Стипендия
Започна набирането на кандидатури за стипендиант на БДВО на името
на „Проф. Тодор Петев“ за 2018 година
“Опасностите от бързата публичност” е темата
на есето за студентите, които ще кандидатстват
за стипендия на името на проф. Тодор Петев,
учредена от БДВО в края на 2016 г. Второто
издание на благородната надпревара на името
на учредителя и първи председател на първата
неправителствена организация в сферата на
комуникациите стартира на 7 март.

Крайният срок за кандидатстване е 31 март, а
победителят-стипендиант ще бъде обявен на 7
април.

За престижната стипендия ще могат да
кандидатстват студенти бакалаври или магистри,
изучаващи ПР, комуникации или маркетинг, като
те ще разполагат с близо месец, за да подготвят
своето есе. Работата им ще бъде оценена от
жури в състав: Мила Миленова, председател на
БДВО, Тодор Тодоров Петев, син на проф. Петев и
доц. д-р Александър Христов.

Кандидатите трябва да изпратят своите есета на
имейла на БДВО – office@bdvo.org, както
и попълнена форма за регистрация.
Продължава на следващата страница
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Стипендия

Годишната стипендия на БДВО „Проф. Тодор Петев“ е в размер на 500 лв., а носителят й ще има
възможността да участва безплатно на всички платени събития и обучения, организирани от БДВО.
Допълнителна възможност, която предоставя оранизацията, е компанията или институцията, в която
работи стипендиантът. да кандидатства безплатно в конкурса ПР приз.
Студентът-победител в конкурса ще има ангажимент да участва заедно с председателя и/или
представители на БДВО в поне три събития или изяви на дружеството, да търси собствени възможности
за публичност, в които да популяризира факта, че е стипендиант, както и да съдейства
организационно за поне едно от събитията на БДВО през годината.
Повече информация за условията и критериите можете да намерите тук.
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Приз 2018

Стартира набирането на проекти за конкурса PR Приз 2018
Осемнадесетото издание на най-дългогодишния
конкурс в сферата на връзки с обществеността –
PR Приз 2018 – стартира на 14-ти февруари 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.

„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.

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.
Продължава на следващата страница
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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.
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Нов член

Мирена Керезова е PR специалист и управител на PRoPR Агенция. Вече 5
години тя работи с някои от водещите брандове в сферата на
здравеопазването, сигурността, FMCG, модата, културата и др.
Мирена е създател на първия информационен сайт, посветен изцяло на
театъра, LoveTheater.bg. От създаването си през 2014 г. до днес сайтът се
радва на голяма популярност. През 2016 г. тя е отличена с PR Приз за
кампанията за популяризирането на LoveTheater.bg. Година по-късно
Мирена е избрана в класацията за успели млади хора, които променят
средата, в която живеят, “40 до 40” на Дарик радио.
Мирена е мениджър и на друг голям културен проект - Международен
студентски театрален фестивал “Данаил Чирпански”, посветен млад
актьор, починал през 2016 г. и носи на Мирена В края на 2017 г. тя и екипа
номиниция за наградата “Жена на годината” (класацията на сп. Grazia) в
категория “Общество”.
Мирена е завършила е бакалавърска степен “Връзки с обществеността” в
СУ “Климент Охридски” и магистратура “Реклама и бранд мениджмънт” в
НБУ.
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Нов член

Северина Йотова е PR специалист с над 11-годишен опит в областта на
корпоративните комуникации и музикалния PR. Кариерата й започва в PR
екипа на София Филм Фест през 2006 г. Работила е с водещи имена от
българската поп, хип-хоп и джаз сцена, сред които група “ТЕ“, Преслава
Пейчева, Хората от Гетото, Мария Илиева и други.
През 2012 г. започва работа в M3 Communications Group, Inc., а през 2014 г.
става Акаунт Мениджър. Ръководила проекти за клиенти като Total E&P,
Westinghouse, British American Tobacco, Софийска стокова борса,
Обединена българска банка, УБ „Лозенец“, TNT, Solvay, pCloud, Accor Hotels,
Deloitte, Black Sea MAP и други.
Като Акаунт на ОББ участва и в реализирането на най-мащабната
корпоративна колекция, свързана с реставрация и опазване на българско
изобразително изкуство – инициативата „НЕ/ПОЗНАТИ“ – изложба от Златния
фонд на Обединена българска банка, получила бронзово отличие в
Категория „Кампания, реализирана от вътрешен PR отдел“ - BAPRA Bright
Awards (2017) и специалната награда на б2б медия на PR Приз 2017.
От 2017 г. работи като PR мениджър и промоутър по международни
музикални проекти с артисти от САЩ, Англия и Карибите, а сред клиентите й
са имена като носителите на Грами Estelle и Shaggy, реге певците
Кристофър Мартин и Шансиа, както и емблематичните лейбъли VP Records
и Greensleeves Records, открили Шон Пол, Elephant Man и Macka B.
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Новина
Даниел Киряков е новият мениджър „Комуникации“ на Американска
търговска камара в България (АмЧам)

Даниел Киряков поема длъжността мениджър „Комуникации“ на Американска
търговска камара в България (АмЧам). АмЧам е неправителствена бизнес
организация, която представлява интересите на своите членове с цел
интезифициране на бизнес-връзките между България и САЩ, промотиране
върховенството на закона, насърчаване на инвестициите и търговския обмен
между двете страни. Сред приоритетите на Камарата за 2018 г. са:
- развитие на дигиталната икономика и свързаните с нея теми за защита на
личните данни и предстоящи регулации на ЕС, „Инернет на нещата“ (IoT),
електронно управление и кибер-сигурност;
- Развитие на човешкия капитал – финансова грамотност, реформа в сектор
„Образование“, дигитално образование и умения;
- Иновации и предприемачество;
- Опазване на околната среда.
Даниел Киряков има богат опит в областта на връзките с обществеността, бил е
мениджър комуникации в "КонтурГлобал Марица Изток 3" и Българската Минногеоложка камара.
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Новина
Жаклин Цочева поема публичните комуникации и връзките с
обществеността на Coca-Cola HBC Bulgaria

