-министър на външните работи на
Латвия. Според него манипулативните медии могат
да бъдат победени с качествена работа и
професионална журналистика.
Продължава на следващата страница

PRактики, брой 155, 30 ноември 2017 г.

28

Постижение

„Русия се чувства заплашена, не от това, което Европа прави, а от това, което Европа е“, смята Браян
Уайтмор от Радио Свободна Европа/Радио Свобода. И добавя, че руската пропаганда с фалшиви
новини е част от по-голяма екосистема, включваща псевдо медии, създадени от правителството уж
граждански организации, екстремистки парти, мрежа от зависимости, корупция. „Европейският съюз
е пример за прозрачна демокрация до границите на Русия. Самият модел на интеграция е заплаха за
мисленето на Кремъл. Малка Естония е равна на голяма Германия и това изважда руското
ръководство извън нерви – в тяхното мислене малките правят каквото им кажат големите“, продължава
той.
Уайтмор допълва обаче, че Западът преминава през един от периодите си на разколебаване в себе
си. Подобен период по думите му е имало през 70-те след войната във Виетнам. Днес има много
скептицизъм в западните страни относно техните правителства. „Сега, когато критикуваме Русия,
често ми се задава въпросът: „А какво ще кажете за Ирак? „И аз действително нямам отговор за това,
което САЩ направиха в Ирак““, признава анализаторът.
Русланас Ирзикевичус, заместник-главен редактор на Литовска трибуна. Според него трябва да се
измисли нов механизъм за поддръжка на медиите, тъй като те са част от демокрацията. “Става дума
за спасяването на демокрацията, която е невъзможна без медии. Рекламодателите се изтеглят от
медиите и отиват към платформите като Google и Facebook. Остават само олигарсите и руското
правителство, които продължават да спонсорират собствени медии”, посочва Ирзикевичус. Според
него европейски пари не би трябвало да отиват в медии, които не спазват етичните стандарти.
Продължава на следващата страница
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Микко Сало от финландската организация Фактабаари наблегна на необходимостта от развитие на
критичното мислене и въвеждането на медийната грамотност в училищните програми. Това се случило вече
в родната му страна Финландия. „Въпросът е не само как да поучаваме младите хора да проверяват
фактите, а и как да ги въвличаме в процеса на критичното мислене“, подчерта той. Друг аспект, засегнат от
Сало, е нуждата журналистите да си сътрудничат в проверката на фактите.
„Безсмислено е журналисти от различни медии да влагат отделни ресурси за разобличаване на една и
съща невярна информация“, каза експертът. Той посочи като добър пример в това отношение Норвегия,
където четири конкурентни медии са обединили ресурси в проверката на факти.
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Медии и журналисти със специални награди oт “Добрият
пример на запад от София“
Мариета Фидосиева от БНТ 2, Доника Ризова от
телевизия Bulgaria ON AIR, Евелина Павлова и Ива
Дойчинова от FM+, получиха специални награди за
отразяването на добрите новини в общините на
запад от София и за това, че дават шанс на млади
таланти
да
изявят
своите
умения
в
журналистическата професия. Като част от
журито на "Работилница за репортери 2017 Разкажи за твоята България", те не просто
оценяваха разработките на учениците, които
участваха в конкурса, но и предоставиха стажове
за най-добрите от тях, като им дадоха възможност
да се запознаят с журналистическата професия в
нюз румовете и студията на телевизиите и радиата.

директор на медията и инициатор на събитието,
която не скри емоциите и благодарността си от
това, че национални медии отделят от своя ресурс
и дават шанс на млади таланти от малки
населени места да развият своите способности.
Грамоти получиха и другите членове на журито Михайл Дюзев от Дарик радио и Максим Майер от
списание Мениджър.

Те получиха своите отличия в рамките на
официалната церемония по награждаване на
отличените с "Добрият пример 2017", която се
проведе на 27.11.2017 г. в шоурума на Ситроен
България в Божурище. Церемонията бе част от
второто издание на събитието "Добрият пример на
запад от София", организирано от регионалния
новинарски портал Espressonews.bg. Наградите им
бяха връчени от Десислава Василева, управляващ
Продължава на следващата страница
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Събитие

Четири медии получиха специална статуетка "Добрият пример", която бе изработена специално за
събитието от учениците от ПГ „Велизар Пеев“, град Своге за професионалната си работа и ангажимент
при отразяването на случващото се в региона на запад от София - БНТ 2, телевизия Bulgaria ON AIR,
радио FM + и списание Мениджър.
„Добрият пример на запад от София“ 2017 се организира от регионалния новинарски портал
Espressonews.bg, под патронажа на българския евродепутат Ева Майдел
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Инициатива
Близо 200 деца, родители и учители посетиха Детския базар на
професиите тази година
“Тази инициатива е изключително ценна за
обществото. Ранното запознаване с професиите на
учениците и младежите им дава възможност не
просто да направят своя съзнателен избор за
житейски път, но и да разберат, че обществото ни
функционира и се развива благодарение на труда и
усилията на различни специалисти, както и че всеки
човек е необходим и изключително полезен за
обществото,
независимо
каква
професия
упражнява”, казва в поздравителния си адрес до
организаторите
и
гостите
Деница
Сачева,
заместник-министър на образованието и науката.

