Приз 2018

БДВО удължава срока за подаване на проекти в PR Приз 2018 до 28 април

Участниците в тазгодишното 18-то издание на конкурса PR Приз ще разполагат с още 10 дни, за да подадат
кандидатурите си на http://bdvo.org/pr-приз-2018/. Крайният срок в конкурса, организиран от Българското
дружество за връзки с обществеността (БДВО), се удължава до 28-и април. Публичните представяния на
проектите-участници ще се проведат на 11-и, 12-и и 13-и май, а церемонията по награждаването на
победителите ще се проведе на 22-и май в Sopharma Towers.
Продължава на следващата страница
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Приз 2018

Журирането тази година ще протече по различен начин. Шестнайсетте категории ще имат петима различни
оценители, но ще се запази традицията те да бъдат оптимален микс между изявени представители от
професионални организации в сферата на комуникациите, неправителствения сектор, медиите и
академичните среди.
За първи път в журито влизат и ръководителите на сродните организации Николай Караджов, изпълнителен
директор на Българска асоциация на комуникационните агенции (БАКА), Росен Мисов, изпълнителен
директор на Българска асоциация на рекламодателите (БАР) и Христо Христов, председател на
националната IAB асоциация по дигитални комуникации. По вече утвърдена традиция членове на журито
остават председателите на Българската асоциация на ПР агенциите (БАПРА) Катя Димитрова и на
Българската академична асоциация по комуникации (БААК) проф. Милко Петров, както и главният
секретар на рекламния фестивал Mediamixx Георги Кузмов. Неправителственият сектор ще бъде
представен от директора на Българския дарителски форум (БДФ) Красимира Величкова, а медиите от
Максим Майер, редакционен директор и управител на сп. „Мениджър“, Надя Маринова, главен редактор и
управляващ мениджър на b2b медия, Ина Георгиева, главен редактор на сп. „Твоят бизнес“ и Кирил Вълчев,
радио водещ в „Дарик радио“.
„Годината беше много динамична и това се вижда в разнообразните и интересни кандидатури, които
получихме до момента. Наред с традиционните категории за продуктови и корпоративни комуникации,
корпоративна социална отговорност, вътрешни, дигитални, кризисни комуникации и т.н., тази година ще
наградим и проект за изграждане на работодателска марка, както и агенция и вътрешен комуникационен
екип на годината“, коментира Мила Миленова, председател на УС на БДВО и председател на журито на PR
Приз 2018. Тя ще бъде единственият член на журито, който ще оценява проектите във всички категории.
Повече информация за условията за участие ще намерите тук.
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Нов член

Марин Костов Марин Костов – Мъро е творчески партньор в All Channels
Communication
Group
най-голямата
независима
българска
комуникационна група.
Работи в комуникационния бранш от над 15 години и зад гърба си има
многократно награждавани кампании за брандове като Крадецът на
ябълки, Stolichno, Starobrno, Decathlon, Очи на 4 лапи, БАНМЗ, UNICEF и
AVON.
Носител е на над 100 български и международни награди в областта на
комуникациите от фестивали като SABRE Awards, Golden Drum, PR ПРИЗ,
BAPRA Bright awards, ФАРА, Effie Bulgaria, IAB Mixx Awards и Webit Awards.
Участва като член на жури на български и международни фестивали по
креативност като ФАРА, IAB Mixx Awards, Young Lions Bulgaria и KIAF
International Advertising Festival. Гост-преподавател в е AUBG от 2015-та в
класа по публична комуникация на проф. Александър Дурчев, какго и
ментор на екипа-победител в тазгодишната Рекламна Академия на НБУ.
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Нов член

Емилия Стефанова се присъединява към екипа на All Channels Advertising
след 16 години опит в корпоративния свят в сферата на маркетинга и
комуникации в Мобиком, Хебросбанк, Пощенска банка, HP и Colliers. В
ролята си на Управляващ директор от близо 5 години, Емилия се грижи за
цялостното развитие и позициониране на агенцията, Employer Branding и
създаването на силен екип, разгръщането на портфолиото от клиенти,
съдаването на силни брандове. Сред партньoрите, с които работи, са
Загорка АД, Pernod Ricard, Decathlon, Raiffeisenbank, PHILIPS, FOX Channels
International сред много други.
Емилия вярва, че успехът е пътуване, което става ценно при смесването на
creative excellence, client intimacy и цялостно уважение – между хората и
между организациите.
Тя е запален читател, лежерeн фен на съвременното изкуство и горещ
почитател на експерименталния театър. Уроците по актьорско майсторство
са нейното хоби, а готвенето – сладко задължение.
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Нов член

