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Конкурсът на БДВО PR Приз 2018 стартира с три нови категории

Приз 2018

Продължава на следващата страница

Осемнадесетото издание на най-дългогодишния

конкурс в сферата на връзки с обществеността –

PR Приз 2018 – стартира с три нови категории –

„Комуникационна агенция на годината“,

„Вътрешен комуникационен отдел на годината“ и

„Комуникационна кампания за работодателска

марка/ Employer Branding“.

Негов организатор е Българското дружество за

връзки с обществеността (БДВО) –

професионалната организация на PR

специалистите в България.

Конкурсната категория „Комуникационна агенция

на годината“ се завръща в конкурса след повече

от десетгодишно прекъсване, а нейният аналог в

сферата на корпоративния PR – категорията

„Вътрешен комуникационен отдел на годината“ –

е единствената по рода си за България. Тя ще

отличава постиженията на вътрешни отдели по

отношение на реализирани изключителни

комуникационни кампании, самостоятелно или с

подкрепата на агенции и други подизпълнители.

„Признанието и аплодисментите трябва да бъдат и

за двете страни – и за креативните агенционни

умове, и за стратезите, които управляват

репутацията на организацията вътре в нея. Ето

защо решихме да наградим най-добрите

вътрешни отдели наравно с най-добрите

агенции“, обяснява Мила Миленова, председател

на БДВО и председател на журито на PR Приз 2018.
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Приз 2018

Третата нова награда тази година – „Комуникационна кампания за работодателска марка/ Employer

Branding“ – логично отразява нарасналата популярност на течението в комуникациите и HR за
популяризиране на компаниите като работодатели.

По традиция PR Приз ще получат още най-добрите „Корпоративна комуникационна кампания“,

„Кампания за устойчиво развитие/ корпоративна социална отговорност“, „Комуникационен проект в

неправителствения сектор“, „Комуникационен проект в публичния сектор“, „Зелени комуникации и

градска среда“, „Проект за вътрешни комуникации“, „Комуникационен проект за продукт или услуга“,

„Специално събитие“, „Комуникационен проект на медия“, „Кризисни комуникации“, „Дигитална
кампания или проект“, „Имиджмейкинг“, и „Студентски комуникационен проект“.

Заявките за участие могат да се подават на сайта http://bdvo.org/pr-приз-2018/ до 18 април. Общо 16-те

конкурсни категории ще бъдат журирани от водещи комуникационни специалисти, които ще бъдат

поетапно обявявани до затварянето на регистрацията. Церемонията по награждаването ще бъде месец

по-късно – на 18 май. В седмицата преди официалната церемония ще се проведат откритите
представяния, на които кандидатите за престижните призове ще защитават публично проектите си.

http://bdvo.org/pr-приз-2018/
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Организациите на българските ПР специалисти срещу некоректното 

отношение към професията ПР

Позиция

Продължава на следващата страница

С настоящата позиция ние, организациите на ПР

специалистите в България – Българско дружество

за връзки с обществеността (БДВО) и Дружество

на практикуващите „Връзки с обществеността“

към СБЖ, бихме искали за пореден път да

обърнем внимание на журналисти, политици,

общественици и на широката общественост в

България, че дейността на ПР специалистите, която

дружествата ни представляват, се отнася до

легитимни практики по управлението на

репутацията на различни организации чрез

разпространяване на коректна информация от

обществено значение. Целта на ПР или връзките с

обществеността е да информира и създава

връзки между организациите и техните публики, а

не да подвежда и манипулира.

Ето защо, смятаме за неуместно използването на

нашата професия като синоним за политически

игри и атаки, каквато е темата „Вотът на

недоверие: Пиар или „осветяване” на ДПС във

властта“ в студиото на предаването „Тази сутрин“

по bTV от 23.01.2018 г.

За съжаление, това не е изолиран случай, в който

абревиатурата ПР се използва извън нейната

същност и в изцяло негативен контекст.

Недобросъвестното създаване на публичност чрез

политически инструменти за влияние не е и не

трябва да бъде определяно като „Пиар акция“.

Още по-неуместно е, когато такива определения

се правят от журналисти и медии. От една страна,

ПР и журналистиката са контактни професии,

които не могат една без друга.

http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/politika/votat-na-nedoverie-piar-ili-osvetjavane-na-dps-vav-vlastta.html
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Позиция

От друга страна, журналистиката също често е обект на етикетиране и превратно пропагандно ползване,

като в лицето на ПР професионалистите почтената журналистика, медийната свобода и плурализъм

винаги срещат подкрепа и съпричастност.