Жаклин Цочева е новият директор „Публични комуникации и връзки с
обществеността“ на Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани за България. Тя има
повече от 15 години опит в областта на корпоративните и вътрешни
комуникации, връзките с обществеността, рекламата и корпоративна
социална отговорност в международни компании и организации в редица
сектори – медии, образование, бързооборотни стоки, правозащитни
организации.
Заема различни ПР позиции в bTV, ВУЗФ, AVON и УНИЦЕФ, отговаря за
създаването и реализирането на комуникационни стратегии за вътрешни и
външни публики, връзки с медиите, КСО инициативи, партньорства с
неправителствени организации, бизнеси, медии, институции. Интересите й са
съсредоточени в съвременните тенденции за изграждане на корпоративна
идентичност и работодателска марка, развитието на социални медии и
създаването на общности.
Жаклин има бакалавърска и магистърска степен в областта на "Връзки с
обществеността" от Софийския университет „Св. Климент Охридски".
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Новина
All Channels Communication Group отваря офис във Виена
All Channels Communication Group официално
обяви основаването на дружеството All Channels
Austria, чийто централен офис бе открит по
време на специално събитие във Виена.
Проектът се реализира съвместно с екип от
добре
познати
и
ключови
местни
професионалисти, популярни на пазара в
Австрия със солиден опит в областта на
комуникациите.
Управляващ директор на All Channels Austria е
Александър Сладек, един от водещите експерти
в областта на маркетинговите комуникации в
страната. Основна цел на All Channels Austria е
да се развива с фокус върху творческия и
дигитален пазар в Австрия.
„Впечатлени сме от творческите подходи на All
Channels и силно вярваме, че това е възможната
формула за успех и в Австрия. На местно ниво
ще се фокусираме върху креативни решения и
дигитални продукти, с които All Channels е добре
познат
лидер
в
Източна
Европа“,
каза
Александър Сладек.
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„Това е подходящ стратегически момент да
надградим всичко, което постигнахме през
последните 16 години. Силно вярваме, че екипа
от
доказани
местни
професионалисти,
работещ заедно с най-добрите експерти на All
Channels Group, е уникалната комбинация за
създаване на ефективни решения, с които да
посрещнем нуждите на австрийския бизнес“,
допълни Александър Дурчев, CEO на All Channels
Communication Group.
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Инициатива
Бъди герой с Holiday Heroes и спортувай с мисия

От 2012 година два пъти годишно Holiday Heroes инициира кампания за директна благотворителност, а
БДВО е партньор на инициативата. Този Великден празничните герои отново имат мисия - да помогнат на
5000 семейства в нужда из цяла България за посрещнат Възкресение с пълна празнична трапеза.
За да постигнат целта си и да осигурят хранителни продукти за празничните си пакети, Holiday Heroes са
планирали поредица от вълнуващи събития. Събития, в които бизнесът може да се превърне в Празничен
герой, докато сплотява екипа си и прекарва пълноценно времето си в спорт и забавление.
В лагера на Holiday Heroes вече тече трескавата подготовка за серията "Спортувай с мисия", в която
можете да се включите и вие с вашите колеги.
Продължава на следващата страница
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Инициатива

Направете си един зареждащ и геройски тиймбилдинг. Ето какво предстои:
Турнир по ски "Спортувай с мисия"
23 март, к.к. Пампорово
Пролет, лято, есен, зима – скиори винаги ще има. Ако това е
вашият спорт, очакваме Ви! Най-изявените скиори в българския
социално-отговорен бизнес ще бъдат там.
Повече информация: www.HolidayHeroes.bg/ski

"Мисия гора"
24 март, София - област
Ако освен каузата на Holiday Heroes, природата и появата на нови
дръвчета също са важни за Вас – тази акция ще Ви напраи
истински щастливи! Мястото е община Божурище, а „Мисия гора“
ще е състезание по засаждане на дръвчета.
Повече информация: www.HolidayHeroes.bg/forest
Турнир по баскетбол "Спортувай с мисия"
25 март, гр. София
Колко високо може да скача Вашата компания? Предизвикваме Ви
да покажете кои са звездите под коша с един от най-зареждащите
турнири от серията „Спортувай с мисия“!
Повече информация: www.HolidayHeroes.bg/basketball

Продължава на следващата страница
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Инициатива

Турнир по тенис „Спортувай с мисия“
31 март, гр. Русе
Били ли сте на дунавския бряг през пролетта? А знаете ли, колко вълнуващо е
да поиграеш тенис в смесени двойки и да си Празничен герой? Подгответе
ракетата и се запишете. Другото е от нас.
Повече информация: www.HolidayHeroes.bg/tennis
Турнир по картинг „Спортувай с мисия“
19 април, Sofia Karting Ring
Не може без високи скорости. В „Спортувай с мисия“ тази задача е отредена
на съзтезанията по картинг. Целта е ясна! Богове на пистата, чакаме Ви.
Повече информация: www.HolidayHeroes.bg/karting
Турнир по бадминтон „Спортувай с мисия“
27 април, Спортен Център „Европа“
Ако с колегите Ви искате да се върнете в детството, но да почувствате
удоволствието да си герой - грабвайте перцата и хилките! Тази пролет ще
разберем що е то благотворителен турнир по бадминтон и кой е найголемият
шампион у нас.
Нека бъдем герои за хиляди семейства в нужда в цяла България. Те имат нужда
от нас.
За повече информация можете да се обръщате към Венета Станева на имейл
v.staneva@holidayheroes.bg или телефон +359 886 494 344.
PRактики, брой 160, 15 март 2018 г.
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Награди
БФБЛ връчи своите престижни отличия за отговорен бизнес за 15-и път

На церемония на 26 февруари 2018 г. БФБЛ връчи своите Годишни награди за отговорен бизнес 2017. В 15-ото
издание на най-утвърдения и престижен конкурс за корпоративна социална отговорност за призовете в
шестте категории се състезаваха рекордните 112 проекта на 71 компании.