Саня Георгиевa е студент със специалност „Журналистика“ във ВТУ „Св. Св.
Кирил и Методий“. Интересите й са насочени към медии и ПР, онлайн
комуникации, реклама и знание, затова смята да продължи обучението си,
като се отклони от пътя на журналистиката, за да вникне по-дълбоко в
сферата на ПР и рекламата. Участвала е в национални конкурси за поезия
и есета на различни теми, но като най-голямо свое постижение в сферата
определя спечелването на стипендията на БДВО в името на проф. Тодор
Петев за 2017 година. Според Саня възможностите за участие в дейността
на Дружеството, които се предоставят на студентите чрез инициативите му,
несъмнено ще допринесат за професионалното й развитие като
комуникационен специалист.
Саня бе избрана за първи стипендиант на БДВО за изключително доброто
познаване на съвременните социални и комуникационни процеси,
пречупени през оригинални авторски виждания и представяне на някои
достатъчно смели, но отлично аргументирани идеи. Есето й можете да
прочетете в миналогодишния брой на Praktiki.
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Интервю
Дигиталните комуникации променят ПР-а
Как се променя ролята на комуникационните специалисти
днес, предвид дигиталната революция, в която живеем?
- Дигиталните комуникации първоначално се очертаха като
следваща стъпка в развитието на ПР-а. Имат много общо и
с рекламата във визуалната и кратката словна форма, но
в крайна сметка са едно изцяло ново течение в
комуникациите. Интересно е как различните компании се
справиха с предизвикателството в последните години –
всеки по свой начин, защото нямаше от кого да се учим. И
до момента няма единно схващане за дигиталната
функция във вътрешните отдели и в агенциите. Стана
модерно да се назначават дигитални специалисти, но
отново – всички те са много различни като профил – някои
са чисти ПР-и, които пишат постове, големи колкото
пресрелийз; други са дизайнери, които не могат да
напишат и едно изречение без грешка; трети пък разбират
само от метрики и как съдържанието да достигне до
оптимално голяма аудитория, но не могат да ти предложат
самото съдържание. Така всички ние се оказахме леко
неподготвени, защото малко от нас имат шанса да
работят с мултифункционални специалисти, които могат
всички тези неща.
Продължава на следващата страница
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Интервю

Другото голямо предизвикателство се оказа
очакването
на
компаниите
и
на
онлайн
потребителите за инстантност в създаването на
съдържание – включително сложни форми като
видео и инфографика. В този video-first-world всички
се опитваме да доставим така атрактивното за
аудиторията и толерирано от социалните мрежи
видео съдържание, но то със сигурност не става
веднага, а и отнема време, пари и гъвкавостта на
подизпълнителите, които го произвеждат. Как да се
справим с тези и други въпроси относно
създаването на съдържание в онлайн среда - ще
обсъждаме с ПР-и, рекламисти и, разбира се,
дигитални специалисти по време на тазгодишния ПР
фестивал
на
тема
„Създаването
и
популяризирането на съдържание – Digi еволюцията
на комуникациите“, организиран от Българското
дружество за връзки с обществеността (БДВО).
През май месец ще се проведе конкурса PR Приз
2018, който се организира от БДВО. Разкажете
повече за неговата същност. Има ли новости в
тазгодишното издание?

- Тази година, освен всички основни категории,
въвеждаме и три нови категории - „Комуникационна
агенция на годината“, „Вътрешен комуникационен
отдел на годината“ и „Комуникационна кампания
за работодателска марка/ Employer Branding“.
Наградата за работодателска марка е логично
следствие от нарасналия интерес на компаниите
към това течение, оказало се пресечна точка между
комуникационни и HR специалисти. А трябва да
признаем, че през изминалата година имаше доста
добри кампании в тази област и ние много искаме
да ги видим в конкурса.
Конкурсните категории „Комуникационна агенция
на годината“ и нейният аналог в сферата на
корпоративния
PR
–
категорията
„Вътрешен
комуникационен отдел на годината“ – не са новост
за ПР Приз. Връщаме ги в най-стария конкурс за ПР
след повече от 10-годишно прекъсване. Целим да
отличим постиженията на агенции и на вътрешни
отдели
по
отношение
на
реализираните
изключителни комуникационни кампании през
годината. Заявките са опростени в сравнение с
миналата година и могат да се подават до 18 април
на сайта на БДВО – www.bdvo.org.
Продължава на следващата страница
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Интервю

