Нов член

Елена Спирина е експерт с над 18 години трудов опит в сферата на „Маркетинг и
Продажби“ и „Организиране на събития“.
От 2007 г. управлява собствена компания за организирането на корпоративни
събития, конференции и тийм билдинг програми „PARTY MANAGEMENT“ и е
официален организатор на публичното събитие White Dinner® за България.
В портофолиото й има проекти за над 125 международни компании катоActavis,
Aurubis, AES, BNP Paribas, IBM, Ingram Micro, Heineken, Jacobs, Kraft Foods,
Каменица, Загорка, Microsoft, Nestle, Luxoft, Playtech, Piraeus bank, Societe
Generale Expressbank, Tesy, Technopolis, VM Ware и много други. Кариерата на
Спирина стартира в ПОК „Доверие“, а после продължава в ПОК „Съгласие“. а
период от 8 години е била част от Еurobank EFG Bulgaria (Пощенска банка) като
Супервайзор „Продажби“ и Мениджър Търговски Маркетинг с голям принос за
развитието на картовия бизнес и мрежата му, промоции и специални кампании
за продукти като Visa и MasterCard, програмата за лоялност AmEx Selects за
American Express. Заемала е длъжността Мениджър Продажби и Обслужване на
клиенти „Овергаз“АД, където отговаря за обучения и управление на екипи от 8 до
20 души.
Завършила е Магистърска програма по Бизнес Администрация към Българската
академия на науките – филиал на Великотърновския Университет, както и УНСС,
специалност „Международен туризъм“, степен Бакалавър.
Членува в международната организация MPI (Meetings Professional International) и
е преминала редица обучения, включително “PR и управление на репутация“ към
London School of PR.
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Награди
Предстоят първите награди Employer Branding Awards

Приключи кандидатстването за първите годишни награди на b2b Media за постижения в областта на
изграждането и утвърждаването имиджа и популярността на Работодателския бранд. Журито ще заседава и
оценява кандидатурите до 18-и януари. Внимателният подбор на членовете му гарантира безпристрастното
оценяване на кандидатите.
Компаниите в България се конкурират в битка за титлата "Успешен работодател".
Официалната церемония по награждаването ще се проведе на 19-и януари в присъствието на
професионалисти, официални гости, медии и жури.
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Мнение
Медийната 2017 година в „365 думи“
Материал на АЕЖ

Tрадиционно Асоциацията на европейските журналисти – България се обръща към журналисти и
медийни експерти в края на годината, като обобщава техните мнения и оценки за периода. Представяме
ви няколко коментара за отминалата 2017 г, в които със сигнални букви се открояват темите за
политическия натиск, състоянието на обществените медии, заплахите към журналисти, моралът на
журналистическата професия, криворазбраните стандарти за качество и висок рейтинг и още:

Продължава на следващата страница
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Мнение

Година на тоталната медийна подмяна
Весислава Антонова, в. Капитал
Изпратихме година на тоталната медийна
подмяна. Журналистите са на път почти напълно да
загубят свободата си и да паднат в клопката на
политическата класа.
Битката за свободата на словото е процес, а не
еднократен
акт.
Изисква
постоянство
от
журналистите и от гражданското общество.
Реакциите при конкретни случаи са необходимо,
но недостатъчно условие. Колкото по-бързо го
разберем толкова по-добре и толкова по-голяма е
надеждата журналистите да се върнат там където
им е мястото на страната на истината и на
гражданите. Едва ли има някой, който да се
съмнява, че без свободни медии никое общество
не може да развива демократични и ефективно
работещи институции.
Медиите имат важна роля в обществото. Те не
само информират и формират мнение, но имат
ангажимента
да
разследват
злоупотребите,
извършени от хората на власт, особено когато
институциите не са в състояние да го сторят. Ако
медиите не са свободни и независими, те на
практика са ползвани, за да тласнат общественото
PRактики, брой 158, 19 януари 2018 г.

мнение в услуга на управляващия политически или
икономически елит. Това се потвърждава и от
годишните изследванията на Асоциацията на
европейските журналисти, Фондация „Медийна
демокрация” и социологическа агенция „Алфа
рисърч”, от които става ясно, че недоверието към
българските медии е над 65 % , а страната ни е на
109-то място от 180 по показателя свобода на
медиите в годишната класация на „Репортери без
граници“. Прогнозите за предстоящата класация
на организацията са мрачни и се очаква медийния
пазар да падне още по-надолу в нея.
Припомням един от най-емблематичните случаи от
отиващата си година, който в голяма степен е
метафора на състоянието на медиите в България,
които все по-често стават жертва на политическата
арогантност.
Българската журналистика и в частност „Нова тв“
отдавна
получава
открити
заплахи
и
предупреждения от политици и то в пряк ефир.
Достатъчно е да си припомним случаят от
септември с махането от екран на водещата на
„Здравей, България” Анна Цолова, арогантното
поведение на вицепремиера Валери Симеонов и
бившия депутат от ГЕРБ Антон Тодоров през
октомври с колегата и - Виктор Николаев.
Продължава на следващата страница
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Мнение

„Не се опитвайте да клатите държавата“, каза Симеонов,
разярен от въпросите по скандала за управлението на
Хасково, наречен „Кумгейт“.
Николаев попита: „Аз клатя държавата или вие?“. „Нека не
влизаме в жълтини и да превръщаме темата от „Кумгейт“ в
не знам и аз какво. За мен виновен е кметът на Хасково.
Той е назначил хора на временен договор и после не е
провел конкурс, а им е направил договора постоянен. Вие
например също сте били назначен на временен договор,
после са ви го направили постоянен. Вижте колежката ви беше тук, а ето, останахте си сам", даде същия пример
Симеонов, като добави: „Утре, ако съм злонамерен, ще
PRактики, брой 158, 19 януари 2018 г.

