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Срокът за кандидатстване за стипендията на БДВО „Проф. Тодор 

Петев“ се удължава до 10 април

Стипендия

Продължава на следващата страница

БДВО удължава срока за кандидатстване за

второто издание на благородната надпревара за

ПР студенти на името на проф. Тодор Петев до 10

април тази година. Промяната е заради нуждата

от повече време за по-добра подготовка на

желаещите да се включат.

Темата на есето за студентите тази година е

“Опасностите от бързата публичност”.

Припомняме, че стипендията бе учредена от

БДВО в края на 2016 г. на името на учредителя и

първи председател на първата неправителствена

организация в сферата на комуникациите.

За престижната стипендия могат да

кандидатстват студенти бакалаври или магистри,

изучаващи ПР, комуникации или маркетинг.

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.

Победителят-стипендиант ще бъде обявен на 17

април.
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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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Продължава набирането на проекти за конкурса PR Приз 2018

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.

Заявки за участие могат да се подават на сайта до

18 април.

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.

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.
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Приз 2018

„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.

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“.

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 

Александър Кръстев е основател на дигитална агенция „BookMark“. Той

развива успешни комуникационни канали в онлаи ̆н среда вече повече от 12

години. Автор е на първата българска специализирана е-книга „LinkedIn –

Социалните контакти в полза на бизнеса“ през 2010 г., за чиято

комуникационната стратегия получава наградата „PR Студент на годината“ от

БДВО. В рамките на над 9 години до октомври 2016 г. е част от екипа на PRoPR

Агенция, където се занимава с дигитална комуникация и класически PR.

Александър е създател и редактор „Новини“ в наи ̆-големия саи ̆т за книги и

четене в България – многократно награждаваният AzCheta.com. През 2013 г.

става носител на наградата „Рицар на книгата“ на Асоциация „Българска

книга“ и получава титлата „Посланик на библиотеките“ от Българската

библиотечно-информационна асоциация. През юни 2017 г. сайтът е отличен с

националната награда “Христо Г. Данов” в категория “Електронно издание”.

В момента Кръстев е хоноруван преподавател по дисциплината

“Социализиране на бизнес комуникацията – LinkedIn” в магистърска програма

на Нов български университет.

Завършил е журналистика в Софии ̆ския университет и е магистър по Публична

комуникация със специализация в областта на блоговете и социалните медии.
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"Една добра PR история е безкрайно по-

ефективна от реклама на първа страница." Тези

думи са на британския предприемач и

собственик на Virgin Group Ричард Брансън, който

от създаването на империята си до момента е и

най-успешното й рекламно лице. През

последните години обаче PR индустрията претърпя

сериозни трансформации. От посредници между

компании и медии и разказвачи на истории на PR

специалистите се наложи да се превърнат и в

дигитални експерти, кризисни мениджъри и

политически консултанти. Извън запознатите с

професията среди именно те са фигурите,

припознати от обществото като отговорни за

публичните изяви на компании и популярни

личности, които понякога имат и негативни ефекти.

Което пък променя обществените възприятия и

мнение за цялата професия.

Според председателя на Българското дружество

за връзки с обществеността (БДВО) Мила

Миленова, която е и комуникационен мениджър

на "KBC груп" в България, във времена на фалшиви

новини и спекулации PR специалистите са тези,

които на първо място трябва да защитят

професията през качествената си работа, като

спазват "Етичния кодекс на PR специалистите в

България" и комуникационни правила. Тя говори

пред "Капитал" за предизвикателствата пред PR

сферата в България във време на тотални

промени и новости.

Интервю

PReз окото на бурята
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Професионално изкривяване

През последните години, със засиленото търсене

на комуникационни експерти, професията се

сблъсква с немалко противоречиви събития и изяви.

"Погрешно възприето е, че естеството на работата

ни е т.нар. светски PR. Това остава впечатление в

много странични наблюдатели, че професията ни

представлява единствено посещаване на събития

и коктейли, а всъщност малцина знаят, че

основната ни дейност е да управляваме,

ръководим и анализираме информацията така, че

да бъде максимално достъпна за целевата

аудитория", обяснява Миленова.

Според нея до голяма степен погрешното

възприятие на понятието PR се дължи и на

политическите кръгове. Те публично свързват

професията с манипулации, игри или PR акции, от

които комуникационните организации твърдо се

разграничават. "Прави ми впечатление, че има

едно девалвиране на понятието PR и леконравно

използване на професията в разговорна реч, за

което много спомогнаха политиците през годините.

С PR се наричат политически атаки и игри, което е

много грешно според гилдията ни, защото така

професията ни се очерня. PR не е нарицателно за

манипулация, не е нарицателно за фалшива

информация, не е синоним за заблуждаваща

информация, която отклонява вниманието на

обществото. Обикновено го използват именно в

такъв контекст", казва Миленова. Все пак обаче е

факт, че политическият PR се засилва и зад голяма

част от политиците стоят цели комуникационни

екипи с дългосрочни стратегии за представянето и

ролята им в обществото. Рядко обаче

политическите PR специалисти в България извеждат

на преден план работата си и я представят като

пример пред браншови организации. "В конкурса

на БДВО за добри PR практики - "PR приз" през

годините едва няколко пъти се е случвало да

имаме подадени заявки в категорията "Политически

PR", малко агенции и специалисти искат да

застанат с лицето си и да защитят кампания, която

са направили", разказва председателят на

организацията.

Интервю
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Сред непрофесионалните PR практики е и

стремежът към идеализиране на клиентите и

използване на превъзходни степени при

представянето им пред медиите и обществото,

което довежда до заблуждаване на аудиторията.

"PR информацията не е излишно украсена, не

представя фалшиви факти, а целта ни е да

предоставим атрактивна, полезна и вярна

информация на обществото", казва още

председателят на БДВО.