Заедно с конкурса тече и PR фестивал. Какви ще са
акцентите тази година?
Посвещаваме
тазгодишния
фестивал
на
създаването, представянето и управлението на
съдържание особено в контекста на бързо
развиващите се дигитални комуникации. Темата му
е: „Създаването и популяризирането на съдържание
– Digi еволюцията на комуникациите“.
В препълненото информационно пространство
всяка компания се бори за читателско и клиентско
внимание. Какво е мястото на ПР специалистите в
тази надпревара?
- Ако компаниите се конкурират само с преките си
конкуренти от бранша, то комуникационните
специалисти се конкурират с всички компании от
всички сектори, с новини за катастрофи и видеа на
котенца, с фалшивите новини, с поредния
музикален хит и с какво ли още не. И всичко е за
вниманието на аудиторията. Това ни кара да сме
по-изобретателни и по-смели в предлаганото
съдържание на нашия клиент номер 1 – потребителя
в социалните мрежи.

От
друга
страна,
едно
от
сериозните
предизвикателства днес в комуникациите са
фалшивите новини, които виждаме, че могат да
навредят много. Какво е противодействието срещу
тях?
- Силата на фалшивите новини е в бързината, с
която лековерно се разпространяват от хората в
социалните
мрежи.
Затова
и
смятам,
че
отговорността срещу тях е на всички останали
здравомислещи хора, които да обърнат внимание
на поредния „преразпространител“ на фалшивата
новина в своята мрежа от контакти.
Все по-силно навлиза понятието „репутация на
бранда“. Какво породи неговото създаване и каква
е неговата същност?
- Това не е ново понятие в комуникациите. Естеството
на нашата професия е да управляваме именно
репутацията на дадена организация/личност/бранд.
Всъщност в наши дни всичко, което има изградена
репутация и положителна публичност, може да бъде
наречено бранд – дори и хора с устойчив имидж.
Продължава на следващата страница
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Доскоро категорично мнение беше, че ПР-ът е
безплатен и съответно всички ПР публикации.
Днес обаче все повече в комуникационния микс
се търси съдържание, което е носител на скрито
или явно рекламно послание. В тази връзка все
още ли ПР-ът ще е безплатен?
- Аз не разбирам схващането за безплатния ПР.
Дори и да се има предвид, че спечеленото
отразяване в медиите е безплатно, то в крайна
сметка зад достатъчно значимата новина, довела
до отразяване, все стоят някакви средства – пари,
време, човешки ресурс... Това, което се променя,
не е колко струва ПР-ът, а средствата за
комуникация, каналите – начинът, по който се
създава и разпространява съдържание.
Не смятате ли, че в последно време професията
„ПР“ има известна девалвация? Като че ли найлесно е да станеш ПР...
- Да станеш ПР не е лесно, но да се наречеш ПР е
лесно. Често БДВО санкционира с публични
позиции неправилното използване на израза „ПР“ в
PRактики, брой 162, 21 април 2018 г.

неподходящ контекст, който уронва престижа на
професията.
Целта
е
да
информираме
обществеността
какво
се
крие
зад
този
професионален термин, за да не се използва
погрешно като синоним на „пропаганда“,
„политическа акция“, „подвеждаща информация“
и други.
В същото време реално нямаме инструментите да
наказваме
самозвани
ПР-и,
защото
нито
образователният ценз е единствено мерило за
усвоени и прилагани на практика знания, нито
опитът на ПР практик със спорна репутация. Дори
сме мислили за професионален регистър,
подобно на този на юристите и лекарите. Затова и
преди няколко години създадохме Регистър на
подписалитe Етичния кодекс на ПР специалистите.
Той е леснодостъпен онлайн през сайта ни
www.bdvo.org и в него могат да бъдат открити
профилите на всички лица, които са приели, че
прилагат етични принципи в практикуваната от тях
ПР професия.
Източник: списание „Твоят бизнес“
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Интервю
Информационната среда в известна степен е токсична
Мануела Тотева е председател на БДВО за 2017 година,
екрперт по комуникации и член на Европейската
асоциация на директорите по комуникация (EACD).
Определено намирам разлики в отразяването на
новините в България и в Германия особено в кризисни
ситуации, било то политически или свързани с човешка
трагедия. Цитат от Етичния кодекс на българските медии
гласи, че не трябва да се засилва мъката на хората,
попаднали в беда или пострадали от престъпление, а
фактите да се съобщават със съчувствие и сдържаност.
Това, което виждаме през последните дни за съжаление
в интернет, показва, че доста се разминават
отразяването на информацията с
написаното в
кодекса. Това подчерта Мануела Тотева – експерт по
комуникации, член на Европейската асоциация на
комуникационните директори.
Това, което наблюдавам и което сочи изследване на
Евробарометър от началото на февруари, е, че
информацията, която основно респондентите приемат,
е през Интернет.
Продължава на следващата страница
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Интервю