разработя един „Викторгейт“.
Грозните политически нападки в телевизионното студио
отприщиха основателно недоволство в социалните мрежи
и декларации в защита на Виктор Николаев и
журналистическата професия.
Отношението към двамата водещи на един от найрейтинговите сутрешни блокове в българския ефир не е
изолиран случай. Година по-рано от сайта на „Нова” бяха
свалени карикатурите на художника Чавдар Николов.
Тогава най-често иронизирания от него образ бе този на
премиера Бойко Борисов. Рубриката с карикатури бе в
рамките на сутрешния блок на „Нова”. Днес тя отсъства от
ефира на медиата, въпреки заявеното намерение на
художника да бъде предоставен нов договор.
Няма как да бъде забравен и поздрава на депутата от ДПС
Йордан Цонев в студиото на „Здравей, България“, когато
Николаев още водеше с екранната си партньорка Ана
Цолова. „Делян Пеевски, ви изпраща много поздрави и ви
пожелава творчески успехи...“. Няколко месеца по-късно
Цолова вече не е водеща по „Нова тв“.
Сега изглежда наред е БНТ, която заради обществения си
характер и функции е единствената защита на гражданите
от политиците, но те са амбицирани да им я отнемат.
Показват го назначенията в управителния съвет и
програмния директор на БНТ1. Опитите да се свалят
предавания и събеседници. Затова трябва да внимаваме и
да следим какво искат да направят от обществените медии
политиците. Мегафони на властта биха направили климата
в обществото още по-суров и биха лиши гражданите от
достъп до обективна информация.
Продължава на следващата страница
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Властта показа
журналистите

„спаружени

мускули“

върху

Доц. Жана Попова, СУ „Св. Кл. Охридски“
2017 бе година на предупрежденията, отправяни
към журналистите. Представляващите властта
изобразиха представата си, че предупреждението
е знак за осигуряване на временно мълчание.
Предупредителните действия към собственика на
медии Иво Прокопиев в края на годината бяха
предхождани от предупрежденията за съдебна
проверка към двама водещи на сутрешния блок
Виктор Николаев и Анна Цолова от евродепутата
Николай Барекова. Обвиненията на евродепутата
бяха опровергани от извършената проверка.
Журналистите
от
регионалните
издания
продължават да работят под натиск, за който
чуваме в столицата само ако бъде оповестен от
„глобално“ издание като „Биволъ“, както се случи
със заплахите и предупрежденията към автори и
издател на врачанския сайт „Зов нюз“.
Задълбочава се поляризацията в медиите, която
оставя особено силно публиките без избор – между
пропагандното съдържание и корпоративната
журналистика.
БНР остава единственото информиращо радио,
PRактики, брой 158, 19 януари 2018 г.

„Дарик“ продължава да оцелява на ръба на
затихваща информационна функция. Особено по
отношение на радиото все по-важен става
проблемът със собствеността на медиите. Но всяка
година този проблем отеква някъде по папките на
институциите.
2017 година ще остане като годината, в която
властимащите демонстрираха спаружени мускули
върху журналистите. В едно и също предаване
депутат от ГЕРБ и вицепремиер в правителството на
ГЕРБ от страна на партньора им „Обединени
патриоти“ демонстрираха нетърпимостта си към
питащите
журналисти
чрез
властта,
която
представляват. Депутатът от ГЕРБ Антон Тодоров
беше обявен като бъдещия председател на
Комисията по досиетата. Думите му към водещия
на сутрешния блок Виктор Николаев доведоха до
оттеглянето на кандидатурата му от партията му и
оставка в парламента, но и оставянето на
поредната институция без смяна на управлението
й. БНТ, БНР, bTV и „Нова тв“ бяха заплашени със
съдебна разправа от вицепремиера Валери
Симеонов заради начина, по който били отразили
как един вицепремиер разговаря с водещия на
„Нова тв“. Стана ясно, че „даването под съд“ е
мярка за озаптяване на говоренето поне временно.
Продължава на следващата страница
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А всъщност разговорът започна от питането на
опозиционната
БСП
за
шуробаджанащина
и
назначенията в област Хасково… и спря до стола на
Анна Цолова. За да стане ясно от единственото
разследване на bTV, че роднинските връзки не са
законодателен, а морален проблем, по примера на
Министерството на здравеопазването.
През 2017 г. СЕМ проведе избор на генерален директор
на БНТ след едногодишно забавяне с всевъзможни
оправдания пред обществото. Избор, който остави
усещането, че мнозина виждат все още БНР и БНТ поскоро като държавни медии, отговарящи формално на
нормите за обществени медии, които уж всички членове
на
регулатора
рецитират
наизуст.
Така се очертават две дефицитни полета: едното е на
разнообразие, а не на множене на еднообразни
медии, а второто – на системно правена, а не
спорадично появяваща се журналистика.

Продължава на следващата страница
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Най- веселото за журналистиката е че тя прописа и
спомени
Михайлина Павлова, БНР

Изключително впечатление ми направи сборникът,
излязъл под редакцията на доц. д-р Жана Попова и
доц. д-р Вяра Ангелова „БНР и БНТ- между държавата
и обществото от 1989 година до 2015“, издание на
Факултета по журналистика и масови комуникации
на СУ от тази година . Историята на България,
разказана чрез историята на двете обществени
медии и техните генерални директори. Изобщо не е
нужно да четеш между редовете на това изследване,
а и можеш все още да правиш паралели.
Започвам така текста си, защото докато го пиша
научавам, че Националната
ни
обществена
телевизия е останала без директор на най-важната
си дирекция „Новини и актуални предавания“.
Причината за това и за други промени и назначения
там тепърва ще бъде повод за анализи и коментари.
И не само. И не само.
Мисля
си,
че
основният
проблем
пред
журналистиката бяха етичните предизвикателства
пред нея във времето, в което пропагандата и
дезинформацията изтласкваха на заден план
фактите и аргументите.2017-та бе година, в която не
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спирахме да се питаме къде е моралът на
професията, практикувана от нас с любов. Бяхме на
границата, а от другата страна ни се присмиваше
хейтърството, троловете, фалшивите новини и
анонимността на социалните мрежи. Медиите
създаваха образа на политика, а той се превърна в „
телохранител“ на свободното слово. Ха, свободното
слово! Или се разми смисълът на това тъй брилянтно
словосъчетание? Заради цензурата и заради
политическите
нрави
често
журналистиката
загубваше смелостта си, макар призванието й е да
работи в защита на обществения интерес. В света на
разклатените ценности.
Същите тези разклатени ценности често пречеха на
патриотизма и го превръщаха в патриотарстване,
градяха образа на бежанеца и на онези, които ни
спасяваха от нашествието му… Журналистиката ни
догонваше в крачка атентати, загинали хора,
унищожени светове.
В дневният ред на теми, които вълнуваха българските
журналисти бе и усещането за общност. Гилдията
ужасно страда от липсата на единство по важните
въпроси на деня и на професията. Но къде да
търсим консолидирането си когато зависимостите и
медийната собственост не са осветлени, когато те
заплашва уволнение, когато е обезценен трудът ти?
Продължава на следващата страница

9

Мнение

Не, не, това не е извинение за несправяне. Но може да
е умора от битката….с мафията, която има държава и
медии.
Бих искала да напиша радостни думи за най- младите
в професията, но тук статистиката ще ми изиграе лоша
шега.
Най-веселото през тази година за журналистиката е че
тя… прописа… и спомени. Събра пръснатите си мисли
в различни издания, подреди приоритетите си и ги
затвори зад кориците на новите си книги. Неизследвана
страница в литературата - не точно публицистика, не
точно документалистика, не точно художествена проза.
Аз не виждам нищо лошо в това. Напротив.
Журналистиката показва по всякакви начини, че не е
мълчаливо занимание. Значи има надежда.