Предизвикателствата в бранша

Въпреки опитите и зачестилите разговори между PR

организации и електронни медии сериозни

спорове продължава да създава отказът за

споменаване на марки и компании в новинарски

репортажи. Според бранша това ограничава

популяризирането на социално отговорни

инициативи, както и представлява липса от

обективно отразяване на значими бизнес и

икономически новини. "Често, когато поканим

някоя медиа да отрази социална кампания или

кауза, биваме насочвани към рекламните отдели,

а не бих казала, че в телевизията най-работещият

формат е платено съобщение след новините

например", коментира Миленова. "В същото

време обаче споменават световни марки като

Google, Facebook и Apple. Дори имената на

популярни личности са бранд, който продават в

публичното пространство. Вероятно една от

причините да се избягва споменаването на марки

е допускането, че може да се намалят рекламните

постъпления в електронните медии", добавя още тя.

Интервю
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Сред предизвикателствата в професията са и фалшивите новини, които, бързо разпространени, могат

да доведат до PR криза и да костват много на компаниите. В опитите си да се предпазят, специалистите

на пазара използват инструменти, с които наблюдават в реално време къде и как е споменато името на

дадена компания или бранд, а в случай че има разпространена невярна информация в медиите, тяхна

задача е да предоставят факти за опровергаването й.

Некоректно съдържание обаче би могло да бъде и PR публикация в медиите, която не е изрично

обозначена като такава. Зачестилите случаи на реклама, представена като редакционно съдържание,

според Миленова е основно отговорност на медиите, които рискуват лоялността на читателите си,

съответно продажбите и тиражите, а впоследствие и рекламодателите си. "Право на читателите е да

знаят коя информация е редакторско и коя рекламно съдържание. Право на медиата пък е да приеме

или да отхвърли да публикува чуждо съдържание като редакторско, правейки компромис с една

рекламна публикация, вероятно медиата прави генерално компромис с цялостната си редакционна

политика", казва още тя.

Интервю
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Друго предизвикателство, с което PR индустрията се

сблъсква ежедневно, е липсата на широко

квалифицирани кадри. "За дигиталните си

комуникации компаниите имат нужда от

специалисти с три основни умения: да бъдат

словесно грамотни, да могат да произведат

визуално и видео творческо съдържание, както и да

могат да боравят с цифри и метрики, за да изготвят

анализи. А такива хора има много рядко", обяснява

Миленова. Според нея размиването на границите

между комуникационните дейности и

разрастването на предлаганите услуги от агенциите

увеличава необходимостта от широко

специализирани кадри.

Пътят на трансформация

Агенциите отдавна вече не предлагат само

традиционното PR обслужване. Тяхното портфолио

от услуги включва стратегическо планиране,

вътрешни комуникации, работа с лидери на

мнение и задължителните вече дигитални кампании.

Комуникационната стратегия на компаниите пък е

да бъдат максимално близо до потребителите,

изграждайки индивидуален контакт с всеки от тях.

"Компаниите вече не са дистанцираните големи

мастодонти, говорещи от позицията на

властимащи, сега клиентът е големият и диктува

съдържанието, информацията и каналите - ролите

се обърнаха", категорична е Миленова. Тя допълва,

че дигиталната среда предизвиква PR

специалистите да реагират бързо, но не по-малко

важна остава комуникацията в офлайн средата.

Там обаче, за да се достигне до правилната

аудитория, се изискват повече време и ресурси за

подготовка, но резултатите могат да бъдат също

толкова добри. Промяна има и в стратегията за

спонсорствата. "Спонсорството вече не е просто

поставяне на лого, това не работи и е пилеене на

пари, а компанията изглежда хладна и

дистанцирана от потребителите", казва

председателят на БДВО и допълва, че смисълът е

през спонсорството да се свържеш емоционално с

аудиторията и да привлечеш вниманието й по

интересен начин.

Все пак според Миленова българският

комуникационен пазар става все по-зрял и се

развива в положителна посока. "Компаниите

разбират нуждата от инвестиция в имиджовото си

представяне и изграждането на връзка с

потребителите, а резултатите стават видими с

постоянство и в дългосрочен план", допълва тя.

Източник: Капитал

Интервю
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Форумът Digital Transformation Pharmacy 4.0 на пръв

поглед няма нищо общо с комуникациите, а

касае една от най-регулираните и консервативни в

много отношения бизнес сфери – фармацията. В

същото време тя е сред секторите, които се

развиват само в условия на непрекъснати

иновации – както в основните за фармацията

направления, така и в самото функциониране на

бизнеса и взаимодействията с другите бизнеси и

потребителите.

Според организаторите на форума

фармацевтичната индустрия e двигател в

търсенето и налагането на ефективни решения и

иновативни подходи в създаването на икономика

на здравето от нов тип. Дигиталната

трансформация, която се случва в момента, e

промяната, която задава нови стандарти в

здравеопазването и повишава ефективността му.

Събитието, организирано от сп. Enterprise, събра

представители на фармацевтичния бизнес,

маркетинг експерти и специалисти в сферата на

дигиталните решения.

Форумът стартира с представяне на състоянието и

тенденциите на фармацевтичния пазар в световен

мащаб и у нас от Ирена Тонева, Supplier

Relationship Manager IMS Health/IQVIA, която

затвърди максимата, че фармацията е

индустрията, която допринася изключително много

за благосъстоянието на всяка икономика.

Събитие
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Успехът на всеки бизнес зависи от способността

му за обновяване и включване на новите

технологии и модели в стратегията му за развитие

и функционирането му. Дигитализацията на

фармацевтичния бранш днес е незибежна

според Наталия Кирилова, член на IAB България и

Управляващ директор на Digital Marketing Group.

По думите й тя променя начина на комуникация с

клиентите, бизнес моделите и води до промяна и в

процесите вътре в самата компания. „Фарма

секторът е сред най-динамично развиващите се в

света на дигитализацията. Много често обаче

компаниите умишлено изостават, защото работим

с много чувствителна тема - здравето и живота на

човека. Затова не е чудно, че много големи

компании изключително предпазливо избират

каналите на комуникация“, коментира експертът.

И тъй като дигитализацията променя начина на

обслужване на отделните клиенти, самите

компании трябва да бъдат по-гъвкави и да заложат

на по-различни методи на комуникация – чрез

създаването на качествено съдържание,

социалните медии, програматик рекламата. Като

тенденции, които тепърва ще се развиват у нас, са

локейшън маркетинга и видео съдържанието.