Това,
че
не
можем
да
контролираме
информацията в социалните медии, е по някакъв
начин застрашаващо това доколко хората са
информирани за истински случващите се
събития. А информацията е преимуществото,
което всеки човек използва, и което е всичко за
нас.

основно от Фейсбук и тези хора не знаят дори кой
говори отсреща. Не знаят дали това е някакъв трол,
не знаят как тяхното мнение се манипулира и това
е изключително застрашаващо.

По думите на Тотева, случващото се с
отразяването на трагичните събития и липсата на
регулация е доста притеснително.
За сметка на това в Германия, за разлика от
пропагандата през 20 век по време на Втората
световна война, сега възходът на демократичните
медии е голям. Регулацията е изключително силна в
добрия смисъл.
Без
да
имам
изключително
задълбочени
наблюдения върху медийната среда във връзка с
изборите, които отминаха, мога да кажа
спокойно, че отношението на аудиторията към
фактите и начинът, по който се поднасят, са доста
различни. Информационната среда дори аз бих
нарекла в някаква степен токсична. Има една
възрастова граница, която се информира

Тотева припомни и позицията на PR общността по
въпроса с използването на платени или
провокирани коментатори в интернет, познати
като
„интернет
тролове”.
През
февруари
миналата година PR специалисти от пет български
професионални организации в сферата на
комуникациите приеха декларация, с която се
противопоставят на порочната практика.
Продължава на следващата страница
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Интервю

Чухме и обяснението на собственика основателя на Фейсбук пред Конгреса миналата седмица, че всеки
сам контролира, това, което получава като информация.
Ефективността на комуникацията в онлайн пространството е свързана с много фактори, но рамката, която
трябва да бъде поставена, трябва да попадне в дневния ред не само на институциите, а на всички, защото
в противен случай има риск комуникационният процес да стане неуправляем, подчерта Мануела Тотева.
Източник: Българско национално радио

PRактики, брой 162, 21 април 2018 г.

13

Фестивал

Вече са известни имената на първите двама лектори на фестивала Фара‘18
Най-големият форум на креативната индустрия в
България – фестивалът ФАРА, тази година събира
рекламна агенция и клиент с пресечна точка на
креативността и бизнес резултатите. Посланието
на фестивала, който ще се проведе в Пловдив от
7-ми до 9-ти юни, е „Работим заедно. Печелим
заедно“ и е посветено на клиента, който знае
какво иска, и на агенцията, която дава повече.
Най-стойностните кампании са резултат от
партньорството и доверието, a съвместни са не
само усилията, но и удовлетворението от
постигнатите успехи.

Организаторите на ФАРА’18 – Българска
асоциация на комуникационните агенции,
обявиха имената на първите двама лектори –
Ричард Мълъндър и Гурдийп Пури.

Тази година мотото на лекционния панел е
„Креативност и ефективност“ и включва
авторитетни имена с богат практически опит.
Презентациите и уъркшопите ще предизвикат
интереса
както
на
представители
на
творческите професии, така и на бизнес
ориентирани професионалисти от агенции,
медии и рекламодатели.
Продължава на следващата страница
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Фестивал

Повече от четвърт век кариера в Скотланд Ярд, включително като главен обучаващ в звеното за
преговори с похитители, Ричард Мълъндър е точният човек, който ще разкрие пред аудиторията
тайните на успешните преговори. Изкуството да преговаряш е и умение да слушаш – със своя
уникален опит в интервюиране на свидетели и заподозрени, Ричард пренася специфичните
техники на комуникация в света на бизнеса. Участвал е в мисии в Афганистан и в различни
преговори на международно ниво. Разработвал е и множество програми за обучение на екипи
от Shell, BAE, IMI, Oracle, Cambridge University, BNP Paribas, SAS Software.