Продължава на следващата страница
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Грамотност срещу резистентността
Розита Еленова, член на Съвета за електронни
медии (СЕМ), член на УС на БДВО

Годината като че ли даде фокус върху
обществените медии – тяхната организация и
управление като значимост. БНР и БНТ застанаха в
този фокус от различни ъгли, под една или друга
форма - БНР с неуредените авторски права, а БНТ
поради смяната на мениджърския състав.
Кризата в националния обществен доставчик беше
прецедент. Едва ли когато през 90-те страната ни
излиза от „черни списъци”, някой предполага, че в
2017-та обществена медия ще бъде в тази
ситуация. Шест месеца БНР и сдружение за
авторски права не можаха да се договорят.
БНТ смени своя генерален директор след два
мандата отново с „вътрешен човек”. Там
промените текат през последната четвърт на
годината, резултати обаче не могат да бъдат
отчетени в тази.
През 2017-та и двата големи търговски доставчика
си позволиха да излъчват интервюта на хора с
белезници. Мотивът: „рейтингът над всичко” толкова
доминира предаванията, че се достига да крайна
точка на резистентност. Езикът на омразата е
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превърнат в модел, ако не говориш в подобен стил
– няма да си поканен в студията, не си
„интересен”. Потъпкването на достойнството,
навлизането в неприкосновеното е норма,
дискриминацията - ежедневие. Перманентно
показване на един кадър с насилие: над ученички,
камериерки,
футболисти
е
с
претекста:
необходимостта на зрителя да бъде информиран!
Преекспонирането на инциденти най-вече в
телевизионните
програми,
непремереното
достигащо до бруталност незачитане на интимното
пространство, акцентирането върху лични драми извежда
на
преден
план
темата
за
професионалните стандарти и етични норми.
Възниква неминуемо въпросът за ролята на
саморегулационните механизми при предпазване
на аудиторията от медийната свръхактивност в
подобни събития, както и за внимателно
предотвратяване на вторично травмиране по
отношение на пострадали и зрители. Поднасянето
на информацията в програмите на големите
търговски медии предизвиква силна реакция сред
обикновените зрители, най-вече в социалните
мрежи,
което
е
следствие
от
подхода,
стилистиката, журналистическата лексика. Всичко
това обаче не довежда до саморегулация.
Продължава на следващата страница
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Мнение

Атентатът по време на концерт на Ариана
Гранде в Манчестър бе водеща новина в
емисиите
и
сутрешните
блокове
в
националните
медии.
Кадрите,
многократно тиражирани през следващите
дни, показват бягащи хора, хаос и
напрежение, но нито в един от тях не се
съдържат лица на ранени, тела на загинали
или други стресиращи за зрителите аудиовизуални
елементи.
Голяма
част
от
информацията е на базата на оповестени
от BBC факти и подробности около
инцидента. Този случай е пример за
професионално отразяване на актуалното
– информация поднесена с чувство на
отговорност.
Грамотността на зрителите и най-вече
медийната грамотност на зрителите е
спасението, вярвам, че това е истинският
път за освобождаването от резистентността,
както и съм убедена, че гоненето на
рейтинг без отговорността, че създаваш
модели за подражание, е коварен и
непредвидим бумеранг.
Оригиналният текст може да откриете тук.
PRактики, брой 158, 19 януари 2018 г.
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Прогнози

ПРедсказуеми посоки на развитие
Дигиталната революция промени PR-a и това
отдавна не е новина, а фактология. PR
специалистите днес разполагат с много поразлични инструменти за работа в много поразлична среда. Социалните медии, блоговете и
влоговете размиват линиите между собствени,
спечелени и платени медии и разговорите,
свързани с брандовете, се случват на повече
канали и по-често от всякога.
Къде са промените? Разбира се, къде ли не.
Списъкът за контакти с медии вече не е същия. Той
се променя, като издателите стават все по-малко
на брой и журналистите все по-малко се
асоциират с конкретни медии. Много от тях
поддържат собствени блогове и се състезават за
влияние с други блогъри, за които журналистиката
не е професия, което носи и плюсове и минуси.
Инфлуенсърите са тези, за които първоначално
компаниите се бореха, но и тяхната ценност
започна да девалвира, работейки за конкурентни
брандове срещу заплащане. Днес вече има
разработени инструменти, които помагат да се
идентифицират пишещите по съответните теми.

Измерване на PR ефекта претърпя значителна
промяна. PR-ът се разглеждаше като необходим
разход, а не като функция, генерираща приходи.
Компаниите, които държаха да остойностят PR
ефекта използваха т.нар. Advertising Value
Equivalency (AVE). Този подход е мястото, отделено
за бранда в спечелените медии на цената, която
компанията би платила за същия обем реклама
(обикновено измерено в колон-сантиметри и
умножено по цената за реклама). Днес вече
можем да измерваме резултати като увеличен
трафик към уебсайтове, конверсии, подобрена
SEO класация и ръст на крайните приходи.
Използваме ROI, за да оправдаем допълнителните
инвестиции.
Отчетите съдържаха предимно информация за
дейността,
брой
пррессъобщения,
брой
публикации и материали, които се представяха с
общия брой читатели на всяка медия. Днес
показателите за активността са заменени с
показатели за резултатите. Все по-често отчетите
са генерирани директно от системата, която се
използва за наблюдение и анализ от PR екипа.
Продължава на следващата страница
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Прогнози

Какви са тенденциите, които да наблюдаваме тази
година?
Репутацията на бранда ще има още по-голяма
стойност
Очаква се ускоряване на кризите, свързани с
брандовете, които много бързо ще попадат в
потока от новини, а от своя страна компаниите ще
продължат да губят контрол над разговора в такъв
момент. Репутацията на бранда е най-ценният актив
и това налага тя да се поддържа, за да знаят хората,
че могат да имат доверие, когато възникне
криза. Комуникаторите трябва да се съсредоточат
върху това, над което имат контрол - собствените
канали, включително и онлайн новините, блогове,
социални профили и уебсайт.
Нарастване на кампаниите свързани със социални
каузи
Във време на нарастващо недоверие, когато
живеем в собствените си „балони“ на социалните
медии и виждаме само информацията, която
харесваме и искаме да чуем, чрез различни
кампании брандовете предизвикат възгледите на
хората по критични теми като подкрепа на
различието и включването, подкрепа на жените в
бизнеса, подкрепа към политически формации и

движения и др. Понякога този подход работи (като
статуята на момичето срещу бика), а много често не
(кампанията
с
Кендъл
Дженър
на
Пепси). Потребителите са много по-чувствителни
към
изкуствените
нерелевантни
на
бранда
послания. През 2018г. компаниите ще трябва да
бъдат много по-внимателни при формулирането
социални послания и позиции. Понякога просто ще
трябва да продават продуктите си.