Кирилова представи онлайн платформи,

действащи в САЩ, от които може да се заимства

и на българския пазар: Capsule, която променя

модела, по който се предлагат и продават

лекарствени продукти – входира се рецепта от

лекаря, която се обработва и до 2 часа се доставят

лекарствата. Моделът за момента работи в Ню

Йорк и е много удобен за пациентите. Pill Pack –

изпращате рецепта, лекарствата се опаковат и се

надписват деня и часа на прием.

Събитие
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Според нея дигитализацията се движи от Гугъл и

Амазон, които променят начина на комуникиране с

потребителите. Това важи и за фарма сектора,

който е зависим от една страна от потребителите, а

от друга – от лекарите, които изписват дадени

лекарства и фармацевта, с когото хората се

консултират, отивайки в аптеката. Затова цялото

съдържание, което комуникираме, трябва да се

промени. Важно е създаването на качествено

съдържание – фармацевтите трябва да са тези, от

които да излиза това, каза Кирилова. Много

компании инвестират в съдържание - текстове,

видеа, начини да се поднася дадена информация,

затова тя трябва да бъде унифицирана и поднесена

по правилния начин. Трябва да се има предвид, че

видеото все повече измества текста. Тук може да се

покаже много полезна за потребителя

информация. Живите видеа са много малко

използван канал, но евтин и ефективен, а

следващият голям тренд е гласът.

За дигитализацията има няколко ключови момента:

Качеството на съдържанието е много важно нещо

особено ако човек е сериозно болен.

Тук се разчита на лекарите, на хората с опит и

професионализъм. Работата на маркетолозите е

да го предадат по правилния начин.

Ботове и автоматизация – те вече са факт, колкото

и страшно да звучи. Това е и бъдещето и ще се

прилага все по – усилено.

Приложенията – те са много актуални и се очаква

да продължат да се развиват.

MedTech – продуктите, които да се използват не

само в болнична, но и в домашна среда, тепърва

ще се развиват като тенденция, а ЕС има програма

по Хоризонт 2020 за нейната подкрепа.

Не всичко обаче е дигитализация и зад всяко едно

устройство стоят хора. Затова е важно да отговорим

на нуждите и изискванията на всеки, завърши

Кирилова.

Ивайло Дачов, Управител на Check Point Cardio

разказа за ”Пътят на здравеопазването през погледа

на мобилните и дигитални технологии –

телемедицина”. Той представи устройство, което

дава информация за различни здравни показатели

като пулс, температура, сърдечен ритъм, кръвно

налягане (без маншет, а с математически

алгоритъм), честота на дишане, кислородна

сепарация.

Събитие
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Системата, която е плод на 7-годишен труд,

генерира цялата информация, която може да се

гледа в реално време от наблюдаващ лекар през

мобилно устройство и може да помогне за

спасяването на човешки животи.

Иван Тодоров, председател на Съвета на

директорите на „Д-р Щерев“АД и мениджър

"Маркетинг" в Медицински комплекс „Д-р Щерев“,

представи използването на изкуствен интелект (AI) и

съвременни платформи за дигитален маркетинг,

които болницата внедрява, за да подобри

ежедневната комуникация с пациентите. Той

сподели за трудностите в комуникацията с

пациентите – голям брой обаждания, много

пропуснати такива, все по – голям обем онлайн

запитвания, което довежда до необходимостта от

създаване на екип, който да комуникира с

пациентите. Само за един месец неприетите

обаждания са намалели от 30% на 15%.

Увеличаването на обажданията и мейлите

продължава, затова се налага внедряване на чатбот,

който да улесни комуникацията. Чатботът се

синхронизира с Facebook Messenger, Viber и чат –

канала на болницата. Чатботът е базиран на Native

Chat – иновативна платформа за комуникация. Той

може да бъде обучаван като хора – с наличието на

цели и конкретни стъпки, базирани на примери и

данни от съществуващи системи.

Резултатът е повече приети обаждания и възможност

на операторите да разговарят с пациентите и да

отговарят на конкретни въпроси. Дигитализацията на

болницата продължава и с Sitefinity – интуитивна

система за управление на сайта им. Той позволява

да се използват възможности като персонализация и

възможност да отговаря на интересите на

посетителя, да се актвират digital marketing

настройките. Тук чрез специален алгоритъм се

познава профилът на потребителя и се дава

желаното от него съдържание, съответно и

качествена информация.

Събитие
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Петър Владимиров, Партньор в дигитална агенция

“Interactive Share“, показа тънкостите на „Digital

marketing за фармацевтичната индустрия“, а

Николай Галинов и Станислава Костадинова от

Netpeak представиха UX и SEO анализи на живо.

Според него при условие че 85% от българите всеки

ден влизат в интернет, ¾ от потреблението е през

мобилни усторйства и вниманието се задържа

средно за 1,7 секунди, бизнесът задължително

трябва да се дигитализира.

И в случая не става въпрос само за комуникация, а

за цялостно преосмисляне на бизнеса в

дигиталната реалност. Това може да стане като се

достигнат целевите потребители и бизнеса им даде

решение на проблема. Добре е бизнесът да се

върне в началото на мисленето си като стартъп, да

преразгледа цялостното си планиране и стратегии,

да направи отново анализ на ситуацията и тогава да

инвестира усилията си в изграждане на силен и

разпознавам бранд. Важно е да се комуникират

мисията и визията на бранда, защото той отличава

бизнеса от конкурентите.

Днес маркетинговата функция е променена заради

напълно различните навици на потребителите. Дали

избраните целеви групи все още са валидни и могат

ли да бъдат по-добре сегментирани, какво знаем за

тях, какво прави конкуренцията и в какво ние сме

различни. Именно това различие ще привлече

клиентите и може да ги задържи. Освен

задължителните онлайн канали за комуникация е

важно да се зареждат бързо на мобилни устройства

и, разбира се, компанията да присъства релевантно

в Гугъл.

Събитие
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Това, което дава дигитализацията като възможности

за комуникация не са само повече и по-активни

канали, а и възможност за бързо тестване на

различни криейтиви и различни формати. Разбира

се, е задължително освен ясната цел, сегментиране

на аудиторията и CRM плана, да се поддържа

непрекъснато комуникация с потребителя, да

използваме релевантна на него комуникация и да

следим и оптимизираме резултатите в реално

време.