Церемонията привлече над 200 гости – високопоставени представители на членове на БФБЛ, фирми и
организации, участващи в конкурса, членове на журито, съмишленици от неправителствения сектор,
дипломати и медии. Наградите бяха връчени от министъра на икономиката Емил Караниколов, министъра на
труда и социалната политика Бисер Петков, заместник-кмета на Столична община Дончо Барбалов,
заместник-министъра на образованието и науката Деница Сачева, заместник-министъра на околната
среда и водите Николай Кънчев и посланика на Великобритания Н. Пр. Ема Хопкинс.
Продължава на следващата страница
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Награди

Призовете отидоха при следните компании:
„Инвеститор
в
обществото“
–
1.
Райфайзенбанк; 2. ЛИДЛ България; 3. Теленор
„Инвеститор в знанието“ – 1. L'Oreal България; 2.
ЧЕЗ Разпределение; 3. Кока-Кола
„Инвеститор в човешкия капитал“ – 1. Теленор;
2. Нестле България; 3. дм България
„Инвеститор в околната среда“ – 1. ЛИДЛ
България; 2. Дънди Прешъс Металс Челопеч; 3.
Humanita
„Маркетинг, свързан с кауза“
Козметикс; 2. Кока-Кола; 3. ИКЕА

–

1.

Ейвън

„Най-добра социална политика на малко и
средно
предприятие“
–
1.
Questers;
2.
Еврофутбол; 3. АбВи

PRактики, брой 160, 15 март 2018 г.

Специална награда Engage – EVN България
За повече подробности от церемонията
посетете уебсайта на БФБЛ, а повече снимки
ще намерите в профила им във фейсбук.
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Знания с благотворителна цел
ИМИДЖ АКАДЕМИЯ и Студио РЕ организират обучения в помощ на
журналиста Станислав Буковалов

На 24 и 25 март 2018 г. ще се проведат двудневни обучения за ключови комуникационни умения с
благотворителна кауза в помощ на журналиста Станислав Буковалов. Той претърпя две хирургически
интервенции за отстраняване на аденом на хипофизата. Има усложнения, последвал е мозъчен абсцес и
колегата се нуждае от допълнително лечение.
Обученията са тематични, свързани са с медиите, а лектори са журналистите Валери Тодоров, Паулиана
Новакова и Радомира Михова.
Продължава на следващата страница
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Обучение

Програма на събитията

24.03, събота, от 11:00 до 17:00 часа, хотел Метрополитън, София
"УСПЕШЕН ГЛАС" – комплексен тренинг на гласа
Радомира Михова ще предаде базови умения за правилна говорна постановка, подобряване на
артикулацията, дикцията, изказа, интонацията.
16.00 ч. „Добър ден! Разговорът като общуване“ - гост лектор ще бъде Паулиана Новакова, водеща на
легендарното предаване по БНР „Добър ден“, с авторски модул – смислен разговор за разговора, за
тайните на общуването, което ни отваря вратите към нови познания и възможности.
Брой места – 6, цена - 120 лв.
25.03, неделя, от 11:00 до 17:00 часа, хотел Метрополитън, София
"МЕДИИТЕ И ПУБЛИЧНАТА РЕЧ" – Майсторски клас на проф. Валери Тодоров
Обучението е в фокус върху изграждане на ключови комуникативни умения в публичната реч. Ще научите
повече за медийните стандартни, функции, взаимовръзки, медийното поведение и изразни средства.
Брой места - 20, цена - 180 лв.
За повече информация и регистрация, посетете www.radomira.bg или се свържете с организаторите на
тел. 0893 524 908 или glas@radomira.bg

PRактики, брой 160, 15 март 2018 г.
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БАКА организира практически семинар и уъркшоп на тема GDPR
По повод влизането в сила на Общия регламент за
защита на личните данни ЕС 2016/679 (GDPR),
комуникационният бранш в България се изправя
пред въпроса, дали е готов да посрещне новите
регулаторни
предизвикателства.
Ето
защо,
Българската асоциация на комуникационните
агенции (БАКА) инициира специалното полудневно
обучение „GDPR променя играта“, което ще се
проведе на 28.03.2018 г. в София.
Специален лектор на събитието ще бъде експертът
от Европейската асоциация на комуникационните
агенции, Aurélie Polls, който на достъпен език и с
реални примери ще разясни промените в
регулаторните правила, които GDPR въвежда от 25
май 2018 година.
Aurélie Polls притежава 15-годишен опит като
предприемач и лектор. Участвала е като
презентатор в различни форуми като SXSW, Strata +
Hadoop World, the IAPP’s Data Protection Congress,
Webit, eMetrics Summit. Има редица публикации по
темата за добрите практики при защита на личните
данни. Ръководи своя собствена консултантска
PRактики, брой 160, 15 март 2018 г.

фирма и работи по проекти за защита на данните
с клиенти от цял свят. Част е от European Data
Protection Supervisor’s (EDPS) Ethics Advisory Group
(EAG) и преподава „Поверителност и етика“ в IE
Business School в Мадрид. На доброволни начала
участва в ръководството на IEEE’s P7002 - Data Privacy
Process Standard Initiative и като съветник към
обучителните програми на IAPP – Международната
асоциация на професионалистите в областта на
поверителността на данните.
Основни теми на обучението ще бъдат:
•GDPR – основни понятия
•Задължения на агенции и рекламодатели
•Легитимен интерес. Съгласие за обработка на
лични данни
•ePrivacy. Защитата на личните данни в електронна
среда
•Сигурност на информацията и съхранение на
личните данни
Записвания
се
office@baca.bg.

приемат

по

имейл

на
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Събитие
Cloud and Blockchain Forum Bulgaria 2018

Еднодневен форум на тема CLOUD & BLOCKCHAIN Forum 2018 ще събере водещите експерти от света на
информационните технологии на 30 март 2018г., в Експо хотел София на бул. Цариградско шосе 149.
Навлизането на новите технологии във всички сфери на икономиката у нас дава на българските фирми
неограничени възможности, но и нови предизвикателства за комуникация с клиентите и партньори в
дигиталното пространство.
В тази реалност бизнесите се насочват към инвестиции в решения, които да автоматизират процесите във
фирмата. Всички играчи на пазара се опитват да бъдат на гребена на новите технологии, като
категорично се насочват към облачните услуги, но все по-силен става интересът и към новата пазарна
ниша, отворила се с навлизането на т.нар. блокчейн технологии.