Продължава на следващата страница
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Фестивал

Преди да основе своя консултантска компания - The
Effectiveness Partnership, Гурдийп Пури е част от екипа
на Leo Burnett, където оглавява отдела за ефективност
на комуникациите и работи с клиенти като Kellogg’s,
Procter & Gamble, McDonald’s, Fiat, Heinz, Morgan
Stanley, John West, Holiday Inn, Nintendo и Barclays. В
богатата си лична колекция от отличия Гурдийп
притежава 5 награди за ефективност IPA Effectiveness
Awards, включително 2 злата и 11 награди European
Effectiveness Awards, включително 3 първи места.
Заедно със своите съдружници в The Effectiveness
Partnership Пури е помогнал на клиентите си да
спечелят над 60 награди за ефективност в конкурси
по целия свят.
Основни партньори на XIX фестивал на Българската
асоциация на комуникационните агенции – ФАРА’18,
са Фондация „Пловдив 2019 – Европейска столица на
културата“, „Нова Броудкастинг Груп” и „Нет Инфо“.
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Новина
LIDL открива IT център за развойна дейност в българия
Лидерът на търговията на дребно в Европа Lidl
избра България за откриването на своя нов
високотехнологичен ИТ център за развойна
дейност. С отварянето му ще бъдат създадени
нови 120 работни места.
Новата структура носи името Lidl Digital. Тя ще
обслужва всички Lidl държави и ще отговаря за
ключови ИТ проекти на международната верига.

Lidl Digital е базиран в София, като в него вече
работят 25 висококвалифицирани ИТ специалисти.
Предстои да бъдат наети още близо 100 души,
които да станат част от екипа.
Основната дейност на Lidl Digital ще бъде
разработването на специфични платформи,
системи и решения, които да се ползват от всички
Lidl държави за онлайн търговията като нова и
допълваща посока на сегашния успешен
стационарен бизнес на компанията. Наред с
Германия, Испания и Румъния, България е
следващата страна, в която се отваря ИT Център за
развойна дейност Lidl Digital.
„Изключително признание и повод за гордост за
нас е фактът, че такъв център се открива и в
България. Това е доказателство за успешното и
устойчиво развитие на нашия бизнес и огромното
доверие, което ни се гласува за управлението на
толкова важни за Lidl проекти“, коментира Милена
Драгийска, главен изпълнителен директор на Лидл
България.
Продължава на следващата страница
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Новина

Lidl избира България за своя нов ИТ център за развойна дейност след надпревара между няколко
европейски държави. Успешното присъствие на Лидл България в региона, както и утвърдения имидж
на България като страна с висококвалифицирани ИТ специалисти и динамичното развитие на ИТ
сектора у нас са сред причините, натежали в полза на избора на страната ни за откриването на
новото ИТ звено.
С откриването на Lidl Digital Лидл България затвърждава едно от основните си предимства като
работодател, а именно широкия спектър от кариерни възможности, които предоставя – от области
като продажби и логистика до ключови ИТ дейности на високо ниво.
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Награди
Престижните „Зелени Оскари“ очакват своите нови притежатели

Започна кандидатстването в Националния конкурс “Най-зелените компании в България”, който се
организира с подкрепата на Министерството на околната среда и водите.
Конкурсът се провежда за осма година и негов организатор е b2b Media. Той се превърна в емблема на
отговорния и екологично съобразен бизнес, като включва отличия, които са в синхрон с развиващата се
бизнес среда в България, както и призове за личности, компании, общини и неправителствени
организации.
Кандидатстването продължава до 4 май 2018 г. тук. Официалната церемония по награждаването ще се
проведе на 11 май 2018 година от 19 часа. Повече информация за условията, категориите и журито на
конкурса ще откриете тук.
PRактики, брой 162, 21 април 2018 г.
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Събитие
УНИЦЕФ и АЕЖ организират международна конференция “Децата и
медиите. Мисия: Етично oтразяване”

Детският фонд на ООН (УНИЦЕФ) и Асоциацията на европейските журналисти – България обединяват
усилия в името на по-етично и включващо присъствие на деца в медиите.
На конференцията ще бъде представен първият Пътеводител за етично отразяване на деца, създаден от
изтъкнати журналисти, комуникационни специалисти и експерти под ръководството на УНИЦЕФ и АЕЖБългария. Панелната дискусия ще се фокусира върху българския опит и възможностите за подобряване
на ситуацията у нас.
Събитието ще се състои на 26 април от 9:30 до 14 ч. в Sofia Event Center в „Парадайс център“. Участието
е безплатно, но местата са ограничени до 150, поради което е необходима предварителна регистрация
до 20 април на този линк.
Продължава на следващата страница
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Събитие