Други акценти от форума бяха въвеждането на

GDPR, използването на ERP, практически workshop.

Милен Райков, съдружник „Данъци и право“, EY

Bulgaria, представи основни моменти в новия

Европейски регламент за ползване на личните данни

за фармация и здравеопазване и разказа за

тънкостите, които един администратор на данни

трябва да следва.

В рамките на форума Mетодия Чадиковски,

изпълнителен директор Рош България, разказа за

иновативните технологии във фармацията и

медицината, а Станимира Иванова и Бояна

Ликоманова от Balkan Services говориха за това как

влияят софтуерните решения на фармацевтичната

индустрия. От ERP компанията разказаха защо

внедряването на бизнес софтуер води до добро

планиране, стига се до навременно решение, което

може да променя хода на събитията. „Когато имаме

планиране, това помага да следим нашите задачи,

да съобразим промени или да правим моментна

отчетност, ако се наложи. Така се минимизира

възможността за пропуски“, обясни Ликоманова.

Събитие
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В панел „Бизнесът и здравеопазването - добри дигитални практики“, Елена Василева, Маркетинг

мениджър във Framar.bg, говори за онлайн търговията на хранителни добавки и продукти. Все повече

хора пазаруват в онлайн аптеката, но за да бъде успешен един бизнес, той трябва да следва

определена линия. Василева посочи като важни за успеха на една платформа няколко фактора -

информацията или съдържанието, ценовата политика, гаранция и дискретност на доставката и

налагането на име, което да буди доверие в потребителя.

В частта с практически workshop д-р Явор Янкулов, PhD Мениджър обучения e-training.bg, разказа как да

печелим повече при по-малко клиенти и как да привлечем и задържим нови стойностни клиенти, а

Николай Галинов и Станислава Костадинова демонстрираха „UX и SEO анализи на живо“ със сайтове

на компаниите – участници.

Това, което участниците можаха да си вземат от Форума? Дигитализацията не касае само

комуникацията, а целия бизнес, във всяка една сфера и ако компанията не е готова за промени, те ще

се случат въпреки нея. От всеки бизнес зависи иска ли да остане на пазара и да се развива.
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Сравнително рядко се появяват скандали, засягащи

едновременно културата, политиката, медиите и

бизнеса. Такъв е случаят с компанията за анализ на

данни и информация Cambridge Analytica,

използвала данни от профилите във Facebook на 50

милиона души за политически цели без тяхното

съгласие и знание. До тези данни компанията e

достигнала чрез анкета, анализираща личността на

потребителя и попълнена от 320, 000 потребители

срещу заплащане.

Историята придоби широка популярност поради

факта, че не се отнася само го малцинството на

политическите сили или професионалистите в

сферата на дигиталните технологии, а засяга всеки

от нас, навсякъде. Като потребители и индивиди ние

ежедневно разпространяваме онлайн

информация за предпочитанията, интересите и

предразсъдъците си, без да се замисляме.

Регистрираме се в напълно непознати сайтове и

приложения чрез Facebook, защото не обичаме

безкрайните пароли, а удобството. В същото време

обаче изобилието от лични данни представлява

добре дошъл подарък за бизнеса и брандовете,

които използват данните, за да идентифицират,

разберат и достигнат до своите публики чрез

дигитални и социални платформи по изискан,

таргетиран начин.
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Опитайте се да назовете поне една PR кампания,

спечелила награда през последните години, която

не се гордее с факта, че е базирана на „data-

driven insights“ и не показала по-високи нива на

измерима ангажираност и дори по-добри крайни

резултати за клиентите.

В най-добрия случай последиците за глобалната

политика са, че опитите за манипулация на избори и

референдуми чрез киберпропаганда са не сам

възможно, но вероятно водят началото си като

феномен на глобално ниво поне от 2014 година, а в

най-лошия демокрацията – специално политически

дебат, основаващ се на факти вместо на емоции, е

мъртва.

По отношение на социалната мрежа скандалът

представлява поредната пукнатина в репутацията на

вече изпадналата в криза Facebook, която към

момента на избухването му все още се опитваше

да овладее и да отговори на активността на Русия на

платформата. След спада на пазарния дял на

компанията, Зукърбърг най-накрая наруши

мълчанието си в четвъртък с публикация в

социалната мрежа, в която признава грешката и

определя ситуацията като „злоупотреба с

доверието“ между Facebook и потребителите. В

интервю за CNN той се извини за инцидента, даде

обещание, че медията ще упражни строг контрол

над измамни приложения и заяви, че е отворен към

идеята за регулация.

Разтърсващи истории като тази ясно показват защо

за първи път в 18-годишата история на Edelman’s 2018

Trust Barometer доверието в традиционните медии се

е повишило, докато доверието в социалните медии

се е понижило.

https://www.edelman.com/trust-barometer
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Какво значи всичко това за комуникационните

специалисти? Как индустрията ще успее да запази

баланса между точното таргетиране при изготвяне

стратегията и дейностите в дигиталния маркетинг и

същевременно да избегне злоупотребата с данни

или дори нарушаването на закона?

В кой момент от континуума осведоменост-

убеждаване-манипулация се прекрачва границата

при употребата на данни?

Това е фундаментален въпрос за PR индустрията

понеже в момента дигиталната нишка преминава

през почти всеки аспект от нейната работа. Можем

да го разгледаме от две гледни точки.

Първата е практическа и относително ясна:

поддръжката на база данни в агенциите и

използването на лични данни за PR кампании от

самите брандове. Злоупотребата с данни от страна

на Facebook идва тъкмо навреме. Ако

комуникационните специалисти по света все още

не са в разгара на подготовката си за новата

регулация на ЕС GDPR, която влиза в сила от 25 май

тази година, този случай определено постави

въпроса на първо място сред приоритетите им.

Изискванията на новия закон са свързани с мерки за

добра IT и вътрешна сигурност по отношение

обработването, складирането, защитата и

актуализирането на данните на клиентите,

включително от подизпълнители и доставчици.