Продължава на следващата страница
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Прогнози

Търсене на нови начини за взаимодействие с
медиите
Отработените тактики за връзки с медиите вече не
работят. PR практиците все по-малко могат да
разчитат не само на списъка с контакти, но и на
отразяването в положителна или поне неутрална
светлина
във
влиятелни
медии,
особено
традиционни. Очакванията към журналистите от
страна на самите медии да „взривяват“ новините със
сензационни заглавия, които носят повече кликания,
води до промяна в информационния поток.
Възможността за отделяне на достатъчно време за
проверка на фактите намалява, което още веднъж
изкривява информационна стойност на новините. Помалко новинари покриват повече
PRактики, брой 158, 19 януари 2018 г.

сектори, вкл. бизнес и технологии. Успоредно с това
сме
свидетели
на
бързото
и
повсеместно
разпространение
на
фалшиви
новини
и
използването им за политически и бизнес цели, както
и използването на цели медии като оръжие срещу
конкуренти. Това води до промяна в дейността на PR
практиците. От една страна те търсят по-креативни
подходи, за да разкажат разбираемо истории за
бранда си, които да бъдат отразени и от друга - поефективни колаборации с медиите за създаване на
брандирано и спонсорирано съдържание. И все
повече ще обръщат внимание на собствените медии
и превръщането им в достоверен източник на
информация. Всичко това с едно наум, че
аудиторията вече е медията, която искаме да се
развълнува и отрази нашата информация.
По-тясно преплитане
надежда.)

между

реклама

и

PR

(с

Специалистите, които се занимават с дигитална
реклама или реклама в социалните медии, смятат,
че могат да заменят PR-а. Разказването на истории и
поддържането на разговор с потребителите и
заинтересованите страни обаче е устойчивия път към
утвържаване на бранда и развитие на пазарите и
двете неща не могат да бъдат отделени.
Продължава на следващата страница
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Прогнози

Навлизане
на
изкуствения
интелект
Освен традиционните вече ползи като медиен
мониторинг, анализи и прогнози, AI има
потенциала да автоматизира някои PR функции.
Пример за това са чатботовете, но също и
писането на прессъобщение, управление на
материалите за различните медии и вероятно
още много други. Така PR-ът ще може да се
съсредоточи повече върху разработването и
прилагането на творчески стратегии и програми
за комуникиране на бранда, за поддържане на
репутацията, увеличаване на приходите и
обществена полза, което в крайна сметка е
целта на всеки бизнес.

PRактики, брой 158, 19 януари 2018 г.

Непредсказуеми посоки
Промените
в
алгоритъма
за
фийда
на Facebook вероятно ще доведат до промени в
начина, по който медиите и брандовете
комуникират с публиките си в момента. Дали
това ще се отрази на популярността на самата
социална мрежа и
ще предложи ли тя
алтернативи за да продължим да сме добре
осведомени, е въпрос на потребителско търсене
и технология. След обявените от Марк Цукъбърг
промени акциите на Twitter достигнаха найвисоките си нива от декември 2015г. насам, като
се повишиха с 4.4%. В същото време акциите
на Facebook спаднаха с 4.5%.
Дали тази
промяна в интереса от страна на инвеститорите
ще е показателна и за промяна в интереса на
потребителите към самата социална мрежа и за
промени в навиците им, е трудно предвидимо.
Възможно е реформите във Facebook да доведат
до изменения и в другите социални мрежи, които
да привлекат любителите на новинарския фийд.
Със сигурност дигиталната реалност ще
продължи да влияе и върху офлайн дейността ни.
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Новина

Горан Маркович оглавява маркетинг отдела в
"Теленор България"

Горан Маркович е новият главен директор "Маркетинг" на
"Теленор България". Той наследява поста от Саша Филипович,
който поема същата длъжност в компанията за Сърбия и
Черна гора.
Маркович се присъединява към "Теленор" през 2004 г. В
професионалната си история е заемал различни ръководни
позиции в търговската област, включително и временно
изпълняващ длъжността главен директор "Потребителски
продажби" в "Теленор Черна гора", където е участвал активно в
успешното преструктуриране на местното дружество.
Впоследствие е бил на ръководни длъжности в офисите на
телекома в Норвегия и Унгария.

Завършил е компютърни науки в Университета на Черна гора
и се е обучавал по различни програми в САЩ,
Великобритания и Унгария.

PRактики, брой 158, 19 януари 2018 г.
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Събитие
Marketing360 стартират новата година със събитието
„Зимна маркетинг вечер“

Marketing360 събира маркетолози, комуникатори, PR специалисти и рекламисти на зимното
издание на Маркетинг вечерта.
На 25 януари от 19 часа в club Gramophone ще се проведе поредното издание на Зимна
маркетинг вечер. Този път организаторите са заложили на изключително актуалната тема „Is
digital enough?”.
Продължава на следващата страница
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Събитие

Говорители на събитието ще бъдат доказани професионалисти в сферата на маркетинга и рекламата. Ето
кои са и те:
Георги Малчев е управляващ съдружник в агенцията за интегриран маркетинг Xplora BG, член на
Управителния съвет на IAB Bulgaria и преподавател по маркетинг. Професионалист с над 17 години опит –
стратегически, тактически и оперативен маркетинг, както и управление на операциите.

Диана Ангелова се присъединява към Decathlon през 2015 г. с мисията да стартира и развие онлайн
търговията в България. Скоро след това поема изпълнението на комуникационната стратегия на компанията
и води и развива глобалната линия за синергия между онлайн и физическите магазини.
Константин Костадинов – Той е част от екипа на Viber, към който се присъединява през 2016 г., заемайки
позицията ръководител продажби за Централна и Източна Европа (Head of Sales, CEE). Занимава се с
идентифициране и създаване на потенциални бизнес партньорства, разработване на бизнес планове и
стратегии за осъществяване на продажби във Viber за всички страни от района.