Такова етикетиране на професията ни вреди на публичния облик на ПР професионалистите, които

следват принципите на работа, залегнали в Етичния кодекс на ПР специалистите в България, създаден и

приет от Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО), Българска Асоциация на ПР

Агенциите (БАПРА), Асоциация ИМАГИНЕС, IPRA България, АСКО (Асоциация на специалистите по

комуникации в общините) и Дружество на практикуващите „Връзки с обществеността“ към СБЖ.

Призоваваме всички участници в публичния диалог да използват термина „ПР“ единствено и само в

контекста на неговото официално значение, а не като дума от политическия сленг.

С уважение,

Мила Миленова

Председател на БДВО

Любомир Блатски,

Председател на Дружеството на практикуващите „Връзки с обществеността“ към СБЖ
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Отговор на bTV относно некоректното използване на термина “Пиар” 

като синоним за политически игри

Уважаеми колеги,

Във връзка с позицията Ви от 24 януари

биxме искали да припомним, че

водещите на bTV не могат да влияят върxу

мненията, изразени от гости в актуалните

предавания на телевизията и не носят

отговорност за тяx.

bTV цени партньорството с PR сектора,

когато е в полза на зрителите, но

журналистите ни нямат отговорност към

утвърждаване на стандартите в други

професии, освен в своята.

С уважение,

Венелин Петков

Директор „Новини, актуални предавания

и спорт“

bTV Media Group

Оригиналния текст на отговора на bTV

Media Group може да видите ТУК.

http://bdvo.org/bdvowp/wp-content/uploads/2018/01/bTV_PR-community-response.pdf
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На 1-ви февруари, четвъртък, в в Escape Room Multiplex – Mentalist се проведе Новогодишното escaPRe

парти на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО).

Освен че обмениха опит и споделиха положителни емоции от срещата, пиар специалистите

преминаха през уникалното предизвикателство да успеят „да избягат“ от стаите със загадки на

любезния домакин Escape Room Multiplex Mentalist.

Събитието се осъществи с любезната подкрепата на Мтел, Евроинс, Пощенска банка и винарска

изба Орбелус. Творчески партньори бяха The Smarts и Paragraph 42.

Новогодишно парти на БДВО

Събитие
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Събитие
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Четири компании заслужиха златни отличия „Отговорна компания –

отговорни служители“ за 2018

Награди

Продължава на следващата страница

Над половин милион лева и 15 000 часа

доброволен труд са дарени през изминалата

година от служителите на 14-те компании-

финалисти в Годишния знак, връчван от BCause,

БАУХ и БДВО.

Виваком, Сити България, Isobar /преди eCommera/

и САП Лабс България отново са носители на

Златния знак за дарителство от работното място. И

четирите компании запазват впечатляващото си

представяне от миналата година и са успели не

просто да продължат, но и да обогатят своите

програми за дарителство и доброволчество от

работното място.

На 7-ми февруари 2018 г. се проведе официална

церемония, на която бяха наградени общо 14

компании. Отличията се връчват от Фондация

BCause, Българска асоциация за управление на

хора (БАУХ) и Българско дружество за връзки с

обществеността (БДВО) за четвърта поредна

година и имат четири степени, които се определят

по ясни, измерими и обективни критерии: процент

на дарителите спрямо общия брой служители;

финансовото съучастие от компанията;

системата за привличане на дарители сред

служителите; система за популяризиране на

информацията как са използвани даренията;

ангажирането на служителите с доброволчество.
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Награди

Носители на сребърен знак за 2018 година са

Аурубис, Кока Кола, Мобилтел и Прогрес. Бронзов

знак получиха DHL Express, Монделийз, Теленор и The

Taxback Group. Знак за дарителство от работното

място получиха Омега Софт и ПиПиДи.

Специалната награда за екип, допринесъл за

развитието на дарителството и доброволчеството от

работното място, получиха Isobar. Награда за най-

добра доброволческа програма от работното място

получи САП Лабс България.