Втората гледна точка е по-сложна и засяга

неопределената територия на доверие, репутация,

морал и етика. Като потребители ние сме донякъде

защитени от регулациите на GDPR, но след сагата

Cambridge Analytica можем ли изобщо да се

доверим отново на компании, които разполагат с

данните ни?
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Как брандовете и агенциите ще докажат, че не

само се изисква от тях да постъпят коректно,

използвайки данни, но и самите те имат желанието

да го направят? Как ще докажат, че изпозлват лична

информация като инструмент за общото благо с

цел да разберат по-добре своите публики, да

ангажират правилните хора в правилното време и

по правилния начин?

Отговорът може би се крие в друга съпоставка: The

Future Laboratory наскоро публикува последната

част от проучването си на бъдещите тенденции „The

Moral Uprising“, което е пълно с изненадващо

оптимистични прогнози относно как брандовете ще

и трябва да управляват новия и засилен компас, за

да оцелеят и да просперитет.

В свят, където технологиите развиват главоломно и

стават все по-тясно вплетени в материята на живота

ни, потребителите изискват нови етични рамки от

брандовете, с които имат все по-близки отношения,

също както брандовете налагат изисквания за по-

високи етични стандарти върху техните

комуникационни партньори.

При представянето на доклада на “The Future

Laboratory” на събитието Bite Global Рут Маршал-

Джонсън, директор “Стратегически прогнози“, заяви:

„Хакването на данни принуди потребителите да се

изправят лице в лице с опасенията си за сигурността

всеки ден. Брандовете трябва да поемат

отговорност за създаването на един по-безопасен и

по-сигурен свят за хората на глобално нови, да

компенсират последиците от дръзката инвазия на

иновациите и да бъдат пазителите на етичните

принципи за вашата индустрия и сектор.“

Тази история вероятно ще продължи още дълго;

брандовете, техните комуникационни консултанти и

целия свят наблюдават и очакват да видят какъв друг

страничен ефект ще изплува на повърхността преди

да оценяват нещастните случаи, оцелелите и

бъдещата стратегия отвъд спазването на

регулаторните изисквания.

Междувременно може би е добра идея да

избягваме анкети във Facebook.
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На 6 февруари четирима народни представители

от Движението за права и свободи в 44-то Народно

събрание, сред които и издателят Делян Пеевски,

внесоха законопроект за изменение и допълнение

на Закона за задължителното депозиране на

печатни и други произведения, прокламиращи

въвеждането на прозрачност в медийната

собственост, финансиране на медиите и

разпространението на вестници. От една страна

промените са насочени към сфера, пълна с

изключително много проблеми, но от друга,

разгледани по същество, те не само няма да

решат основните проблеми, но и ще създадат

нови.

Какво се предлага

В законопроекта се предлага да се създаде нов чл.

7б със следното съдържание:

Информация, идентифицираща лицата,

разпространяващи и продаващи печатни издания.

Чл. 7б. (1) Лице, разпространяващо и/или

продаващо печатни издания, е длъжно в срок до 31

януари на съответната година, да подаде в

Министерство на културата декларация по

образец, одобрена от министъра на културата,

която идентифицира действителния му

собственик, както и броя на обекти за продажба

на дребно на печатни издания, които използва в

търговската си дейност.
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Законът на ДПС за “осветляване на медиите”: много проблеми, 

малко решения

Продължава на следващата страница
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§ 2. Създава се нов чл. 7в, със следното

съдържание:

Задължително разкриване на информация от

доставчиците на медийни услуги.

Чл. 7в. (1) В срок до 30 юни на съответната година,

доставчиците на медийни услуги заявяват за

обявяване в съответния регистър по чл. 1, ал. 1 от

Закона за търговския регистър, декларация,

съдържаща информация за действителния

собственик на доставчика на медийни услуги към

датата на заявлението, както и информация за

всяко получено финансиране в предходната

календарна година, неговия размер и основание,

както и данни за лицето, предоставило

финансирането.

(2) Доставчиците на медийни услуги са длъжни да

посочват данните за действителния си собственик

и в интернет-страницата на съответната медия

или издание.

§ 3. В т. 10 от §1 от Допълнителните разпоредби,

се правят следните изменения:

“Действителен собственик” са физическите лица,

които са крайни бенефициенти на

собствеността в юридическото лице или са

учредители (или членове) в юридическото лице с

нестопанска цел, което самостоятелно или чрез

свързани лица притежава участие в издателя или

доставчика на медийна услуга.

§ 4. В § 1 от ДР се създават нови точки 12 и 13, със

следното съдържание:

12. “Финансиране” е всяко безвъзмездно

получаване на парични средства или имущество

и/или всяко друго получаване на парични

средства, независимо от използваната правна

форма, извън приходите от обичайната дейност

на доставчика на медийни услуги, както и всички

получени заеми извън банковите кредити.

13. “Медийна услуга” и “Доставчик на медийна

услуга” имат значението на тези по §1, т. 16 от

Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс.

Базовият проблем: сбъркана законодателна

техника

Всеки закон има определен предмет - кръгът на

обществените отношения, които ще бъдат

регулирани с него. Предметът на ЗЗДПДП е да

определя основанията и реда на депозиране на

печатни и други произведения, създадени и

тиражирани в страната, или отнасящи се до нея

с цел да бъдат съхранени като част от

националното културно наследство.
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Наред с това, във всеки закон следва да се

посочат принципите и целите, които той

преследва. Чл. 2 ЗЗДПДП посочва, че целите и

задачите на депозирането, съгласно този закон,

са:

1. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009

г.) събиране и съхраняване на депозираните

печатни и други произведения по чл. 3 с цел да се

осигурят пълни колекции от тях и да бъдат

запазени като част от националното културно

наследство;

2. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г., в сила от 06.07.2009

г.) осигуряване на обществен достъп до

депозираните печатни и други произведения;

3. изготвяне, обнародване и разпространение на

библиографска информация;

4. предоставяне на законоустановената

статистическа информация на компетентните

органи.