PRактики, брой 160, 15 март 2018 г.
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За кого е подходящо събитието?
Форумът ще събере доставчици на услуги, телеком
оператори, бизнеси и ИКТ специалисти, които ще
обсъдят ключовите проблеми на пазара на
облачните услуги. Събитието ще привлече широк
кръг от заинтересовани страни, лидери в сферата,
ИКТ експерти, информационни, технологични и
изпълнителни директори, мениджъри на проекти,
програмни лидери.
Основни теми
• Предизвикателства и възможности – въведение в
облачната инфраструктура, услуги и нови
тенденции.
• Услуги от множество локации, решения за
облачната интеграция
• Как пазарът прогресира към блокчейн и какви са
бариерите пред технологията?
• Управление на сигурността в Облака и рискове от
изтичане на конфиденциална информация и
ролята на блокчейн за сигурността.
• Промяна на бизнес моделите с навлизането на
технологията на блокчейн.
• Диференцирани облачни услуги и подобряване
нивото на продуктивност.
• Иновации, нови концепции.
• Добри практики: примери от бизнеса
PRактики, брой 160, 15 март 2018 г.

Лектори и модератори на събитието ще бъдат:
Петко Карамочев, съдружник и управител в
INDUSTRIA.tech, ИТ предприемач, бивш брокер на
фондовата борса, EMBA от Cotrugli Business School.
Светлин
Наков,
основател
на
Софтуерен
университет. Неговата тема е свързана с тренда към
изграждане на децентрализирани организации и
икономики.

Християн Даскалов, основател на OS University
Андрю Андерсън, главен технологичен съветник на
Jarvis, ще говори за нови бизнес модели и
възможностите
за
допълнителни
приходи
благодарение на блокчейн технологията.
Видео участие в събитието ще направи Ева Майдел български евродепутат от групата на ЕНП.
Емилиян Енев, основател на блокчейн стартъпа
Recheck, ще се включи с темата „What implications
blockchain can have for future business models? What
are the intrinsic benefits of the technology and why it
can be game changer?“
20

Aнализ

Фалшивите новини са насочени срещу демократичните свободи
Асоциацията на европейските журналисти (АЕЖ)
изготви
позиция
по
отношение
на
противодействието на феномена „фалшиви
новини“. Тази позиция е резултат от консултация с
всички 20 национални секции, а процесът е
координиран от Ирина Недева, председател на
българската секция на АЕЖ. С решение на
Конгреса на АЕЖ през ноември 2017 във Вилнюс,
Недева
беше
определена
за
специален
представител по тази тема на организацията.
Позицията на АЕЖ е подадена и в рамките на
обществена
консултация,
организирана
от
Европейската комисия.

Критерии за определяне на фалшиви новини за
целите на обхвата на проблема
АЕЖ подкрепя работната дефиниция, дадена от
Европейската комисия, така че под феномена
фалшиви
новини
имаме
предвид
"Преднамереното използване на фалшива или
изкривена информация, за да се повлияе върху
общественото мнение по вреден начин".

Като част от тази инициатива на 12 март
(понеделник)
европейският
комисар
по
цифровата икономика и общество Мария Габриел
получи доклад, изготвен от експертната група на
високо равнище, която проучва възможни мерки
относно фалшивите новини.
Представяме ви анализ на Ирина Недева,
основаващ се на общата позиция на АЕЖ относно
проблема с фалшивите новини и механизмите за
решаването му.
PRактики, брой 160, 15 март 2018 г.
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Също така споделяме визията на анализа,
направен от Клеър Уордъл (First Draft), че
терминът фалшиви новини "не помага особено,
но е без алтернатива" и трябва да "разграничим
умишленото
разпространение
на
дезинформацията от несъзнателното споделяне
на дезинформацията".
По-конкретно: феноменът на фалшивите новини
включва фалшификации или атаки срещу
репутацията с партийна, политическа или
търговска
цел,
включително
политически
мотивирана
дезинформация
и
материал,
предназначен преди всичко за посяване на
несъгласие, омраза или предразсъдъци и/или за
причиняване
на
умишлена
вреда
върху
обществото; също така – дезинформация, която
води до посяване на съмнения, несигурност или
объркване относно познати и проверими факти.
Вариантите включват клеветнически и фалшиви
твърдения или фалшиви "факти" и „полуфакти“,
които не могат да бъдат подкрепени от надеждни
източници;
полуистини
или
злонамерени
смесвания, предназначени да подбуждат

популистки изяви на гняв или агресия; произволни
или злонамерени твърдения срещу физически
или
юридически
лица,
твърдения,
представляващи тормоз, или заплахи, които
могат да предизвикат директна вреда върху
непълнолетните, към които са насочении – точно,
когато тези лица, би трябвало особено
внимателно да бъдат защитени от измама,
унижение и всякакви форми на експлоатация.

Продължава на следващата страница
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Проверката на фактите може да бъде важен
инструмент за идентифициране на фалшивите
новини и дезинформацията, както започнаха да
правят една част от американските медии с
изявленията на водещи политици (вкл.по отношение
на американския президент Доналд Тръмп); но
трябва да се положат много усилия, за да се
идентифицират (и при определени условия да се
премахнат) измами или други лъжи, без мерките в
борбата с фалшивите новини да водят до
ограничения на законното право на свобода на
изразяване, което може да включва изявления и
мнения, които обиждат, шокират или смущават.

степен
насочен
към
политическата
и
идеологическата, отколкото към икономическата
област.

Категории

За да очертаем обхвата на феномена "фалшиви
новини",
трябва
да
анализираме
основните
икономически, социални и технологични фактори,
които в глобалния медиен пейзаж допринасят за
нарастващото разпространение на фалшиви
новини. Също така трябва да имаме предвид
поведението при четене, зависимостта на приходите
от реклама от новия медиен жанр „infotainment“ и
променящата се роля на журналистите, влиянието
на спонсорираните статии и рекламодателите.

Когато анализираме основните категории фалшиви
новини, които биха могли да навредят на
обществото, трябва да посочим, че умишлената
дезинформация, предназначена да влияе върху
решенията за гласуване на избори, върху политиките
за околната среда и имиграционните политики,
преобладава над умишлената дезинформация,
насочена към сферите на икономиката и
финансите. По този начин изглежда, че феноменът
на т.нар. „фалшиви новини“ е в много по-голяма

Според членовете на общността на АЕЖ, която се
състои от 20 национални секции от цяла Европа,
доверието в публичните институции очевидно е поголямата цел за дезинформация, отколкото другата
възможна цел - доверието в обществената
сигурност. Това показва, че феноменът на т. нар.
„фалшиви новини“ като цяло е насочен повече към
самата концепция за демократичните свободи, а не
толкова към аспектите на сигурността на държавата.