Презентация ще изнесе г-жа Кони Фос (Телевизия Фюжън,
САЩ Fusion), която ще разкаже как медийната кампания
„Деца в затвора“ е довела до промяна в правосъдието за
деца в Съединените щати и отмяната от президента Барак
Обама на нехуманна практика, каквато е задържането на
непълнолетни в изолатори.
Друг лектор ще бъде г-жа Таманна Рахман (Великобритания).
Рахман е продуцент на филма на BBC Panorama „Когато
деца насилват деца“. Филмът разследва скрития свят на
сексуалното насилие между деца, когато деца извършват
посегателства над връстниците си. Освен че е посветено на
малко изследвана и много актуална тема, документалното
видео е и пример за етично отразяване както на деца жертви
на насилие, така и на такива в конфликт със закона.
Работните езици са български и английски, като е сигурен
превод. В случай че нямате възможност да присъствате лично,
можете да гледате събитието на живо във Фейсбук
страницата на UNICEF Bulgaria или на запис след това.
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Признание
The Smarts с номинация от Lürzer's Archive

Най-престижното специализирано издание за реклама Lürzer’s Archive за втори път номинира
телевизионна реклама на българската рекламна агенция The Smarts. Проектът е реализиран за UniCredit
Bulbank. Сред няколко хиляди регистрирани реклами от списанието селектират най-добрите 60 ТВ клипа.
Целият клип на оригиналната реклама може да видите тук, както и Instagram версията тук.

Продължава на следващата страница
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Признание

Българска ПР-агенция сред номинираните за EMEA SABRE Awards 2018

SiteMedia Consultancy бе отличена в категориите за Professional Service Firms и Healthcare Providers в една
от най-авторитетните комуникационни надпревари.
Eдни от най-авторитетните световни награди за комуникации, SABRE Awards, публикува номинираните
агенции, проекти, кампании и клиенти, които са се отличили през изтеклата година със своя
професионализъм в комуникационния бизнес за региона Европа, Близък Изток и Африка. SiteMedia
Consultancy e номинирана в категорията Healthcare Providers с кампанията за Пух – Първата бионик котка,
както и в категорията Professional Service Firms за инициативата #MidWeekPRmeetUp. SiteMedia Consultancy
се нарежда до комуникационни агенции като: BBDO, Edelman, FleishmanHillard, Burson-Marsteller, Hill +
Knowlton, MSLGROUP, Havas PR, Weber Shanwdick, Porter Novelli и много други.
Продължава на следващата страница

PRактики, брой 162, 21 април 2018 г.

23

Признание

„За нас е чест, че за пореден път екипът ни получава
признание. Както за стандартните ни комуникационни
услуги,
така
и
за
иновативните,
с
които
експериментираме.
Отличията
са
резултат
на
целогодишната ни работа, на подхода ни към
комуникациите, на цялостното развитие на бизнеса на
SiteMedia Consultancy. Горди сме, че кампанията за
храбрия Пух се нареди до кампаниите на гиганти като TMobile, Microsoft, The Coca-Cola Company, HP Inc., Huawei
и много други. За пореден път българска агенция е
номинирана на европейско ниво и това е признание за
развитието на българската ПР общност. Нашият сектор
работи на най-високо международно ниво и това се
забелязва навсякъде“, сподели Любомир Аламанов и
допълни: „Готвим се за трети пореден път да отбележим 07
юли - професионалния празник на ПР специалистите. ПР
общността в България има с какво да се гордее и всички
успехи през последната година показват, че сме на прав
път и усилената работа се възнаграждава.“
Целият списък EMEA Sabre Awards 2018 може да видите тук.
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Интервю

Българската мрежа на Глобалния догор на ООН за промяна на
отношението на общество към отговорния бизнес
В този брой на бюлетина ви срещаме с екипа на
БМГД - Дарина Георгиева, Изпълнителен директор,
и Марина Стефанова, Директор устойчиво
развитие, за да разберем какви са постиженията
и плановете на отговорния бизнес за 2018 година.
През 2018-a се навършват седем години от
създаването на организацията. Откъде тръгна и
как израсна Българската Мрежа през тези
години?
Всъщност инициативата на Глобалния договор на
ООН и нейните принципи стъпиха в България почти
веднага след обявяването й в Давос през 1999-а
година от Кофи Анан. От 2003 до 2010 година тя бе
под егидата на ПРООН, а след това, като стъпка в
посока
зрялост,
устойчивост
и
активност,
компаниите се обединиха около създаването на
сдружение.
Днес, 7 години след тази смела крачка, Мрежата
има разпознаваем облик и създадени колективни