След като свърши частта с лекторите, организаторите са предвидили време и за нетуъркинг.
Можете да разгледате и да запазите своето място за събитието във Facebook.

PRактики, брой 158, 19 януари 2018 г.
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Предизвикателства
Предизвикателства пред медийната индустрия през 2018
Според AdWeek, специализирано издание за
реклама и комуникации, дигитализацията на
медиите променя рекламните формати, канали
за комуникация, и разбира се, структурата на
рекламните бюджети. Според изданието 2018г.
ще постави нови предизвикателства пред медиите,
като се очертават четири тенденции, които да
наблюдаваме: закупуване на реклама чрез
програматик, повишено внимание към измерване
на ефекта от рекламата, нарастване на обема на
онлайн видеа и нулев толеранс към сексуалното
насилие
и
половата
дискриминация.

Програматик
закупуване
на
реклама
Все
повече
рекламодатели
ще
използват
програматик технологията за закупуване на онлайн
рекламно пространство, заради възможността за
извличане
на
данни
и
контрол
върху
позициониранетол
са особено интересни за
брандове, които търсят различни възможности за
реклами и целят да увеличат продажбите си.
Качествено
и
достоверно
информиране
Съдържанието ще става все по-важно. Въпреки
някои неуспехи в приходната част, нюзрумовете и
новинарските станции доказват своята сила. От
издателите на "Ванти Феър" до Ню Йорк
PRактики, брой 158, 19 януари 2018 г.

Таймс, изданията отбелязват ръст в абонаментите,
благодарение на политическия доклад, който
привлече
гнева
на
президента
Доналд
Тръмп; Вашингтон пост също има утрояване
на абонаментите в сравнение с миналата
година. Издателите се интересуват от по-добро
качество на информацията.
С лесното разпространение на новините в
световен мащаб, по-легитимните публикации ще
трябва да бъдат съпътствани с някакви решения за
потвърждение, така че истории за сексуални
позвънявания в салоните за пицарии да не се
превръщат в част от основния новинарски поток,
според Rebecca Lieb, анализатор и съосновател
на Kaleido Insights. Според нея медиите ще трябва
да се научат как да накарат хората да
се задържат малко повече върху материалите им
ив идеалния случай ще има бизнес модели, които
ще подкрепят това.

Продължава на следващата страница
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Предизвикателства
Без толеранс към сексуалното насилие
В редица индустрии жертвите на сексуално насилие
или тормоз се обединиха с цел да разобличат
злоупотребите в йерархията. Много телевизионни групи
като NBC, ABC, CBS, ESPN, Netflix и Amazon съкратиха
мъже, за които е установено, че са действали
нетолерантно и непристойно към другите на работното
си място. Сериозността на темата провокира
компаниите да вземат последващи мерки, които се
очаква да се развият през следващата година, с цел да
направят по-сигурно работното място за служителите.

Онлайн видеопродукции
Производството на видеоклиопове струва много на
издателите, тъй като се създават за различни
платформи. Въпреки, че след това инвестицията
се изплаща, изграждането и финансирането на
мащабен видеобизнес се оказва по-трудно, отколкото
първоначално се смяташе. Поради това много
медийни компании се опитват да намерят начини да
произведат видеопродукции чрез партньорства в
развлекателната индустрия, например с Netflix или
Amazon.
Цялата
информация
можете
да
намерите
на
http://www.adweek.com/tv-video/4-trends-tv-anddigital-media-that-will-shake-up-the-industry-in-2018/
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Очаквания
Журналистиката и медиите през 2018 г.
Материал на АЕЖ

В края на всяка година NiemanLab се обръща към едни от най-изтъкнатите фигури в американските
медии и неправителствени организации с молба да споделят очакванията и прогнозите си за развитието
на журналистиката и медиите през следващата година. Въпреки че някои от прогнозите са валидни
предимно за САЩ, много от тях насочват вниманието ни към тенденции и явления, които има вероятност
да окажат въздействие върху медийния сектор в голяма част от земното кълбо.Споделяме част от
прогнозите на експертите, а подробните им анализи можете да прочетете тук. Продължава на следващата страница
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С. Митра Калита
вицепрезидент „Програма“ в CNN Digital
Новините са нужни както млякото, кафето и
електричеството. Потвърдените, анализирани и
поставени в контекст факти имат значение. Когато
сме прозрачни по отношение на това, което знаем,
това, което не знаем, и как знаем това, което
знаем, ние печелим доверие.
Мили Тран
редактор „Глобален растеж“ на The New York Times
Стайн Бауер Далберг
управляващ директор „Бранд“ на The New York
Times
Ако
през
[2017
г.]
водеща
тема
беше
прозрачността на журналистическия процес и как
вършим работата си, през [2018 г.] фокусът ще
бъде върху прозрачността на ценностите и защо
вършим тази работа. През 2018 г., причината хората
да плащат за новини ще бъде по-малко
транзакционна
и
по-малко
свързана
с
действителен обмен на стоки и вместо това ще се
базира на емоционалната връзка на една
новинарска агенция с нейната аудитория. А
емоционалната връзка се основава на доверие,
прозрачност и [усещане за] общност.
PRактики, брой 158, 19 януари 2018 г.

Умрбрийн Бати
директор на KQED Lab
Надявам се, че през 2018 г. ще се ангажираме да
работим усилено, за да печелим доверието на
аудиторията ни всеки ден. Надявам се и да
работим също толкова усилено в опит да избягваме
да се фокусираме върху няколко души, говорещи
на висок глас, за сметка на останалите.
Лам Туй Во
Репортер „Данни“ на BuzzFeed News
През 2018 г. журналистите трябва да намерят начин
да се справят с тиранията на говорещите на висок
глас. Може би трябва да намерят начин да
инфилтрират таймлайниите (от англ. – timelines) на
хората и да ги примамят далеч от опростенческото
викане. Може би трябва да го направят чрез
съспенс, чрез разказването на малки фрагменти
от историите им в социалните платформи или чрез
визуални елементи. Може би трябва да търсят начин
за справяне с този поблем заедно с хората, които
оптимизираха социалните мрежи в полза на
емоционални крайности. Който и да е правилният
начин, журналистите ще трябва да си възвърнат
достъпа до вниманието на хората без да
превръщат съдържанието си в clickbait (от англ. –
стръв за кликове). Би било хубаво да върнем
обратно тихия и трезвен дискурс в публичните
Продължава на следващата страница
дискусии.
23

Очаквания

Мери Меехан
репортер с ресор здравеопазване на The Ohio
Valley Resource (регионална платформа за
съвместно
отразяване
на
социални
и
икономически теми)
В твърде много материали идеята, че десетки
милиони хора може да загубят здравните си
осигуровки,
се
свеждаше
до
привидно
маловажно събитие. Това са истински хора,
хора като сестра ми, която буквално ще умре,
ако не може да си позволи лекарството, от
което се нуждае. За да се постигне осезаема
промяна, е необходима постоянна политическа
воля, като този процес започва с отдадени
журналисти, които разкриват проблемите, но
също така хвърлят светлина върху хубавата
работа, която някои хора вършат, за да
променят своите общности към по-добро.