Продължава на следващата страница
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Новите
характеристики,
които
оформят
информационния пейзаж, идват от скоростта и
мигновеното разпространение на информация в
световната мрежа и по-конкретно чрез социалните
платформи.
Ускорението в разпространението на фалшиви
новини чрез използването на алгоритми, ботове и
други технологични средства за споделяне на
информация и създаване на „кликвания“ върху
социалните медии, които увеличават и рекламните
потоци, съответно и приходите към медийното
съдържание, засяга дълбоко начина на поглъщане
на информация от аудиторията.

дистрибуторски компании и рекламни компании,
правят цялата медийна сцена отворена и готова да
бъде масово засегната/заразена с фалшиви
новини.
Също така често виждаме провала на интернет
посредниците и компаниите в социалните медии
да полагат дължимата грижа, за да се
противопоставят
на
фалшивите
новини
и
незаконното съдържание.

Също така виждаме експлоатация на евтин труд за
неетични цели във фабриките за тролове и
същевременно използването на модела на
публикуване на платени статии и прикрита
политическа реклама.
Анонимността на много собственици на медии в
някои части на Източна Европа, както и
ефективните монополи в областта на медиите,
които водят до концентрация на собственост и
кръстосана
собственост
върху
медийни,
PRактики, брой 160, 15 март 2018 г.
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Създаването на фалшиви новини е лесно, докато
произвеждането на качествена журналистика е
дейност трудна, скъпа и изискваща умения.
Дигиталната дисплейна реклама и все покомерсиализираният медиен пазар ускоряват
феномена фалшиви новини.
Социалните медии вече са трансформирали
медиите и журналистиката се нуждае от
преструктуриране, а журналистите – от научаване
на нови умения по отношение на данните,
сигурността и разрастването на умишлената
дезинформация.
Опасения
Виждаме
опасна
политическа
инструментализация на фалшивите новини от
политиците с цел да се самопромотират и по този
начин, в своя полза, да използват ресурсите на
публичната власт като дискриминират опонентите
си, подкрепят ласкаещите ги медии и заглушават
критичните гласове. Така те, на практика,
използвайки стратегията на фалшивите новини,
подкопават демократичните ценности, каквито са
доверието и добросъвестността.

Борбата
с
фалшивите
новини
понякога
(неправилно) се използва от авторитарни и
популистки лидери за контрол и сплашване на
пресата и разпространяване на пропаганда.
Горните фактори трябва да бъдат разгледани при
търсенето на средства за защита.Те трябва да
включват усилия за осветяване на полу-истините
или
неверните
твърдения,
като
отправят
предизвикателства към пропагандаторите.
Популярните заглавия, които резонират с мненията
на читателите, често укрепват фантазми и
страхове и създават фанатизирани мнения.
Грешките в медийното съдържание и съответно
коригирането на подвеждащата информация би
трябвало да има същата тежест и видимост като
първоначалната лъжа, а точно това е трудно
постижимо,
защото
лъжата
изглежда
посъблазнителна и бърза.
Обществеността трябва да бъде насърчавана да
разглежда разобличаването на фалшивите новини
като въпрос от общ публичен интерес.
Създаването на фалшиви новини е лесно, докато
произвеждането на качествена журналистика е
дейност трудна, скъпа и изискваща умения.
Продължава на следващата страница
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Дигиталната дисплейна реклама и все покомерсиализираният медиен пазар ускоряват
феномена фалшиви новини.
Социалните медии вече са трансформирали
медиите и журналистиката се нуждае от
преструктуриране, а журналистите – от научаване
на нови умения по отношение на данните,
сигурността и разрастването на умишлената
дезинформация.

Горните фактори трябва да бъдат разгледани при
търсенето на средства за защита.Те трябва да
включват усилия за осветяване на полу-истините
или
неверните
твърдения,
като
отправят
предизвикателства към пропагандаторите.

Опасения
Виждаме
опасна
политическа
инструментализация на фалшивите новини от
политиците с цел да се самопромотират и по
този начин, в своя полза, да използват ресурсите
на публичната власт като дискриминират
опонентите си, подкрепят ласкаещите ги медии и
заглушават критичните гласове. Така те, на
практика, използвайки стратегията на фалшивите
новини, подкопават демократичните ценности,
каквито са доверието и добросъвестността.
Борбата
с
фалшивите
новини
понякога
(неправилно) се използва от авторитарни и
популистки лидери за контрол и сплашване на
пресата и разпространяване на пропаганда.
PRактики, брой 160, 15 март 2018 г.

Популярните заглавия, които резонират с мненията
на читателите, често укрепват фантазми и
страхове и създават фанатизирани мнения.
Грешките в медийното съдържание и съответно
коригирането на подвеждащата информация би
трябвало да има същата тежест и видимост като
първоначалната лъжа, а точно това е трудно
постижимо,
защото
лъжата
изглежда
посъблазнителна и бърза.
Обществеността трябва да бъде насърчавана да
разглежда разобличаването на фалшивите
новини като въпрос от общ публичен интерес.
Продължава на следващата страница
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Децата в училище трябва да бъдат обучавани в
критично мислене, да се преподават методи за
дисекция на историите, да се научат как да
проверяват фактите и да ги насърчават да
разобличават без страх от репресивни мерки
твърдения, които не съответстват на фактите, дори
ако това противоречи на общите заблуди или
традиционни вярвания на обществата, в които
живеят. Тези образователни програми за критично
мислене и медийна грамотност трябва да бъдат
насочени както към младите, така и към
възрастните хора и те ще допринесат за
съвременното разбиране за употребата и
злоупотребите с информацията в ерата на
социалните
медии
и
масовото
„себепубликуване“.
Механизми за разпространение
Най-често срещаме фалшиви новини в букет от
различни
канали
социалните
медии
и
приложенията за съобщения разпространяват
информация и дезинформация, споделяни от
приятели, семейни или социални ехо камери, но
също така можем да срещнем фалшиви новини в
новинарски агрегатори, включително гиганти като