проекти с обществена значимост, които имат
положителен ефект върху устойчивото развитие на
бизнеса и обществото. Вече имаме две отличия в
рамките
на
световното
семейство
на
националните мрежи на Глобалния договор и
няколко български награди за своите проекти от PR
Приз и годишните HR награди на БАУХ.
Мрежата не просто спазва десетте принципа на
Глобалния договор, а с тяхна помощ се стремим
към промяна в културата на нашето общество,
прилагайки ги творчески според неговите нужди.
Създадохме стил на работа и традиции как да
обединяваме капацитет, за да постигнем ново
ниво на Корпоративна Социална Отговорност –
Колективна Социална Отговорност. Това никак не
изключва индивидуалната отговорност, а напротив,
обединява и създава повече споделена стойност.
Бавно, но устойчиво Мрежата се разраства,
печели съмишленици и приятели, които разбират,
че КСО не е спорадична и показна дейност, а
разбиране, философия, начин на работа.
Продължава на следващата страница
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Интервю

Как се промени разбирането за КСО?

Корпоративната социална отговорност се развива
съобразно нарастващата роля на компаниите в
решаването на проблеми и предизвикателства от
други обществено значими сфери, а не само за
нуждите на потребителите. Днес бизнесът измерва
своя дългосрочен успех съобразно очакванията на
заинтересованите страни, които са важен
партньор при идентифициране границите на
неговото въздействие и отговорност.
Кои са най-значимите
изминалата година?

ви

постижения

през

2017 бе една успешна година за нас: проектът ни
„Отговорният
избор“
получи
международно
признание; с „Игри за добрини“ дадохме старт на
още една програма от нашия Стратегически план
за работа по Целите за устойчиво развитие;
мащабът на „Гордея се с труда на моите
родители“ нарасна не само като брой компании
и деца, но и като териториално покритие – проведе
се в 17 селища на страната.

По един иновативен за нашето общество подход,
след срещи и обсъждания със заинтересованите
страни, създадохме Национален план за работа
по Европейския пакт за младежта. Основната цел
на инициатива на Европейската комисия и CSR
Europe е да осигури по-добра подготовка и
мотивация на младежите за тяхната реализация.
Заложили сме ясно определени приоритети,
инициативи и ангажименти на отговорния бизнес
по повечето от тях и ще работим в тази посока.

Какво ново да очакваме през 2018-a година?
Продължаваме да работим за промяна на
отношението на нашето общество към отговорния
бизнес. Следваме и поетите със Стратегическия
план за изпълнение на Целите на ООН за устойчиво
развитие ангажименти. Стремим се да постигнем
устойчивост на програмите, които вече имаме и да
ги развиваме, както и да направим Мрежата и
темите за устойчивото развитие и КСО попопулярни, разбираеми, разпознаваеми. За да
стигнем до повече компании, ще направим “road
show” в Бургас, Пловдив, Стара Загора.
Продължава на следващата страница
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Интервю

Отскоро Глобалният договор на ООН претърпя промени, които
целят постигане на по-голяма ангажираност на членовете на
инициативата. Разкажете ни повече за това.
Световната инициатива на Глобалния договор на ООН е найголямата инициатива за корпоративна устойчивост – има над 12
000 членове. Тя е призив към компаниите да приведат своите
стратегии и операции в синхрон с универсалните принципи за
човешки права, труд, околна среда и антикорупция, и да
предприемат действия в полза на обществото. Бизнесът е сила
за добро. Ангажирайки се с устойчивото развитие, компаниите
поемат споделена отговорност за един по-добър свят.
От 2018 година се въвежда нов бизнес модел - ONE Global
Compact. Освен, че цели да достигне до още повече компании,
с този модел се припознава ролята на местните мрежи. Всяка
страна има уникална история, култура, среда и възможности и
местната мрежа и компаниите имат шанса да „преведат“
принципите и ценностите на разбираем език.
И, да, този модел цели да насърчи членовете на Инициативата българските, и клоновете на мултинационалните компании в
България, към по-голяма активност и ангажираност, особено на
местно ниво. За да може членството в инициативата да не е
само декларативно, а да носи ползи на всички нива - и за
бизнеса, и за обществото.
Продължава на следващата страница
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Българската мрежа се отличава със своята
работа по колективни проекти. Какво да очакваме
в тази посока през настоящата година?
Продължаваме работа и надграждането на
успешните колективни програми, носещи в своите
съдържание и цели послания за ценността на
труда,
отговорно
потребление,
защита
на
потребителските права, младежко включване и
кариерно ориентиране. Стремежът ни е всеки
един наш проект да има все по-голямо
обществено въздействие.