Ан Ксиао Мина
директор „Продукт“ в Meedan (технологична
компания с фокус върху потвърждаването на
факти и превод на съдържание в социалните
мрежи) и проектен ръководител на Credibility
Coalition
(инициатива
на
Meedan
и
Hacks/Hackers за по-високи стандарти за

достоверност в интернет и по-широка медийна
грамотност)
Това, което ме притеснява повече от факта, че
мемите (от англ. meme – идея, която се
разпространява в интернет чрез съчетаване на
текст и изображение) и визуалното съдържание
разпространяват погрешна информация, е
идеята, че медийната индустрия като цяло може
да изостава зад разпространителите на
дезинформация по отношение на познаването
на нормите и практиката на интернет културата.
Това прави много журналисти и аудитории
уязвими спрямо нови форми на манипулация.
През 2018 г. трябва спешно и сериозно да
започнем
да
адресираме
това
предизвикателство.
Хосейн Деракшан
журналист и анализатор, съавтор на Information
Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework for
Research and Policy Making
Телевизията, стара или нова, е медиата на
нашата епоха след Просвещението, когато
текстът и разумът са заменени от изображения и
емоции. Казано накратко и директно, Тръмп е
само началото.
Продължава на следващата страница
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Даниел Триели
журналист и докторант по медии, технологии и общество в Northwestern University
Истината е, че през 2018 г., а и по-нататък, поддържането на успешен новинарски сайт ще става
единствено по-скъпо. Това ще доведе до допълнително неравенство между големите и малките
новинарски агенции. Големите ще стават по-големи, а малките ще трябва да се борят за аудитория. Със
сигурност е страхотно, че имаме журналистически гиганти, които вършат изумителна работа. Помислете
обаче за всички новини, които няма да бъдат отразявани, или гледните точки, които ще бъдат загубени, ако
всички по-малки редакции изчезнат.
Дженифър Брандел
изпълнителен директор на Hearken (организация, която подкрепя журналистиката в обществен интерес)
Моника Гузман
съосновател и редактор на The Evergrey (новинарско онлайн издание в Сиатъл)
В бъдеще ще организираме редакторските сбирки около следния много важен въпрос: „Кои са нещата,
които можем да помогнем на обществето да разбере или направи днес?“ Няма да започваме с нашите
идеи – ще започваме с информационните пропуски, които демонстрират хората, и ще насочим
усилията си към запълване на тези пропуски.

Таня Кордрей
съветник по цифрови технологии, бивш главен директор „Цифрови технологии“ на Guardian News & media
[През 2018 г.] ще има експерименти с модела на Netflix, при който организации тръгват от исканията на
хората и след това разбират икономическите аспекти на всяка област от гледна точка на журналистиката.
Netflix показва много ясно, че съблюдаването на нуждите на потребителите не трябва непременно да води
до спад в качеството.
Оригиналният текст може да откриете тук.
PRактики, брой 158, 19 януари 2018 г.
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Конкурс
Срокът за кандидатстване за наградите се удължава до
31 януари

Годишните награди за отговорен бизнес на БФБЛ за 15-а поредна година ще отличат най-успешните практики
на частния сектор, свързани с корпоративната социална отговорност, в общо шест категории.
БФБЛ удължава срока за кандидатстване до 31-ви януари 2018 г. включително. Кандидатури се подават
онлайн на уебсайта на Форума тук. В конкурса могат да участват всички компании, опериращи в България,
независимо от размер, сфера на дейност и дали членуват във Форума или не.
Проектите в обществена полза ще бъдат оценени от авторитетно жури от признати професионалисти, а
победителите ще бъдат обявени на гала церемония на 26-и февруари 2018 г. в София. Тази година събитието е
част от програмата на българското председателство на Съвета на ЕС.
Повече информация за конкурса може да получите на сайта на БФБЛ или на имейл office@bblf.bg .

PRактики, брой 158, 19 януари 2018 г.
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Семинар
Отново за нефинансовото отчитане – семинари, които
предлагат инструменти за него и практични съвети
От тази година нефинансовото отчитане вече ще
е задължително за всички компании от обществен
интерес, т.е. с над 500служители. Според
българския Закон за счетоводството от 1.01.2017
г. всички големи предприятия прилагат в доклада
за дейността си нефинансова декларация за
изтеклата година. Това касае кредитни институции,
застрахователи,
пенсионноосигурителни
дружества и инвестиционните фондове към тях,
както и компании, чиято основна дейност е да
произвеждат,
пренасят
и/или
продават
електроенергия, топлоенергия, природен газ и/или
ВиК услуги.
Тъй като това е нов задължителен елемент в
годишните отчети на компаниите, познаването и
прилагането на правилните инструменти за
нефинансовия отчет е наложително.
Разбира се, на пръв поглед по-лесния подход е да
се използват услугите на консултантски фирми,
специализирани в областта на сертифицирането.
Познаването на критериите и алгоритъма за

нефинансовите отчети обаче би допринесло
значително за осмислянето на тази дейност от
компанията, за която често смятаме че няма как
да бъде измерена смислено и обосновано – КСО
дейността.

Продължава на следващата страница
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В началото на януари у нас стартира серията
обучения по изготвяне на нефинансов отчет като
част от представянето на компаниите в области
като защита правата на човека, антикорупционни
практики, опазване на околната среда и
управление на човешкия капитал, все елементи от
политиките
за
корпоративна
устойчивост
и
отговорност (CSR).