Google News, Apple новини, Yahoo новини и
платформи за видео споделяне (напр. YouTube,
DailyMotion, Vimeo), онлайн блогове и онлайн
медии.
Когато
разглеждаме
механизмите
за
разпространение,
виждаме,
че
най-голямо
въздействие
върху
разпространяването
на
фалшиви новини в ЕС има онлайн споделянето от
страна на влиятелни хора / автори на мнения или
ботове
(автоматизирани
социални
медийни
профили), но особено в Източна Европа, виждаме
и редакционни решения и публикации в
определени медии, които се основават на
фалшифицирани или непроверени факти и
твърдения. Старият тип пропаганда се смесва с
новия феномен "Фалшиви новини". Що се отнася
до анти-европейската дезинформация, виждаме
разликата между стария тип анти-западна
пропаганда, когато Западът беше обвиняван за
корумпиран и загниващ, но алтернативата беше
посочвана в социализма от съветски тип и в
опонентите на т.нар. Запад, докато в днешно
време, алтернативата може и да липсва, но
основното внушение, че Западът „загнива/загива“
все още се използва.
Продължава на следващата страница
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Ето защо бихме искали да предложим три
допълнителни категории към дефиницията за
умишлена
дезинформация,
насочена
към
демократичните структури на обществото, а
именно - умишлена дезинформация, насочена
към промяна на геополитическата реалност, както
и т.нар. "Активни мероприятия" за политическа
подривни действия или масови нападки от страна
на държавни агенти или техни заместители срещу
репутацията на неудобните на властта, с
използването на публични твърдения, които почиват
на полу-истини или не почиват на факти, с цел да
се атакуват критичните гласове на разследващата,
„watch-dog” тип, журналистика.
През последните две години виждаме, че
общественото мнение е повлияно от фалшиви
новини повече в областта на политическите
въпроси (напр. избори), имиграционните политики
(напр. бежанците), малцинствата (например
религиозните, етническите, или малцинствата на
база на сексуална ориентация) и по-малко в
области на личния живот на обществените
личности,
политиците,
шоубизнеса
и
развлеченията, банковите и финансовите услуги.

Оценка на вече предприетите мерки
противопоставяне на разпространението
дезинформацията онлайн

за
на

Ако анализираме мерките, които вече са
предприети от онлайн платформите, медийните
организации и организациите на гражданското
общество виждаме, че изскачащите (pop-up)
съобщения в социалните медии, насърчаващи
читателите да проверяват новини и източници,
играят
все
още
незначителна
роля
в
противодействие на борбата с фалшиви новини.
Този модел по-често не работи и човек трудно
може да осъзнае, че изобщо се прилага,
независимо от факта, че социалните мрежи или
медиите твърдят, че го правят.
Проверката
на
фактите
чрез
независими
новинарски организации и организации на
гражданското общество (които обясняват защо
дадена публикация може да бъде подвеждаща)
досега е най-добрият механизъм за посочване на
фалшиви новини, но не достига до същата
аудитория, отнема време и ресурси.
Продължава на следващата страница
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Закриването
на
фалшиви
профили
и
автоматизираното им премахване от социалните
платформи (въз основа на кодексите за поведение
на платформите), както и механизмите, които
позволяват
на
читателите
да
обозначават
заблуждаващо и/или фалшиво съдържание, могат
да бъдат контра-продуктивни и подвеждащи, тъй
като те зависят от същият принцип на click-bite
натрупването и така са в пряка зависимост от
мобилизацията на профили, броя на троловете
или
ботовете,
които
могат
да
докладват
съдържание или на феновете на една или друга
група за натиск, които се опитват чрез
многобройността си да влияят върху решенията на
платформите, като например масово подават
сигнал за един или друг профил в социалните
мрежи. Тези мерки на практика се оказват контрапродуктивни или водят до нелепости като
например премахването на профилите на антирасистки активисти, защото са били докладвани от
организирани нео-нацисти. Също така в Източна
Европа виждаме мобилизирането на групи, които
са насочени към представители на определени
политически движения, на гражданското общество

или малцинствата, като те биват докладвани на
Facebook или другите социални мрежи от техните
опоненти или от обикновени хейтъри, и водят до
грешни решения, взети от страна на социалните
мрежи.
Какво да се прави, средства за защита и/или
мерки за противодействие?
Журналистите в АЕЖ имат различни практики в
своите медийни организации и индивидуални
резултати, но ние споделяме същия ангажимент
към добре изпитаните правила за проверка на
източниците на информация и тяхната надеждност.
Основно разчитаме на професионалните и етични
кодекси
на
журналистиката,
издавани
от
уважавани органи, включително журналистически
съюзи, етични комисии на медиите, насоки за
обществените медии и мрежата за етична
журналистика. Всички работещи журналисти в
рамките на АЕЖ се придържат към традиционните
насоки за проверка преди публикуването или
излъчването.

Продължава на следващата страница
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Закриването
на
фалшиви
профили
и
автоматизираното им премахване от социалните
платформи (въз основа на кодексите за поведение
на платформите), както и механизмите, които
позволяват
на
читателите
да
обозначават
заблуждаващо и/или фалшиво съдържание, могат
да бъдат контра-продуктивни и подвеждащи, тъй
като те зависят от същият принцип на click-bite
натрупването и така са в пряка зависимост от
мобилизацията на профили, броя на троловете
или
ботовете,
които
могат
да
докладват
съдържание или на феновете на една или друга
група за натиск, които се опитват чрез
многобройността си да влияят върху решенията на
платформите, като например масово подават
сигнал за един или друг профил в социалните
мрежи. Тези мерки на практика се оказват контрапродуктивни или водят до нелепости като
например премахването на профилите на антирасистки активисти, защото са били докладвани от
организирани нео-нацисти. Също така в Източна
Европа виждаме мобилизирането на групи, които
са насочени към представители на определени
политически движения, на гражданското общество