"Вярвам, че всяка компания е това, което са

нейните служители. Вие - екипите в Човешки

ресурси и Комуникации, създавате условия

служителите на компаниите да са

отговорни. А с това правите и самите

компании отговорни. Благодаря за

партньорството и за вашата мисионерска

работа", каза Мила Миленова, председател

на БДВО.
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Нов член 

Десислава Десева е абсолвент на Университет Лайпциг, Германия

специалност „Медии и комуникации“ и „Италиански език и култура“.

Владее немски, английски и италиански език. Комбинацията от две

специалности е случайна, но е и предпоставка за развитието на Десислава

по нейния професионален път: работа в сферата на комуникациите на

международно ниво. „Комуникацията и консултирането на чуждестранни

личности и организации, които градят имидж в България, или на такива,

базирани в България, но предлагат продуктите и услугите си в чужбина са

моята ежедневна работа.“, споделя самата тя.

От 2009 г. Десислава работи в родния си Пловдив и се стреми към

децентрализация на професията в България. Своя опит тя трупа в Германия и

Италия – в частната сфера като консултант в ПР агенция и в НПО

организации. През 9-те години ангажираност в България тя работи за

аутсорсингови компании, за EVN и Държавна опера-Пловдив; разработва

няколко проекта в сферата на културата и прави първи стъпки в сферата на

импресарска дейност. В момента Десислава съветва район „Централен“

на Община Пловдив, както и няколко частни фирми в района в сферата на

комуникациите.



PRактики, брой 159, 16 февруари 2018 г. 12

Нов член 

Knowbox marketing communications предоставя услуги в сферата на

традиционния и дигитален маркетинг, връзките с обществеността,

рекламата и социалните медии. Агенцията развива и отдел за

продажба на алтернативни рекламни канали „Knowbox media

agency“.

Екипът й се състои от експерти с близо 19-годишен опит в областта на

маркетинговите комуникации, придобит във водещи международни и

български компании.

Брандът Кnowbox пресъздава общата ни позиция, че успехът е

резултат от дългогодишен опит, ценни познания и непрестанно

търсене на нови комуникационни тенденции.

През 2017 г. екипът създава и два собствени проекта, които развива с

голяма отдаденост. Инициативата “Как беше... на български” има за

цел да ни измъкне от света на чуждиците, които завладяват речта ни и

да ни потопи в красотата на българския език. Другият проект „Подари

въздух“ цели да провокира дискусия за решаване на проблема със

замърсяването на въздуха и да даде платформа на добрите идеи,

които могат да допринесат за това.
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Европейският пакт за младежта е инициатива на

най-голямата европейска бизнес мрежа на

отгворния бизнес, CSR Еurope, и Европейската

Комисия и цели да подобри възможностите на

младите хора за работа чрез създаване на бизнес-

образователни партньорства и осигуряване на нови

стажове или възможности за първа работа. Тези

„партньорства“ са новата норма на поведение в

Европа. Бизнес лидери и образователни институции

от Съюза създадоха над 23 000 партньорски проекти,

а смислените чиракувания, стажове и стартови

работни позиции са вече над 160 000 в Европа.

„Светът се променя, младите се променят,

образованието се променя, бизнесът също. Младите

хора очакват работата им да има смисъл, да носи

ползи и за обществото“, заяви г-н Жак Спелкинс, член

на борда на CSR Europe, по повод подписването на

Националния план за действие в изпълнение на

Европейския пакт за младежта.

Националният план за действие в изпълнение на

Европейския пакт за младежта е изготвен от

Българската мрежа на Глобалния договор на ООН.

27 са първите оранизации у нас, приели плана.

Национален план по Пакта за младежта - бизнесът поема ангажимент за 

образование от 21 век    

Инициатива
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Продължава на следващата страница

http://www.unglobalcompact.bg/wp-content/uploads/2018/01/20180108-P4Y-NAP-BG.pdf
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Той предвижда осем приоритетни области на

работа, концентрирани върху подобряване

качеството на образованието, подготовка на

учители, активно включване на компании и

родители в управление на образователните

институции, персонализирано образование и

ранно професионално ориентиране за всяко дете.

Българският документ е един от приетите 24

национални планове, а участниците излязоха пред

Европейската комисия с три общи предложения за

нови политики:

1. Да направим партньорството между бизнеса и

образованието новата норма.

2. Да направим обучението и стажуването равен

избор за всеки.

3. Да развиваме предприемачеството,

предприемчивостта и социалните умения на

всички образователни нива.