Внасянето на промени в този закон, които излизат

извън обхвата на предмета му и най-вече касаят

не просто депозиране на печатни и други

произведения, а създават задължения за всякакви

медии (неограничен кръг интернет сайтове,

телевизии и радиа), и противоречат на правилата

за законодателна техникa. Това е така защото с

тях се уреждат обществени отношения,

попадащи извън обхвата на самия закон, а това

ще направи невъзможно систематичното и

логическото им тълкуване — трудно можем да си

представим, че мерките срещу концентрация на

пазара на разпространение на вестници могат

да минат като мярка за опазване на културното

наследство, каквато е целта на коментирания

закон.
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Проблем има, но това не е подходът

Няма съмнение, че сферата към която са насочени

предложенията е пълна с проблеми. Няма съмнение

и че те навлизат в областта на гарантирани от

Конституцията и международните договори права -

свобода на словото, правото на изразяване,

свободата на печата, свободната стопанската

инициатива и т.н.

Ето защо е от изключително значение провеждането

на широк обществен дебат, който да гарантира, че

въведените ограничения и задължения преследват

легитимна цел и са необходими в едно

демократично общество, т.е налице е “належаща

обществена нужда”, каквато предполага трайната

практика на Европейския съд по правата на човека.

Именно това налага промените да бъдат

систематични, да се базират върху ясни принципи и

цели, и да не изключват от обхвата си определени

хипотези без основание и ясни мотиви за тези

изключения.

Провеждането на обществен дебат по темата не е

абстрактно понятие, а ясно регламентирана

процедура. Според Закона за нормативните актове,

изработването на проект на нормативен акт се

извършва при зачитане на принципите на

необходимост, обоснованост, предвидимост,

откритост, съгласуваност, субсидиарност,

пропорционалност и стабилност (чл. 26, ал. 1 ЗНА). В

процеса по изработване на проект на нормативен

акт се провеждат обществени консултации с

гражданите и юридическите лица (чл. 26, ал. 1 ЗНА). В

Оценката на въздействие на законопроекта е

предвидено, че той пряко ангажира всички медии и

“заинтересовани групи са голяма част от

българското общество”. Това предполага наличието

на широк дебат и предвиждане на предварително

обществено обсъждане на законопроекта, в който

да вземат участие както представители на

различните медии, така и на тези заинтересовани

групи от българското общество, за да може да се

спазят принципите на закона.

В процеса по изработване на проект на нормативен

акт се провеждат обществени консултации с

гражданите и юридическите лица (чл. 26, ал. 1 ЗНА).
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В Оценката на въздействие на законопроекта е

предвидено, че той пряко ангажира всички медии

и “заинтересовани групи са голяма част от

българското общество”. Това предполага

наличието на широк дебат и предвиждане на

предварително обществено обсъждане на

законопроекта, в който да вземат участие както

представители на различните медии, така и на

тези заинтересовани групи от българското

общество, за да може да се спазят принципите

на закона.

Тази преценка не е направена при изготвянето на

проекта, но нещо повече — той е изготвен от най-

големия участник на пазара на печатни медии и е

експлицитно (видно от мотивите му) насочен

срещу конкурентни медии.

Къде е рискът

Ако предложените промени се окажат

непропорционални, те ще влязат в конфликт с

гарантирани от Конституцията права.

Така например могат да доведат до цензура,

която е изрично забранена по силата на чл. 40, ал.

1 от Конституцията, или до нарушаване правото

на стопанска инициатива и свободата на

договоряне, гарантирани от чл. 19, ал. 1 и чл. 3 от

Конституцията.

Проектът на ДПС очевидно поставя разделение на

медиите на две групи - такива, финансиращи се

от “обичайна дейност” (без да е ясно какво

съдържа това понятие) и банкови кредити, за които

не се създават задължения за осветяване на

финансирането, и такива, които получават

“друго” финансиране.

Всеки законопроект, който е приет с цел да се

регулират конкретни съществуващи, персонално

идентифицирани субекти (в конкретния случай -

определени медии в конкретни хипотези, както

се посочва изрично в мотивите на

законопроекта), а не е насочен към решаването

на общ проблем на обществените отношения в

даден сектор, е обречен на неуспех.

Законопроектът трябва да цели обща принципна

уредба на обществени отношения, която трайно и

устойчиво да ги регулира занапред, а не да се

изменя според персоналния субстрат на

засягащите я субекти. Тоест уредбата трябва да

се съобрази с принципните проблеми на

сектора, а не със сегашните субективни данни за

финансиране на определени, а не на всички

медии.
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Това е особено опасно в сферата на свободата

на словото и печата, както сочи горчивият опит

със законодателството за печата в периода 1879-

1947.

Кое финансиране искаме да скрием?

Въпросът за финансирането на медии има

обективна и субективна страна. На първо място

от обективна страна, при уредба на

финансирането, следва да се посочат всички

източници на доходи, независимо от техния

произход. Това изискване трябва да

кореспондира най-вече с данъчното

законодателство и със законодателството,

уреждащо защитата на конкуренцията, особено

и в светлината на Четвъртата директива срещу

пране на пари (Директива (ЕС) 2015/849 на

Европейския парламент и на съвета) от 20 май

2015 г., която трябва да влезе в сила и за България.

Тя предвижда регистър на действителните

собственици не само на медии, но на всякакви

предприятия с изключително широк обхват.

Директивата дава различна дефиниция за

понятието “действителен собственик” от така

направеното предложение. В момента, в ЗЗДПДП

под “действителен собственик” се разбира

физическите лица, които са крайни

бенефициенти на собствеността в юридическо

лице, което самостоятелно или чрез свързани

лица притежава участие в издателя. Направеното

предложение добавя “или са учредители (или

членове) в юридическото лице с нестопанска

цел, което самостоятелно или чрез свързани лица

притежава участие в издателя или доставчика на

медийна услуга.” Не е посочено дали под

“свързани лица” се има предвид дефиницията,

дадена в §1 т.3 от ДР на Данъчно-осигурителено

процесуални кодекс (ДОПК).
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Този въпрос, особено в светлината на

предстоящото въвеждане на нова дефиниция за

“действителен собственик” с Четвъртата директива

срещу пране на пари, трябва да бъде внимателно

обоснован в мотивите на законопроекта и в

оценката на въздействие, за да не се получава в

българското законодателство наличие на еднакви

термини с различно значение. Не на последно

място, въобще не е разгледана хипотезата за

косвен контрол, когато определено лице може да

няма никакво отношение (скрито или явно) към

собствеността на медията, но да контролира

съдържанието й чрез други лостове, които най-

често са свързани с финансирането. Такова може

да бъде например предоставянето на

преференциални условия за печат или

разпространение, правото на ползване на

помещение за редакцията или студиата, техника

(особено при телевизиите).