Третото
издание
на
Детския
базар
на
професиите, организиран от Българската мрежа
на Глобалния договор на ООН, привлече рекорден
брой посетители. В двата дни на събитието
присъстваха близо 800 ученици и учители от 27
училища и още над 1100 деца и родители, които
се запознаха с професии от много сфери на
икономиката.

На базара, който се проведе на 24 и 25 ноември в
Детски научен център “Музейко”, децата разгледаха
15 щанда с различни професии, сред които геолог,
металург, енергетик, химик-лаборант, фармацевт,
еколог, готвач, човешки ресурси, програмист, 3D
артист, инженер, телевизионен журналист, социален
работник. Проведоха се и 35 лекции за двата дни,
които предизвикаха голям интерес. Те потопиха поголемите деца в света на радиоводещия, архитекта,
актьора,
3D
артиста,
еколога,
акушерката,
ветеринарния лекар, PR специалиста и много други.
Продължава на следващата страница
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Инициатива

“Резултатите от Детския базар на професиите всяка
година са изключително вдъхновяващи. Всички тези
компании и професионалисти отделят от времето
си, защото вярват, че нашето бъдеще са децата. А
изборът на професия е съществено важен за
щастието на хората през целия им живот.”, каза
Огнян Траянов, председател на Българската мрежа
на Глобалния договор на ООН и изпълнителен
директор на ТехноЛогика ЕАД.

Всички деца, родители и учители бяха силно
заинтригувани от различните възможности за
развитие, разглеждаха щандовете, включваха се с
интерес в интерактивните игри, слушаха лекции, и
задаваха въпроси на усмихнатите специалисти,
които с готовност им отговаряха.
„Има една мисъл, че няма мое или твое дете –
всички са наши и ние сме отговорни за мечтите им.
Вярваме тези думи и затова сме много щастливи, че
се включихме в събитието.“, споделиха от компания
Хаус Груп, които участват в базара за първа година.

Продължава на следващата страница
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Инициатива

Детският базар на професиите е част от проекта
“Гордея се с труда на моите родители”, който се
провежда за 5-та поредна година. Организаторите
вече започнаха подготовка за следващото издание
на проекта, който остава отворен за всички
компании и доброволци, които вярват в идеята.
Компаниите, които участват тази година в проекта
са Асарел Медет АД, Аурубис България АД,
КонтурГлобал Марица Изток 3 АД, Софарма АД,
Солвей Соди АД, Стомана индъстри АД,
ТехноЛогика ЕАД, ФЕСТО Производство ЕООД,
Идеаген Логен, Мобилтел АД, Неохим АД, Овергаз
мрежи АД, СИБАНК АД, Конкордия АД, Доверие –
Брико АД, Медийна група България он ер АД,
фондация Bcausе, Българска асоциация за
управление на хора, Melexis, Амер Спортс
България ЕООД, Дънди Прешъс Металс,
Юнимастерс Лоджистикс АД, Пощенска банка
(Юробанк България АД) и Chaos Group. Компаните
са намират в София, Благоевград, Бургас, Варна,
Врабево, Гълъбово, Девня, Димитровград, Добрич,
Казанлък, Панагюрище, Перник, Пирдоп, Плевен,
Пловдив, Русе и Чепеларе.
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Награди
IAB Mixx Awards България достигна световно ниво само за три
години със 140 заявки