Огнян Траянов, председател на Българската мрежа

на Глобалния договор на ООН, посочи, че оснoвният

подход при реализиране на плана ще бъде

фокусиран върху работата с браншови

организации, които да разпознаят кои са ключовите

професии за техния бранш, да насочат усилията

си с професионалните организации и заедно да

работят с подрастващите.

Всеки заинтересован да се включи по

осъществяване на едно или повече от действията,

включени в Националния план, може да заяви

своята готовност, попълвайки онлайн форма тук.

Инициатива
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http://www.unglobalcompact.bg/?page_id=5063
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Победител в конкурса за дигитално рекламно

обслужване на сладкарници "Неделя" е българската

агенция Xplora. Българската агенция Xplora. Двете

компании са сключили едногодишен договор, като

фокусът при изграждане на комуникационната

стратегия ще бъде поставен върху засилването на

онлайн присъствието на бранда на пазара в

България и Румъния, където имат вече 8 обекта.

През последната година рекламодателят работеше

в сътрудничество с агенция Saatchi&Saatchi, част от

комуникационната група на Publicis One, на които

беше възложено цялостното рекламно обслужване

на сладкарниците и реализираха кампанията

"Малките моменти". След проведения рекламен

конкурс сладкарската верига избра да работи

основно с агенцията за интегриран дигитален

маркетинг Xplora, а на проектна база ще си

партнира и с други агенции.

От сладкарници "Неделя" посочват като критерии за

избора на нова агенция наличието на системен

подход, но и готовността за експерименти и

намиране на най-доброто и ефективно решение,

измерими и ясни цели, разбиране на аудиторията,

тенденциите и бизнеса. Те заявяват, че са търсили

компания, която да притежава опит както в

управлението на социалните им мрежи, така на

други дигитални канали и онлайн инструменти.

Новина

Xplora поема рекламното обслужване на сладкарници "Неделя"

Продължава на следващата страница
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Обслужващият екип от страната на Xplora се състои от 8 човека, разделени според

специализацията им - проектен мениджър, специалисти, които ще отговарят за комуникацията в

Google и социалните мрежи Facebook и Instagram, както и двама дизайнери.

В тазгодишната си комуникационна стратегия сладкарници "Неделя" ще заложат на по-таргетирана

реклама за сметка на имиджовите канали и телевизията.

В коментар за „Капитал“ Aкаунт директорът и съдружник на Xplora Иван Пантелеев посочи като

основни цели приобщаването на качествена аудитория, с която брандът „Неделя“ да изгради по-

близка комуникация, да споделя ключовите предимства на клиенти, нови продукти, заведения и др.,

както и развитието на лоялността и brand advocacy (хора, които активно промотират и препоръчват

бранда). От агенцията обясняват още, че фокус в комуникацията ще бъде улесняване на

възможностите за онлайн поръчки и промотиране на обектите Nedelya То Go.

Новина
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„Мълчанието е данък върху истината“, според

Еделман. "Доверието ще бъде възвърнато едва

когато истината се върне на централно място.

Институциите трябва да отговорят на призива на

обществеността да предостави фактологически

точна, навременна информация и да се

присъедини към обществения дебат. Медиите не

могат да го направят сами поради политически и

финансови ограничения. Всяка институция трябва

да допринася за образованието на населението"

Според Барометъра на доверието 2018 на Еделман

тенденциите се запазват – спад на доверието към

правителствата и медиите и нарастването му към

експертите и бизнеса

За първи път медиите са най-малко доверената

институция в световен мащаб - в 22 от 28-те

страни, участващи в проучването. Това се дължи

предимно на значителния спад на доверието в

търсачките и социалните медии. 63% от

респондентите не знаят как да различат добрата

журналистика от слуховете или лъжите или ако някоя

новина е била произведена от уважавана медийна

организация. Липсата на вяра в медиите води до

неспособност да се установи истината (59%), до

недоверие към правителствените лидери (56%) и

към бизнеса (42%).

През 2017 г. се съживява доверивето към

експертите, като е най-значимо към техническите

(63%) и академични (61%) експерти. Доверието към

"човек като вас" спада с 6 пункта до 54%.