или малцинствата, като те биват докладвани на
Facebook или другите социални мрежи от техните
опоненти или от обикновени хейтъри, и водят до
грешни решения, взети от страна на социалните
мрежи.
Какво да се прави, средства за защита и/или
мерки за противодействие?
Журналистите в АЕЖ имат различни практики в
своите медийни организации и индивидуални
резултати, но ние споделяме същия ангажимент
към добре изпитаните правила за проверка на
източниците на информация и тяхната надеждност.
Основно разчитаме на професионалните и етични
кодекси
на
журналистиката,
издавани
от
уважавани органи, включително журналистически
съюзи, етични комисии на медиите, насоки за
обществените медии и мрежата за етична
журналистика. Всички работещи журналисти в
рамките на АЕЖ се придържат към традиционните
насоки за проверка преди публикуването или
излъчването.
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Никога не приемайте историята със сляпо доверие!
Всеки източник трябва да се проверява, и да се
търси потвърждение от друг/други независими
източници.
Ако имате съмнения, първо научете/разберете
повече по темата!
Трябва да се насърчава проверката на фактите (от
хора, а не от машини) и партньорските проверки в
рамките
на
медийните
организации,
а
отбелязването на невярно съдържание от надеждни,
проверени
източници,
проверяващи
фактите
организации или институции трябва да се
предпочита пред това от потребителите.

(например да проверява източниците, да сравнява
източниците, да проверява дали твърденията се
подкрепят от факти).
Затова АЕЖ препоръчва на Европейската комисия
да вземе мерки и да помисли за предоставянето на
ресурси за укрепване на медийната грамотност и
критичното мислене на аудиториите.
Осъзнаването на проблема и
фалшивите новини трябва да
разбрани и обяснени.

опасността от
бъдат широко

Аудиторията трябва да е наясно, че трябва да:

Същевременно социалните медии и платформи
трябва да предоставят на своите аудитории
познание
за
автоматизираните
инструменти
(алгоритмите) за проверка на съдържанието.

• Проверява източниците;

Осъзнаване на опасността от фалшиви новини
Обикновено
аудиторията
не
е
достатъчно
информирана за стъпките, които трябва да
предприеме, за да провери достоверността на
новините, четенето и споделянето на новини онлайн

• Да търси публично обявените връзки с етичния
кодекс на медиите;

• Да идентифицира и знае кои са собствениците
на медии и уебсайтове;
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• Да установи дали има източници на информацията и дали източниците са ясно идентифицирани и
могат да бъдат проверени;
• Да знае как да провери дали снимките или текстовете са публикувани преди време в интернет и да
може да установи техния произход, при съмнения.
АЕЖ е организация, съставена от национални секции, където отделни журналисти участват доброволно. В
някои от нашите секции имаме уебсайтове, където редовно публикуваме информация за съдържанието и
моделите на дезинформация; например тази тема е от решаващо значение за АЕЖ България, както и за
много от секциите в Източна Европа и публикуваме много статии по темата. Наскоро проведохме и две
конференции на тема "Фалшиви новини" - една на национално и една на международно ниво.
Препоръчваме свързването на подобни дейности с мрежата на АЕЖ, където примери от платформите за
проверка на фактите могат да бъдат преиздадени и журналистическите усилия могат да бъдат обединени.
Източник: Асоциация на европейските журналисти - България
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Проучване
European Communication Monitor 2018

Европейският
медиен
мониторинг
2018г.
за
предизвикателствата
на
фалшивите
новини
и
противодействието срещу тях очаква Вашите оценки.
Крайният срок е 31 март. За потрудилите се да отговорят
в срок организаторите са се погрижили чрез лотария да
има и наградени – наградите са 5 Amazon Echo Dots.
Взелите участие ще получат и пълните резултати от
мониторинга. За да се включите, последвайте линка.
Проучването се ръководи от професори от реномирани
университети в рамките на Европейската асоциация за
образование
и
изследване
на
връзките
с
обществеността (EUPRERA) съвместно с Европейската
асоциация на комуникационните директори (EACD).
Личните ви данни ще бъдат изцяло защитени.
Участниците не могат да бъдат идентифицирани и
никаква информация няма да бъде предоставяна на
когото и да било освен академичният екип на
проучването.
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Кариери
WWF България търси медиен експерт за комуникационния си екип

Българският клон на една от водещите глобални природозащитни
организации – World Wildlife Fund, търси да назначи медиен експерт
за своя комуникационен екип. Основните му задължения ще
включват стратегическо планиране на медийното съдържание за
WWF, промотиране на бранда WWF и изготвяне и разпространение
на прессъобщения. Той ще отговаря за създаването на медийно и
онлайн съдържание, цялостната комуникация на дейностите на
организацията в медиите и на уебстраниците, комбинирането на
активности за проекти и кампании, както и за изграждането на
добра и единна репутация.
Кандидатът трябва да притежава завършено висше образование в
сферата на журналистиката, връзките с обществеността и други
свързани дисциплини и минимум тригодишен опит на подобна
позиция – журналистически опит, работа с медии, ръководене на
публичи комуникационни кампании и кризисни комуникации. Опит
в сферата на маркетинга и рекламата се считат за предимство.
Ако проявявате интерес, изпратете CV и мотивационни писмо на
tspetrushinova@wwfdcp.bg най-късно до 21 март.
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Възможност
Saatchi & Saatchi отпуска стипендии за магистърската си програма

Конкурс на тема "Брандът АЗ" обявяват рекламната агенция "Saatchi & Saatchi България", Университетът по
финанси, бизнес и предприемачество – ВУЗФ и "Кариери". Трима финалисти с най-вдъхновяващите и
интересни разработки ще получат стипендии за обучение в магистърската програма "Реклама, иновативен
маркетинг и бранд мениджмънт" на Saatchi & Saatchi и ВУЗФ. Всяка от стипендиите покрива 50% от
обучителната такса.
Участниците имат за задача да създадат разработка на тема "Брандът АЗ«. Форматът е напълно свободен –
може да бъде презентация в PowerPoint или Prezi, интерактивно видео, текст, илюстрации, снимки и всичко
друго по преценка на кандидатите. Важното е се покаже процеса, по който участниците са стигнали до
финалното решение.