Първият семинар "CSR и комуникации" се проведе
в София на 11 и 12 януари, като първия ден включва
лекционна
част,
а
втория
изготвяне
на
доклад. Вторият ден, посветен на нефинансовото
отчитане представя основните стъпки – от
определянето на основните членове на екипа,
минималното необходимо съдържание, критерии
за измерване, до ползите от независим одит на
декларираната информация.
Семинарите са подходящи за мениджъри на
отдели по CSR, PR, маркетинг, бранд мениджъри, HR
мениджъри, собственици на среден и малък
бизнес с желание за отговорно отношение към
хората, природата и обществото и вярващи в
устойчивото
развитие
на
всеки
бизнес.
Обсъждат се най-добрите световни и български
практики за създаване и управление на процесите
по корпоративна отговорност, вкл. ролята на
заинтересованите страни и най-ефективните
комуникационни практики за тяхното ангажиране в
тези процеси.
Продължава на следващата страница
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"Много доволна съм от семинара. Първо, че беше
интересно и добре структурирано. Второ, много ми
допадна моментът с дискусиите, имаше време всеки
свободно да се изкаже. Успях да се запозная с
интересни и изпълнени с желание за създаване на
хубави неща личности”, заяви в края на обучението
Нелиан Николова от Хаос Груп.
По думите на Адамантиос Францис, изпълнителен
директор ТИТАН България, „водещите компании са тези,
които
успяват
да
съвместят
създаването
на
икономическа стойност с опазването на околната
среда.“
Лектори
на
първия
семинар
бяха
д-р
Марина Стефанова, КСО експерт и създател
на видеопоредицата CSR AdviceBox Series, и Жюстин
Томс, онлайн предприемач, създател на една от
първите български уеб агенции Ей Би Си Дизайн енд
Комюникейшън (www.abcbg.com) и медийна група Аз
медиа,
включваща
сайтовете
Az-jenata.bg,
Azdeteto.bg.
Всички заинтригувани от тематиката могат да се
включат
в
предстоящото
обучение
„CSR
и
комуникации“, което ще се проведе на 16 февруари
във Варна. Лектори: Марина Стефанова и Жюстин
Томс
PRактики, брой 158, 19 януари 2018 г.
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Проект
„Успешен глас“ за всеки
Нов проект за обучения по публична реч „Успешен
глас“ стартира в 3 града в страната – София,
Пловдив и Асеновград, по инициатива на Студио
Ре.
Първият курс се проведе на 14 януари в
старинното училище „Св. Георги“ в Асеновград, а
на 20 и 21 януари /събота и неделя/ предстои
тренинг в София.
Обучението включва анализ на гласа на всеки от
участниците – тембър, темпо, изказ; забавни
упражнения, свързани с правилното дишане и
артикулация. След
индивидуалната диагностика
на изказа, се провеждат индивидуални и групови
тренинги за дикция, сила на гласа, темпо, ритъм,
подходяща
интонация,
изработване
на
микрофонна култура, структуриране на речта,
техники за импровизация и поведение пред
публика. работа с различни видове текст – от
прогнозата за времето, до поемата „Камбаните“
на Едгар Алън По. В курса се коментират найчестите проблеми на публичната реч и начините за
преодоляването им.
„Успешен Глас“ е предназначен за хора, които
искат
да
преодолеят
страха
от
публика,
PRактики, брой 158, 19 януари 2018 г.

да подобрят своя изказ, да се научат как по-ясно
да говорят и да имат убедителни медийни изяви.
Тренингът дава умения за успешна комуникация, за
презентиране на продукти и услуги. Той е полезен
за хора с публични професии и всички, които искат
да разгърнат уверено потенциала си – мениджъри,
модератори, водещи, радио водещи, политици,
лица от шоу бизнеса, артист-изпълнители. Работи
се в малка група за по-ефективни резултати.

Продължава на следващата страница

30

Проект

Лектор на курса е Радомира Михова, радио
журналист с 25 годишен опит.
„За мен това е мисия и естествено продължение
на моя опит. Съзнавам, колко е важно да се
говори ясно, красиво и забелязвам, колко се
подценява напоследък представянето пред медии,
колко много може да се работи в посока
подобряване на общуването ни. Ползата от
успешната
комуникация
е
чувството
на
удовлетворение да останем разбрани.“

Студио Ре извършва продуцентска и издателска
дейност. Студиото подготвя изпълнители за участие
в различни конкурси - "Пролетен радио конкурс" на
БНР, "Sofia song", "Бургас и морето" и др.;
продуцира детски песни; музика за търговски
обекти - хотели, заведения, магазини и др.

Според Михова днес правилното говорене липсва
като норма, което до голяма степен се налага от
променения език в медиите, от политиците главно,
които натрапват всякакви диалектни форми. За
убедителното публично представяне обаче има
елементарни неща, които трябва да се спазват
като техника и изказ. Това е комбинация между
логопедични,
психологически,
театрални,
журналистически и PR похвати. Базовата техника в
симбиоза със специализираните похвати, правят
медийната/публичната изява въздействаща се.
Обученията ще се провеждат всеки месец в
София, Пловдив и Асеновград.
Продължава на следващата страница
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Радомира Михова работи в сферата на комуникациите от 24 години,
като последните 10 години в БНР. От 2008г. тя е последователно директор
на „Рекламно-издателска къща“ на БНР, протокол, началник на кабинета
на Генералния дирекор, главен редактор на програма Радио София до
началото на 2018. Тя е първия директор на Рекламно издателската къща
на БНР и заедно с екипа си преструктурира и отделя рекламноиздателската и маркетинговата дейност на Националното радио. Преди
постъпването си в БНР тя работи по издаване на сп. COOL; програмен
директор на радио Веселина през 1997-2006г., автор, водещ и редактор
на различни предавания в медията.