Проучване

17

Поляризиране на доверието - спадът, от който всички са губещи, 

продължава

Продължава на следващата страница
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Проучване
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Продължава на следващата страница

Очаква се бизнесът да бъде „агент на

промяната“. Работодателят е новото убежище на

глобално ниво, като 72% от анкетираните казват,

че имат доверие в собствената си компания. 64%

смятат, че една компания може да предприеме

действия, които едновременно да увеличат

печалбите и да подобрят икономическите и

социалните условия в общността, в която работи.

През изминалата година доверието в главните

изпълнителни директори нараства рязко със

седем пункта до 44%, след като високопоставени

бизнес-лидери изразиха своите позиции по

обществено значими теми. Почти две трети от

респондентите заявяват, че искат главните

изпълнителни директори да поемат водеща роля

в политиката, вместо да чакат правителството,

което сега се нарежда значително под бизнеса в

20 страни от проучването. Това демонстриране

на вяра идва с нови очаквания към CEO-то -

изграждането на доверие вече е водещо

задължение за главните изпълнителни директори

(69%) и надминава производството на

висококачествени продукти и услуги (68%).

Доверието в САЩ е претърпяло най-големия в

историята на изследването спад, с цели 9 пункта

до 43%, което поставя САЩ в долната четвърт на

индекса на доверието сред 28 страни. Доверието

сред информираната общественост в САЩ

също се влошава, като спада с 23 пункта до 45,

което го прави най-ниското сред страните, под

Русия и Южна Африка. Сривът се дължи на

огромната липса на вяра в правителството, което

е спаднало с 14 пункта до 33% сред общото

население и 30 пункта до 33% сред

информираната общественост. Останалите

институции - бизнеса, медиите и

неправителствените организации също

отбелязват спад.

"Съединените щати преживяват безпрецедентна

криза на доверие", според Ричард Еделман,

президент и главен изпълнителен директор на

Edelman. Това е първият път, когато спада на

доверие не е свързан с икономически проблем

или катастрофа като ядрената във Фукушима.

Според Еделман иронията е, че това се случва в

момент на просперитет, като фондовите пазари

и равнищата на заетост в САЩ достигат

рекордни стойности. Основната причина е

липсата на обективни факти и рационален

дискурс.
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Обратно, Китай се намира на върха на Индекса на доверието както за общото население (74), така и за

информираната общественост (83). Институциите в Китай отбелязват значително увеличение на доверието,

водени от правителството, +8 пункта до 84% сред общото население и +3 пункта до 89% сред информираната

общественост. На върха на индекса на са и Индия, Индонезия и Сингапур.

Други ключови констатации:

∙ Технологичният сектор остава с най-високо доверие (75%), следван от образованието (70%),

професионалните услуги (68%) и транспорта (67%). Финансовите услуги (54%) отново са с най-малко

доверие, заедно с потребителските стоки (60%) и автомобилната промишленост (62%).

∙ Компаниите със седалище в Канада (68%), Швейцария (66%), Швеция (65%) и Австралия (63%) са най-

надеждни. С най-малко доверие са брандовете в Мексико (32%), Индия (32%), Бразилия (34%) и Китай (36%), а

тези в САЩ отбелязват спад с пет пункта до 50%, което е най-големият спад сред анкетираните страни.

∙ Почти седем от всеки 10 анкетирани се притесняват от фалшиви новини и неверни данни, които се използват

като оръжие.

∙ Точно половината от анкетираните посочват, че ползват основните медии по-малко от веднъж седмично,

докато 25% заявяват, че не четат никакви медии, защото са твърде разстройващи. По-голямата част от

респондентите смятат, че новините са прекалено съсредоточени върху привличането на голяма аудитория

(66%), новините (65%) и политиката (59%).

Цялото проучване можете да намерите на адрес https://www.edelman.com/trust-barometer.

Проучване
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Иван Янакиев е новият управляващ директор на All Channels PR

Новина

От началото на януари Иван Янакиев поема длъжността управляващ

директор на All Channels PR, част от комуникационната група All Channels

Communication. На новата си позиция той ще се фокусира върху

стратегическото и бизнес развитие на PR агенцията. Основни приоритети в

работата му ще бъдат предлагането на по-ефективни интегрирани

комуникационни решения както за настоящите, така и за новите клиенти на

дружеството.

Янакиев има над 10 години опит в областта на корпоративните и вътрешни

комуникации, маркетинга и връзките с обществеността на международни

компании и институции в редица сектори – политика, телекомуникации,

технологии и бързооборотните стоки.