Не на последно място е и възможността за

преференциално третиране от страна на

контролните органи (НАП, Инспекция по труда и

т.н.) - така например в случай, че дадена медиа

има дължими публични задължения, държавата (и в

частност изпълнителната власт) може да си

осигури безкритичност ако не премине в

изпълнение към това задължение или го отстрочи по

неясни и непрозрачни критерии.

На следващо място, осветляването на медийна

собственост има смисъл тогава, когато се

декларират и са публично достъпни не само

непазарните, но и пазарните източници на

финансиране и най-вече на рекламата, която по

правило заема най-голям дял от финансирането

на всяка медия. Декларирането само на

определен вид доходи би могло да доведе до

симулативни и прикрити сделки, с които да се

избягва действителния източник на деклариране.

Пълното осветяване на финансирането на медии

също следва да бъде подложено на широк

обществен дебат, защото ще влезе в конфликт с

базови принципи на стопанската инициатива като

търговската тайна, което може да доведе до

нелоялна конкуренция.

На следващо място, осветляването на медийна

собственост има смисъл тогава, когато се

декларират и са публично достъпни не само

непазарните, но и пазарните източници на

финансиране и най-вече на рекламата, която по

правило заема най-голям дял от финансирането

на всяка медия.
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Декларирането само на определен вид доходи би

могло да доведе до симулативни и прикрити

сделки, с които да се избягва действителния

източник на деклариране. Пълното осветяване на

финансирането на медии също следва да бъде

подложено на широк обществен дебат, защото

ще влезе в конфликт с базови принципи на

стопанската инициатива като търговската тайна,

което може да доведе до нелоялна конкуренция.

Въпреки че през последните години беше

гарантирана базова публичност при договорите по

линия на фондовете на ЕС, тя лесно беше

заобиколена чрез използването на фирми-

посредници, на които бяха възлагани поръчките,

които впоследствие сключват рекламни договори с

медии, избрани по неясни и непрозрачни

критерии.

Направените предложения няма да решат този

проблем, защото рекламните договори са

“обичайна дейност” и няма да подлежат на

деклариране.

От изключителен интерес за обществото е

прозрачността на всякакви видове позволени или

непозволени държавни помощи в медийната

сфера. Сегашното предложение обаче не

обхваща всички хипотези на финансиране на

медии, което създава нееднаквост на режима и

възможност за спекулации и избягване на

предоставяне на обществено значима

информация.

В мотивите на законопроекта и в оценката за

въздействие не са обсъдени изобщо мотиви за

въвеждане на изключенията от понятието

“финансиране”, което в сегашното си

предложение изключва приходите от обичайната

дейност на доставчика на медийни услуги, както и

всички получени заеми извън банковите кредити. Не

е обосновано защо само банковите кредити са

изключени като източник на заеми, особено

предвид факта, че банковите заеми са сред най-

честите източници на текущо и дългосрочно

финансиране. Банките и банковите институции в

повечето случаи са частни дружества и има

възможност предоставените от тях кредити да

бъдат обезпечени със залог на предприятие –

хипотеза, в която практически медията е изцяло

заложена на банката.
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Особената роля, която медиите имат в

обществения живот и изричното им признаване от

Конституционния съд за институциии “обществен

страж“, предполага внимателно обосноваване и

подробно мотивиране и обсъждане на

основанията за изключване на определени

източници на финансиране от понятието

“финансиране”. Не бива да се забравя и че едно

понятие трябва да обхваща всички хипотези и да

има само изрично предвидени и точно определени

изключения.

Тогава, когато от понятието се изключат източниците

на финансиране от обичайната дейност на

медията и банковите заеми, фактически

изключенията стават повече от хипотезите,

попадащи в правилото и го изпразват от

съдържание. В мотивите се посочва, че

законодателството ще даде “информираност на

обществото относно редакционната политика на

медиите, които се издържат по непазарен начин и

ще сведе до минимум възможността за

манипулиране на общественото мнение от медии,

съществуващи не заради приходите от дейността,

а благодарение на безвъзмездно корпоративно и

чуждестранно финансиране”.

Не е обсъдена възможността за въвеждането на

такива правила, които да въведат “до минимум

възможността за манипулиране на общественото

мнение” изобщо, независимо от начина им на

финансиране. Пример в тази посока са интернет

сайтове, които произвеждат манипулативни и

неверни статии, за да привличат повече читатели,

т.е. обичайната им дейност, от която се

финансират е манипулиране на общественото

мнение.

От субективна страна, проектът въвежда

задължения за всички субекти, които предоставят

възмездно или не финансови средства на медията.
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В този смисъл, според предложението за промени

медиите следва да предоставят данни за лицето,

предоставило финансирането, което влиза в

конфликт със Закона за защита на личните данни,

както и с гарантираната от данъчното

законодателство данъчна тайна.

Нещо повече - от така направеното предложение

не е ясно какво се разбира под “данни за лицето”.

Според чл. 2, ал. 1 от Закона за защита на личните

данни “лични данни са всяка информация,

отнасяща се до физическо лице, което е

идентифицирано или може да бъде

идентифицирано пряко или непряко чрез

идентификационен номер или чрез един или

повече специфични признаци.” Все пак, трябва да

се има предвид, че тогава когато се предоставя

лична информация за целите на данъчното

законодателство, са предвидени изрични

разпоредби, които наред със ЗЗЛД осигуряват

защита на предоставените данни.

С въвеждането на Новия Общ регламент за защита

на личните данни Регламент (ЕС) 2016/679 се

въвеждат редица нови правила при събирането и

обработката на лични данни и тяхното

предоставяне, особено за публичното им

обявяване. Това важи с особена сила, тогава когато

става дума за дарения на малки суми от

физически лица - средство, което медиите все по-

често използват, за да финансират своята дейност.

Тези правила трябва да се предвидят и в оценката

на въздействие да се обсъди подробно обемът на

информация и редът за предоставянето й, когато

става дума за “данни за лицето”. Тези въпроси

отново следва да се разгледат в оценката за

въздействие.