Част от реализираните от Радомира Михова проекти са „Човекът, който
ме вдъхновява“, фотоконкурс по повод 80та годишнина на БНР; издаване
на дисковете на хора Радиодеца, на специалната селекция на Емил
Димитров „Звучи в мен музика“, на Биг Бенд на БНР и други музикални
дискове.
Радомира Михова е съставител, редактор и координатор на книга-албум
за Детската Евровизия София 2015г. Носител е на Наградата Сирак
Скитник на УС на БНР за принос в издателската дейност, 2010 г; награда
на полското правителство за предаване за съвременна Полша, 2005 г.;
Награда на полското правителство за предаване за евроинтеграцията на
Полша, 2003 г.; Специалната награда на фестивала „Осмата муза” в
София, 2003 г.
за културно предаване; Първа награда на фестивала „Сребърна вълна”
в Албена, 2003 г. за културно предаване;
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Rinker's Challenge 4.0
На 25 януари Предизвикателството Ринкър, на
своята четвъртата церемония ще посочи с чек за
по 20 хиляди новите два екипа-победители!
За четвърта поредна година Център „Ринкър“ към
Фондация
BCause
отправи
покана
към
предприемчивите хора с идеи да се състезават за
участие в обучителната програма и да спечелят
безвъзмездно финансиране за своя бизнес.
Програмата допуска идеи както за социално
предприятие, така и за традиционен бизнес. След
оспорвано състезание и много работа, са
определени победителите, които ще получат
финансиране.
За участие в обучителната програма Rinker's
Challenge #4 бяха подадени 111 валидни
кандидатури от 27 града и 7 села, които очароваха
и затрудниха оценителите. С авторите на
избраните 64 идеи екипът на Център "Ринкър"
проведе видео-конферентни разговори. От тях в
обучителната програма са избрани да продължат
14 екипа, включително и екипът на „ЧуваеМОСТ“,
които спечелиха тази награда през септември
2017 след участието си в "Идеите, това сме ние" #6
PRактики, брой 158, 19 януари 2018 г.

с организатор Обединени идеи за България.
Център "Ринкър" избра участниците заради
мотивацията и експертизата на техните екипи,
разбирането за средата и конкурентите и ясно
откроеното пазарно предимство на техните
продукти.

Продължава на следващата страница
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Списък на одобрените предприемачи участници в
Rinker's Challenge #4:
1.
HANCY, иновативен кликър за управление
на презентации - Илия Дечков
2.
HITL, иновативно социално предприятие,
наемащо на работа бежанци - Ива Гумнишка
3.
Hooligents Club, Силистра - Клуб за млади
лидери - Тодор Панчев
4.
Rocks - Метеорология за всички - Димитър
Митев
5.
PixelBeez - доставя снимките, които
продават - Надя Илиева
6.
Аквапоника, Хасково - екологично
комбинирано отглеждане на риба и растения Делчо Лилянов
7.
Джеди, мултифункционална електрическа
количка за деца - Божидар Димитров
8.
Кика кейкс, кафе пекарна - Кирила
Стайкова
9.
Многоезична онлайн платформа за
обучения по компютърни умения - Люпчо Христов
10.
Монтесори детски клуб, Лом - Сребрина
Ефремова-Велева
11.
ТАТКО ГИПСО, работилница с магазин,
място за татковци и деца - Георги Цветков

12.
Център за рехабилитация и кинезитерапия Доника Баракова
13.
ЧуваеМОСТ - отличени в "Идеите, това сме
ние" #6
14.
Явели, Неделино - fair trade с продукти от
културното наследство и занаятите на Родопите Иван Скечелиев
Конкурсът Rinker's Challenge 4.0 цели да подкрепи
старта и развитието на стопански инициативи,
които имат отчетливо положително въздействие
върху живота на хора и общности в различни
обществени сфери.
Кандидатите избират една основна и до две
допълнителни области.
1. Здраве
Проектите
водят
до
ползи,
свързани
със
здравословен начин на живот, хранене, движение;
подобряване на здравния статус на хора от
различни
общности
или
със
специфични
потребности от здравна помощ или цялото
общество; осигуряват или улесняват достъп до
качествени здравни грижи или иновативни продукти
в медицината и здравните грижи.
Продължава на следващата страница
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2. Култура и ценности
Проектите водят до ползи, свързани с общуването с
продукти на изкуство и култура и досега с
общочовешки ценности; подобряване и улесняване на
достъпа до културни продукти; развитие на изкуствата и
занаятите и придобиването на знания, вкус и устойчив
интерес към културните постижения.
3. Образование и умения
Проектите водят до ползи, свързани с подобряване на
образованието, квалификацията и социалните умения
на хора от различни групи и общности; подобряват
качеството и улесняват достъпа до образователни
продукти и услуги, както във формалното, така и в
неформалното образование, във всички области на
човешкото познание.
4. Природа и ресурси
Проектите водят до природосъобразен начин на живот
на хората и съхранение на природните ресурси;
предвиждат
природощадящи
процеси
на
производство; намаляват използваните ресурси и

енергия
и
количествата
отпадъци;
установяват
принципите на устойчивостта в различни стопански
отрасли.
5. Социално включване и човешки права
Проектите водят до овластяване на хора и общности,
за да могат те да водят самостоятелен и достоен живот
според своите възможности и специфични нужди;
въвеждат иновативни социални услуги или подобряват
достъпа и качеството на услугите; подпомагат заетостта
на хора със затруднен достъп до пазара на труда;
повишават уважението към различните общности и
техните права.
6. Иновации
Във всяка от 5-те области може да представяте
специфични иновативни проекти, водещи до ефект
върху живота на хората. Избирайки тази 6-та област,
вие го правите заради изключителното ниво на
иновация, което вашият проект предвижда и което
прави тази иновация най-важният елемент на идеята ви.

Център "Ринкър" за предприемачество и обучения към Фондация BCause е основан е през 2014 г. с финасовата
подкрепа на Фондация КАФ Америка. Мисията на Център „Ринкър“ е да подкрепя и развива духа на
предприемачеството в България. Медийни партньори на Rinker’s Challenge#4 са Bloomberg TV България, Investor.bg и
Uspelite.bg
PRактики, брой 158, 19 януари 2018 г.
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Новина

The Smarts и Параграф 42 ще работят с ИКЕА
The Smarts - най-голямата независима рекламна
агенция в страната ни, заедно с ПР агенцията
Параграф
42,
поемат
комуникационното
обслужване на ИКЕА на българския пазар след
проведен конкурс. Съвместната работа започва от
януари 2018 г.
ИКЕА е водеща компания за мебели и аксесоари в
страната ни и любим бранд на много хора. Вече 70
години по света и 6 в България тя се стреми да
предлага широка гама от функционални мебели и
аксесоари за дома с добър дизайн на такива цени,
че възможно най-много хора да могат да си ги
позволят.
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Възможност

Netmetshek Bulgaria обявява стажантска програма за младежи с
интереси в сферите на маркетинга и ПР-а

Кандидатите трябва да завършват или вече да притежават бакалавър по маркетинг, PR или Brand
Management и да владеят английски език. Одобрените стажанти ще трябва да следят
комуникационните материали и съдържанието на партньорите на компанията, да участват в
организацията и представянето на различни проекти и кампании и да дават идеи за създаването
на маркетингови материали и видео съдържание. Кандидатите трябва изпратитят CV на
jobs@nemetschek.bg, а повече информация за програмата може да откриете на страницата на
Netmetshek Bulgaria.
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