През последните 3 години Иван работи за All Channels PR, където отговаря за

клиенти като "Мобилтел", LG Electronics, Discovery Networks, Eurosport, Philips,

Amstel, Stolichno, Starobrno, 'Ариана" и др. Преди това е бил PR мениджър в

Центъра за европейска политика (CEP), където се е занимавал с външни и

вътрешни комуникации, международно събития и реализиране на

стратегически проекти в областта на политическите комуникации.

20
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Победителите от първите Годишни награди за Employer Branding 

Награди

21

13 компании грабнаха отличията Първите годишни награди на b2b Media за постижения в областта на

изграждането и утвърждаването имиджа и популярността на Работодателския бранд. На официална

церемония в Новотел София бяха определени призьорите в присъствието на професионалисти,

официални гости, медии и жури.

Продължава на следващата страница
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Наградата за “Най-добър работодател на

годината - Employer of the Year” спечели

Пощенска банка, за Employer Brand Leader

беше обявена Съдърланд Глобъл Сървисиз

България, а ДМ България спечели отличието за

Employer Branding Idea.

На-добри в категорията Employer Branding

Innovation се оказаха V+O Communication, а

първото място за Employer Branding PR кампания

грабнаха Сиксти Кей.

Журито определи като номер 1 Employer

Branding Video на Уникредит Булбанк, а най-

харесаният проект за Employer Branding се

оказа този на Gemseek Group.

Имотека се отличиха сред конкурентите си с

иновация в управлението на талантите и заеха

първото място в категорията Innovation in Talent

Management. Докато BILLA България спечели

приза за HR Strategy of the Year.

Наксекс Технолоджикъл Дивелъпмънт взеха

наградата за образователен проект, а Progress

се отличиха в категорията Excellence in

Coaching.

Пълният списък с наградените по категории и

снимки от церемонията можете да разгледате

тук.

Награди
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https://talents.b2bmedia.bg/
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Годишните награди за отговорен бизнес 2017 отбелязват рекорд в своята 15-годишна

история. 112 проекта на 71 компании участват в актуалното издание на най-престижния национален конкурс

за корпоративна социална отговорност. Те се състезават в шест категории, а една от всички кандидатури ще

бъде отличена и със специалната награда Engage за ангажираност на служителите.

Най-оспорвана е категорията „Инвеститор в обществото“, привлякла 35 номинации. 18, или двойно повече в

сравнение с предходното издание на конкурса, са номинациите в „Маркетинг, свързан с кауза“. Ръст има и

в „Инвеститор в околната среда“, където се конкурират 14 проекта. Финалистите в тази категория получават и

допълнителен бонус – те ще бъдат номинирани и за Европейските бизнес награди за околна среда, на които

БФБЛ е координатор за България.

Победителите и финалистите ще бъдат обявени по време на официалната церемония по награждаването

на 26 февруари, която тази година е част от календара на Българското председателство на Съвета на ЕС.

Целият списък с компаниите, които се състезават със своите проекти с обществена значимост, реализирани

през 2017 година, както и повече информация, ще намерите тук.

Награди
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Рекорден брой номинации за Годишните награди за отговорен 

бизнес 2017

http://www.bblf.bg/bg/events/813/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD+%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9+%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8+%D0%B7%D0%B0+%D0%BE%D1%82%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD+%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81+2017
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Мълчанието вече не е опция

Световната среща в Давос, според наблюдатели,

тази година завършва с повече оптимизъм, главно

заради икономическия растеж. Но нерешимите

глобални проблеми като липсата на доверие в

политическия елит, популизма, увеличаващото се

социално неравенство, продължават да са теми,

който всеки политически и икономически лидер

трябва да преведе в своята страна и компания, за

да не са напразни срещите на върха. В

променения световен ред има няколко основни

тенденции, които според Arun Sudhaman от The

Holmes report, да се следят с особено внимание от

комуникаторите:

Активни СЕОта

Никога не е имало повече възможности за

изпълнителните директори да демонстрират

лидерството си в справянето с

несправедливостите и в подкрепата на социални

цели. Корпоративните лидери естествено

запълниха вакуума от очевидната липса на

политическо лидерство. Днес СЕОта изказват

своите позиции за проблемите, които разпознават

като важни – от LGBTQ до неонацисткото насилие

и правата на жените и това поставя нови

предизвикателства пред PR специалистите.