Крайният срок за кандидатстване е до 19 юни 2016 г.
Повече информация за условията на конкурса и съвети към участниците можете да намерите тук.
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Съвети

21 златни съвета за кризисен мениджмънт

Помните ли птичия грип? А свинския? Все истории (или истерии), които накараха някои хора да
заобикалят дори гълъбите в парка. Но те показват нещо много важно – колко бързо и епидемично
могат да се разпространяват съвременните кризи. Превенция, реакция, анализи, действия, изчакване –
жизненият цикъл на една криза в днешно време може да варира от минути до години.

Затова и предлагаме тези 21 златни съвета за кризисен мениджмънт – силно изпитани в практиката.
Важат за бизнеса и политиката – могат да са от полза в работата както на професионалните
комуникатори, така и при стратегическото планиране на ръководителите.
Продължава на следващата страница
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Съвети

1. Не лъжете. И по принцип не е хубаво да се лъже,
но в криза това важи с пълна сила. Изкушението да
се измъкнете е голямо, но ако ви хванат, ще е
краят. Помнете, Клинтън получи процедура за
импийчмънт не защото имаше афера със
стажантка, а защото излъга, че е нямал афера.

5. Правете учебни тренировки (training drills). Така
свиквате с адреналина, проверявате дали
процедурите
ви
са
правилни,
добивате
автоматизъм и не се стряскате, ако възникне криза.
Старата максима за „повече пот в тренировките и
по-малко кръв в боя“ важи с пълна сила.

2. Подредете своите бизнес и организация така, че
да
няма
дефицит
на
ресурси,
знание,
законосъобразност
или
бизнес-етика.
Някои
наричат този микс „устойчиво развитие“. За други
е ежедневие и стратегически избор. И това им
помага на намалят риска от влизане в криза.

6. Предварително
разпишете
и
възможните
реакции. Установете и подредете каналите, които
можете да използвате. Обърнете специално
внимание на тези, които достигат до повече хора.

3. Не чакайте да дойде криза. Подгответе се
предварително. Разпишете възможните рискове и
как да ги избегнете. Някои може да са малки, но
други може да застрашат цялата ви дейност.
4. Работете
за
високата
си
репутация
непрекъснато. Тя е като пари в банката – не се
вижда особено, но в случай на криза е капитал,
който може да се изплати бързо и да преодолеете
кризата с по-малко щети.

7. Поддържайте
добри
отношения
с
журналистите. Не че при криза няма да ви питат
неприятни неща, но ще питат първо вас. Глупаво е
да не им обръщате внимание, а щом възникне
криза, да искате да се държат приятелски с вас.
8. Поддържайте достоверни и актуални профили в
социалните мрежи. Ако очаквате след като се
надигне лавината на общественото недоволство
да направите фен-страници и на другия ден да
имате хиляди активни и реални поддръжници, няма
как да стане. Няма откъде да дойдат и няма защо
да ви слушат – точно в този момент.
Продължава на следващата страница
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9. Подгответе се предварително за всякакви
въпроси. Напишете и научете отговорите. Всяка
организация без изключение има до десетина
неприятни теми. Подгответе се за тях.
10. Определете предварително говорител, който да
събира като фуния цялата информация и да я
изразява публично. Недопустимо е в случай на
криза различни хора да излизат и разпространяват
различни послания.

13. Не бързайте да обвинявате и да търсите
виновник. Изкушението да прехвърлите вината е
огромно. Но може да съсипете нечий живот с
несправедливо обвинение. А и да изглеждате като
страхливец или още по-лошо – интересуващ се
единствено от личния си имидж.

11. Когато избухне кризата, съберете максимално
много информация, преди да говорите публично.
Понякога малко забавяне може да ви донесе
възможност да се сдобиете с ценни данни, които
да завършат картината. И все пак, не се бавете
много. Данните могат да чакат, но хората не. В
повечето случаи, независимо дали става въпрос за
взрив в АЕЦ или червеи в бисквитите, те искат бързи
отговори.
12. Изкажете съчувствие на пострадалите, на
техните близки. Кажете им нещо окуражително.
Нещо човешко. И го направете искрено.
Заслужават го.
Продължава на следващата страница
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14. Запазете самообладание. Паниката е като
вирус – има свойството да се прехвърля от човек
на много хора. Не й позволявайте да излезе
навън, защото независимо от това какво казвате
в такова състояние, то може да бъде разбрано
превратно.
15. Използвайте любезен тон. Не нагрубявайте,
не се карайте, не викайте. Все пак вие сте в
криза и никой не е длъжен да ви търпи.

16. Ако дори малка част от отговорността за
случилото се е ваша, извинете се. Направете го
искрено
и
отговорно.
Това
смъква
напрежението и ви позволява да маневрирате
по-лесно.
17. Помогнете на журналистите. Те са там, при
вашата криза само за да си свършат работата.
Колкото повече надеждна и достоверна
информация им дадете, толкова по-малко е
вероятно да допуснат грешка в материалите си.

18. Следете всички комуникационни канали.
Всички стандартни медии и социални мрежи.
Днес информацията се разпространява с
невъобразима скорост. Комуникирайте често,
давайте подробна информация.
19. Не е необходимо да минавате през кризата
сами.
Намерете
съюзници,
приятели,
съмишленици. Колегите или сътрудниците във
вашата организация са първите, към които да
се обърнете.
20. След края на кризата анализирайте всичко –
резултатите, комуникационните канали, архива,
действията на членовете на кризисния щаб,
даже самите процедури, по които сте
действали. Направете промени, ако се налага –
за да посрещнете следващата криза поподготвени.

21. Не лъжете! С това започнахме, с това и ще
завършим.

Продължава на следващата страница
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Нека не се залъгваме – в съвременния свят няма как да се избегне попадането в криза. Това май е ясно
за всички. Но има как да се излезе с достойнство и с минимални последици. И има някаква обща рамка
за кризисен мениджмънт, то тя е: добра предварителна подготовка преди всичко, разумна и открита
реакция по време на кризата, честен и задълбочен анализ накрая.
Кризата помага на организациите да станат по-добри. И не само да подобряват дейността си, но и да
развиват комуникациите си. Тези 21 златни съвета говорят през цялото време за това – правилна
комуникация е от изключителна важност при справяне с кризата. Успех.
Автори: Л. Аламанов, Д. Киряков, Ал. Христов
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