Публичност на разпространението

Заложената в проекта мярка за осветяване на

разпространението на печатни издания (вестници и

списания) е стъпка в правилната посока, но също

търпи сериозни критики.

Според предложението, разпространителите и

продавачите на печатни издания са длъжни да

обявят пред Министерство на културата

действителния си собственик, както и броя на

обекти на продажба, които използват. Ако този

брой е повече от 1/3 от всички декларирани, то

Министерството на културата уведомява Комисията

за защита на конкуренцията.
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Отново използваната терминология “действителен

собственик” не обхваща хипотезата за

контролиращо лице. Не става ясно и как точно е
избран прагът от ⅓, над който се сезира Комисия

за защита на конкуренцията. Не са предвидени и

мерки за ограничаване възможността за

заобикаляне на този праг чрез участие в пазара

чрез свързани лица.

Без санкция

Опасностите, които законът би създал са по-

скоро абстрактни, тъй като проектът се въздържа

от въвеждане на санкции при неизпълнение на

предвидените задължения. В същото време, сега

действащите разпоредби от закона въвеждат

административнонаказателна отговорност, ако не

бъде деклариран действителният собственик на

печатни издания.

Не става ясно защо нерегистрирането на

информация, идентифицираща действителния

собственик на издателя, носи след себе си

санкция, а нерегистрираното на информация,

идентифицираща лицата, разпространяващи и

продаващи печатни издания или притежаващи

телевизия, радио или интернет сайт - не.

В допълнение, трябва да се посочи като удачно

въвеждането на изискване за посочване на

данните за действителния собственик в интернет-

страницата на съответната медия или издание.
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Обобщение 

Така внесеният законопроект засяга сфера, която наистина е пълна с проблеми. . В същото време

липсата на обществен дебат по предложенията и на задълбочена оценка на въздействието му, както и

неравностойното третиране на регулираните субекти и неадекватната законодателна техника, могат да

го превърнат в изключително вреден и застрашаващ гарантирани от Конституцията права.

Също така предвид факта, че един от вносителите му е сред основните участници на пазара, който ще

бъде регулиран от проекта, това създава сериозен потенциал за конфликт на интереси и нелоялна

конкуренция.

Следва да се подчертае, че голяма част от проблемите, свързани с медиите в България (непрозрачно

финансиране, нелоялната конкуренция, концентрацията) са резултат от неефективността на държавни

институции, които не успяват да приложат действащо от години законодателство (данъчно, защита на

конкуренцията, пране на пари и т.н.) Тези проблеми няма как да бъдат решени с ad hoc

законодателство, което същевременно, може да влоши медийната среда.

Източник: Асоциация на европейските журналисти - България

Aнализ
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Асоциацията на европейските журналисти-България (АЕЖ-България) организира тренинг за студенти на

тема „Новинарство в дигиталния свят“. Тренингът ще се проведе на 17 април (вторник) от 14:00 до 16:00 ч. в

JA Startup Hambar, бул. „Цариградско шосе“ 111Б, София Тех Парк. Специален гост и обучител ще бъде

Даниел Рзаса, представител на Google News Lab за Централна и Източна Европа.

Обучението ще представя практически съвети за търсене на информация и реални казуси от цяла

Европа. Ще бъдат разгледани базисни инструменти на Google за верификация на съдържание от

социалните медии и инструменти за работа с бази данни, които помагат на журналистите да

визуализират своите идеи. Включено е задълбочено представяне на това как Google Trends може да

допълва журналистическите материали.

Обучение
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Участниците ще се потопят във виртуалната реалност, ще изследват възможностите на 360° видеа и ще

разберат как потребители от цял свят могат да използват най-модерните, бюджетни технологии в тази

сфера. Ще научат как снимки от Google Maps и Earth Pro могат да допълват постове в социалните

мрежи и да добавят визуален елемент към журналистическите статии. Всички тези похвати могат да се

използват както в създаването на водещи новини, така и при писането на обширни разследвания.

Студентите, които ще имат възможност да се включат в обучението, ще се гмурнат и в правеното на

новини с Maps, а StreetView ще им бъде помощник в търсенето на по-конкретна информация. Ще

открият и нови инструменти, с които да превръщат аудио звуците в панорамни картини.

Техен гид в света на дигиталното новинарство ще бъде Даниел Рзаса, който е работил за редица

редакции в Полша и Обединеното кралство, преди да се присъедини към екипа на Google News Lab.

Сред най-скорошните му ангажименти като журналист са старши репортер в HFMWeek, Лондон и

управлението на журналистическия проект за работа с бази данни „Modern Investor's Global WOW (Who

Owns What)“ в рамките на Citywire. Няколко години е бил и редактор в най-големия бизнес ежедневник в

Полша - Dziennik Gazeta Prawna.

Обучението е безплатно, но местата са ограничени и се изисква предварителна онлайн регистрация.

Крайният срок е до 16:00 ч. на 16 април, 2018 г. Владеенето на английски език на добро ниво е

задължително, не е предвиден превод по време на събитията.

Можете да се регистрирате за участие тук.
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На 25 април 2018 г. ще се проведе безплатно обучение на тема „Корпоративни социални иновации и

как се генерират идеи“. То се провежда в рамките на проект №BG05M9OP001-4.001-0094

“Транснационално партньорство за заетост и растеж чрез пре-инкубиране и импакт инвестиции”,

финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.,

съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ, по който бенефициент е “Евроконсултантс България С.А.” АД.

Ползи за участниците:

1.След обучението ще имате идеи за проекти за корпоративни социални иновации (КСИ) –

организаторският екип ще започне да работи безплатно за вас.

2.Ако решите, ще може да участвате в състезание за генериране на идеи за КСИ, което ще се

проведе на 18 май 2018 г. в гр. София.

3.Идеите на 10-те финалисти ще бъдат представени пред потенциални инвеститори (български и

чуждестранни) в рамките на еднодневно match-making събитие (панаир на идеи), на което ще се

срещнат двете страни, планирано за провеждане на 28 юни 2018 г. в гр. София.

Обучение
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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.

Възможност

Saatchi & Saatchi отпуска стипендии за магистърската си програма
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