Според председателя на Weber Shandwick, Jack

Leslie, благодарение на ръста на световната

икономика настроението в Давос е по-

положително, но е налице загриженост за

дълбоките несправедливости, които продължават

да водят до популизъм и политическа

дисфункция. Kакто потребителите, така и техните

собствени служители предизвикват СЕОтата на

компаниите да отговорят на социалните

потребности. Необходими са принципи, които да

определят кога и по какви теми ще говори СЕОто,

но натиска да заеме справедлива позиция идва

именно от служителите, според президента на

Microsoft Брад Смит. Това потвърждава и Jeannie

Mullen, от Mercer, според която по-младите

служители все повече очакват СЕОта да вземат

позиция по политически или морални въпроси. По

думите на Ричард Еделман „мълчанието вече не

може да бъде опция“. Предишната тенденция на

спад на доверието към властта днес е обърната в

полза на експертите и изпълнителните директори,

а най-доверената институция е работодателят.

Тенденции

Продължава на следващата страница

https://www.holmesreport.com/agency-playbook/agency-profile/weber-shandwick
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Същественото е проблемите, по които лидерите

имат позиция, да са автентични за ДНКто на

компанията, а и за самия директор. Изискванията

към това да си високопоставен лидер се развиват

и се свързват и с развитието на социалните медии.

Независимо от индустрията, базите данни,

хиперсвързаността и местните проблеми, които се

превръщат в глобални, променят начина, по който

ръководителите на корпорациите управляват и по

който ги възприемат служителите, клиентите и

заинтересованите страни. За комуникаторите това

означава да съдействат за изграждането на

умения и стил, за да се възползват лидерите им

смислено от силата на социалните медии. Днес

хората търсят автентични гласове, а не СЕО, който

се крие зад PR гардове, по думите на

управляващия редактор на FT US Gillian Tett.

Време на дезинформация

"Не мисля, че някога е имало по-страшно време за

истината", заявява Еделман. Някога известен с

корпоративните и политически настроения, Давос

днес е доминиран от технологични и медийни

компании. Темата за фалшивите новини

естествено е на дневен ред. Marc Benioff, СЕО на

Salesforce, сравнява Facebook и Google с

тютюневите компании, които трябва да бъдат

обложени с данък, а според Сорос дните им са

преброени. Общото мнение от Давос е, че

цифровите гиганти скоро ще бъдат изправени

пред регулаторни промени. Отричането на

всякаква отговорност за съдържанието, което е

публикувано във Facebook, Google и Twitter вече е

невъзможно и всички те активно търсят решения,

използващи модели за автоматизация, AI и

crowdsourcing, за да осигурят проверка на

съдържанието. Същевременно има широко

съгласие, че би било несправедливо тези

платформи да се третират като чисти медийни

компании и самите медии трябва да се включат в

създаване на стандартите.

Тенденции

Продължава на следващата страница
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Роботите наистина идват

Ако всяка компания е медийна компания, това по

тази логика е и технологичен бизнес, при бързото

развитие на изкуствения интелект и

автоматизацията. Сред най-дискутираните теми в

Давос са блокчйен, AI и киберсигурността /

неприкосновеността на личния живот. Ролята на

комуникатора днес е да развива разбирането и е

жизненоважна за образоването, печеленето на

доверие и насърчаването на етичното поведение",

според главният оперативен директор на Edelman

Мат Харингтън.

Макар Barri Rafferty, СЕО на Ketchum, да определя

очарованието от AI като "въодушевление и

опасения на равни части", то в перспектива има

обречени професии и напълно различни

кариерни пътеки. Маркетинговата и

комуникациите обаче се очаква да са една от

сферите, които най-трудно ще бъдат заменени от

AI, заради четири основни умения, които не могат

да бъдат възпроизведени от машините - сложност,

сръчност, съпричастност и творчество.

Прегърнете съпротивата

Когато брандовете и техните СЕОта застават на

определени позции, те трябва да са готови и за

съпротива. За всеки принцип, който се отстоява,

има цена. Макар хората все по-често да са

обединени от общи интереси, а не общи

ценности, брандовете все повече ще се оценяват

именно по споделените ценности, а не по

конкретните качества на продуктите.

Целият материал можете да прочетете

на https://www.holmesreport.com/long-

reads/article/davos-2017-6-themes-for-

communicators-from-an-unruly-world

Тенденции
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