IAB Mixx Awards е глобален форум, който отличава най-добрите решения в дигиталния маркетинг.
Наградените кампании показват новите тенденции и посоката на развитие в сферата на дигиталните
комуникации. У нас той се организира от IAB България, а третото му издание се проведе на 23 ноември 2017
в Люмиер.
Световното ниво на кампаниите е потвърдено и от Александра Соломон, Главен директор „Международни
отношения“ на IAB. В специално изявление тя отбеляза, че заявките в българските MIXX Awards дават много
ясен знак кои са работещите решения в дигиталния маркетинг. „Проектите, реализирани в България, показват
вдъхновение, творчество и ефективност и как реално се развиват рекламните технологии и какво може да
постигне една единствена реклама. Тяхното ниво отговаря напълно на нивото, което наградите MIXX Awards
поддържат във всички 18 държави по света, където конкурсът се провежда“, Според А. Соломон.
За отличията претендираха близо 40 агенции в 13 категории, като най-много награди – общо 7, получи DDB
Sofia за кампании на "Теленор България", "Теленор Унгария", EVN и Absolut. All Channels Communication получи
4 отличия за кампанията Decathlon Box Office.
Продължава на следващата страница
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Наградените в 13те различни категории са:
- в категория Lead Generation - MyKi Santa Claus
Hotline, рекламодател Telenor България;
в
категорията
Engagement
и
Campaign
effectiveness –
отново MyKi Santa Claus Hotline,
рекламодател Telenor България;
- в категорията Brand awareness – победител бе
Decathlon BOX OFFICE, рекламодател Decathlon
Bulgaria;
- в категорията Effective use of data - TESY LAUNCH,
рекламодател TESY;
в
категорията
Branded
content
#дасечувамеповече, рекламодател Absolut;
- в категорията Video - Decathlon BOX OFFICE,
рекламодател Decathlon Bulgaria;
- в категорията Mobile and aps - MyKi Santa Claus
Hotline, рекламодател Telenor България;
- в категорията Display and rich media ads - One
Banner Casting, рекламодател EVN;
- в категорията Brave - Decathlon BOX OFFICE,
рекламодател Decathlon Bulgaria;
- в категорията Search engine marketing - Contextual
Prerolls, рекламодател Telenor Унгария;
- в категорията Landing pages – Decathlon BOX
OFFICE, рекламодател Decathlon Bulgaria;
PRактики, брой 155, 30 ноември 2017 г.

- в категорията Social - Viber стикери „Герои на
деня“, рекламодател Дневник
Презентаторите
на
отделните
категории
представиха
интригуващи
кампании
от
международната
практика
като
кампанията
#staynegatHIVe; кампания на Аpple music с Тейлър
Суифт, видео на Slap chop, видео кампания на
бранда Gant, кампания на Spotify, VW, Toyota,
Sephora и др.
Всяка от заявките, представени на форума, ще
бъдат публични, а в рамките на месец се очаква и
Digital case studies White paper 2017.
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Конференция
По-трудно от това да си талант, е да
управляваш таланти
“Битката за талантите”: Employer Branding & Forward Education Forum разчупи стереотипите за “добър
работодател” и “управление на таланти”.

Под мотото “Новият свят на работното място” / The new world@work! в София се проведе първото издание на
конференция, посветена на изграждането на успешни работодателски марки и кампании за привличане
на най-добрите таланти, организирана от b2b Media.
Сред топ говорителите бяха утвърдени имена от сферата на PR и комуникациите и управлението
на човешките ресурси. Събитието успя да събере на едно място експерти по employer branding, практици,
които се занимават с привличане на таланти и силни лидери на компании, които са открили тайната как да
изграждат успешна работодателска марка.
„Знаете ли как се най-лесно се срива репутация? Като изготвиш перфектна кампания и оставиш лоши
чувствата в служителите!“, провокира Детелина Смилкова, Председател на Българската асоциация за
управление на хора.
Продължава на следващата страница
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Според
Светлозар
Петров,
изпълнителен
директор на JobTiger Employer Branding е процес,
който основно спестява пари!
„По-трудно от това да си талант, е да управляваш
таланти! И не всички служители са таланти,
коментира
Марияна
Боянова,
управляващ
мениджър“ на „Нови Глобал България“.

По думите на Катя Димитрова, председател на
БАПРА „Работодателите вече са вдъхновители! Те
не търсят кадри и служители, а таланти. В същото
време талантите осъзнаха, че това, което
предлагат струва пари. Ако компанията иска да
изгради устойчивост и да задържа талантите,
трябва да търси диалог с тях! Прави така, че
твоите таланти да те харесват! Компаниите с
мотивирани служители, печелят много повече
проекти и са по-успешни, смята Катя Димитрова.
PRактики, брой 155, 30 ноември 2017 г.

В събитието се включиха и Милена Драгийска Денчева, изпълнителен директор на ЛИДЛ
България заедно с Петя Иванова, мениджър
"Човешки ресурси" на ЛИДЛ България. „От
Employer Branding тръгва всичко, той определя
кой си“, заяви Драгийска. По нейните думи
„Личността е космос, а мениджърът трябва да се
справи с този космос. Служителите трябва да
очакват от ръководителите да бъдат предвидими
и благонадеждни“.
Според
консултантът
по
организационно
развитие Иванина Захариева „Бизнесът ни не е
машина, единствения начин да го коригираме е
човешкия подход. Започваме от там, където
искате да стигнете“.
Продължава на следващата страница
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Мария Гергова-Бенгтсон, изпълнителен директор
на United
Partners
сподели
своя
опит и
реализираните през агенцията кампании. Тя
акцентира върху това как служитеите да се
превърнат в мотивирани посланици на марката.
„Няма технология или инструмент, които да заменят
служителите
и
тяхната
сила
на
влияние!
Служителите трябва да са носители на мисията на
компанията“, смята тя.

подценяващо нещо в бизнеса е разговорът със
служителите“ . Тя постави фокус върху това къде се
ражда и умира работодателският бранд?.

„Най-важното в кандидатите е блясъкът в очите“,
коментира на свой ред Максим Бехар
Президент на ICCO и управител на M3
Communications.

А Иванина Донно, Управител на LR Health & Beauty
System Bulgaria, говори за за предизвикателството
"Битка за талантите" в една MLM компания с 5 000
сътрудници.

Надежда
Ванева,
основател
и
директор
комуникации на агенция 3CON разказа своя опит
за изграждане на бранд идентичност през “личната
история”. “Когато говорим за разказването на
истории и как да създадем общество в
организацията имаме нужда от въображение и
вдъхновение. Силата на лидера се събужда в
неговата лична история, всеки служител открива
част от нея в себе си!“, сподели тя.

Двама чуждестранни лектори взеха участие в
събитието:
Юлиян Йонита, Consultant for Corporate HR, Noble
Manhattan Coach, Business Development Manager
for Colorful Cultures
и Eduardo Arévalo, Мениджър подбор, TELUS
International.

Според Ирина Горялова, коуч по организационно
лидерство, DreamersDo „Най-невидимото и
PRактики, брой 155, 30 ноември 2017 г.

Д-р Ваня Бабанин, консултант по управление на
репутация и брандове разкри как се случва
управлението на бранда през служителите. Дали в
наши дни е двойно по-трудно, освен двойно побавно да се намерят сътрудници?

Форумът беше посетен от HR професионалисти,
специалисти
за
привличане
на
таланти,
комуникационни експерти, PR и Employer Branding
професионалисти.
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Отличия
Връчиха наградите за ефективност на маркетинговите
комуникации EFFIE® България 2017
За десети пореден път престижните международни награди отличиха съвместните усилия на рекламодатели
и агенции за ефективна комуникация по измерими критерии

Десетият конкурс за наградите EFFIE БЪЛГАРИЯ приключи
в сряда вечер с официална церемония, на която бяха
връчени статуетките в пет категории: „Стоки“, „Услуги“,
„Промоции“,
„Корпоративни
комуникации“
и
„Социална,
медийна,
политическа“.
Тазгодишното издание отбеляза ръст на заявките с 21
процента спрямо миналата година и се нареди на
второ място за цялата история на конкурса у нас.
Наградите Effie се присъждат на базата на най-важния
критерий за успешна комуникация – нейната
ефективност, и на международно ниво се ползват с
авторитета на стандарт за успешно комуникиран
бранд. Вече почти 50 години наградите отличават
идеите, които работят, и се радват на признание
едновременно
сред
рекламодателите
и
комуникационните агенции по света, насърчавайки
съвместните им усилия за създаване на ефективна
реклама.
Продължава на следващата страница
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У нас конкурсът се организира от Българската асоциация на комуникационните агенции по лиценз на
Effie Worldwide Inc. и се провежда от 2007 година насам. Той покрива всички комуникационни канали на
българския пазар, за да отличи онези кампании и маркетингови практики, които са доказали
максимална
ефективност
по
измерими
критерии.
Тази година в конкурса EFFIE БЪЛГАРИЯ бяха връчени 2 златни, 4 сребърни и 7 бронзови награди. Освен
признание в бранша, статуетките донесоха на притежателите си и точки за националната класация на
най-ефективните агенции, рекламодатели и търговски марки, както и за глобалния The Effie Effectiveness
Index, който обобщава резултатите на финалистите и победителите от конкурсите по света.
Всяка кампания, която е получила награда или е финалист в EFFIE БЪЛГАРИЯ 2017, се включва в
класацията на Effie Еffectiveness Index. Агенцията, подала заявката за участие, както и рекламодателят и
търговската марка получават 8 точки при завоюване на златна награда Effie, 6 точки за сребро, 4 точки за
бронз и 2 точки, ако са сред финалистите. Агенциите, ангажирани в кампанията и отбелязани в
заявката, получават половината от тези точки.

Пълният списък с кампаниите-победители може да намерите ТУК.
Източник: www.effiebulgaria.org
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