Темата тази година касае всички: “Beat Plastic
Pollution”, с което UN Environment Programme
насочва нашето внимание към замърсяването с
отпадъци от пластмаса и пагубните последици за
флората и фауната от човешкото нехайство.

В средата на март предстои да дадем старт на
програмата „Отговорният избор“ за 2018, като
отбележим Световния ден на правата на
потребителя с информационна кампания и
публична лекция на тема „Правата ми като
потребител в дигиталния свят“.
На 5 юни по традиция ще отбележим Световния
ден на околната среда.

Продължава на следващата страница
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За поредна шеста година нашият екип ще
организира и най-популярния проект на Мрежата
„Гордея се с труда на моите родители“. С тази
инициатива ние целим да запознаем отблизо
децата на служителите в компаниите-участници, с
професиите на техните родители.
Юни, септември и октомври за нас ще бъдат под
наслов „Игри за добрини“, защото през тези
месеци предстои осъществяването на четири
спортни турнира в името на добри каузи - тенис на
маса, тенис на корт, футбол и волейбол. След
успеха на пилотното издание през миналата
година сега ще отворим турнирите за всички
желаещи организации, независимо дали са
членове на Мрежата или не.

И нека не забравяме още един проект на
Мрежата, който също се отличава със своята
обществена значимост - Националният план за
действие в изпълнение на Европейския пакт за
младежта. Националният план бе съставен
съвместно
с
представители
на
компании,
младежки,
браншови
и
професионални
организации, образователни институции, учебни
центрове, публична администрация и водещи
професионалисти. Той цели създаването и
консолидирането на партньорства в подкрепа на
младежкото включване и заетост. Всеки, който има
интерес да се включи по осъществяване на едно
или повече от действията, включени в плана, може
да заяви своята готовност, попълвайки онлайн
форма на нашия уебсайт.

Деца, младежи, учители и родители отново ще
имат
възможност
да
посетят
Базара
на
професиите, където да се запознаят отблизо с
редица професии и да получат полезна
информация от специалисти в различни области.
Целта на Базара е да помогне на учениците да
направят добре информиран и отговорен избор
на бъдещата си професия.
Продължава на следващата страница
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Все повече се говори на тема нефинансово
отчитане. Разкажете ни какво е развитието по този
въпрос в България и какво се очаква от компаниите
оттук насетне.

Мрежата може да се похвали с голяма видимост
сред своите членове, съмишленици и приятели, но
не и извън своите обичайни кръгове. Как мислите
да промените това?

Според българския Закон за счетоводството всички
големи предприятия, които са предприятия от
обществен интерес и към 31 декември на отчетния
период надвишават критерия за среден брой
служители през финансовата година от 500 души,
прилагат в доклада за дейността си нефинансова
декларация. От фирмите се очаква да поднесат
“нетипична” за читателя информация, която да
подпомогне
разбирането
на
развитието,
резултатите, състоянието на предприятието и
въздействието на неговата дейност, отнасяща се
като минимум до екологичните и социалните
въпроси и въпросите, свързани със служителите,
зачитането на правата на човека, борбата с
корупцията и подкупите. При липса на експерти,
които да я поднесат на разбираем език, това се
превръща в административна тежест, а не в
процес с добавена стойност за бизнеса.

Имаме отлични свои колективни проекти, които
адресират важни за всички проблеми и носят
огромно удовлетворение на участващите в тях
компании и на техните служители, но има нужда от
повече видимост и разпознаваемост и сред други
компании, организации.
Бизнесът инвестира в обществото, но все още има
сенки в неговия имидж. Той е сила за добро, но за
това добро трябва да се знае. Знаете колко важни
са
комуникациите
и
комуникационните
специалисти.
И тук е мястото да обявим, че ще приемаме
помощта на експертите: Ако искате да се
обвържете с отговорните компании и припознавате
кауза/проект,
търсим
комуникационни
професионалисти за нашите програми или
инициативи.
Продължава на следващата страница
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Българската мрежа на Глобалния договор на ООН е най-ангажираната организация в страната в
сферата на корпоративната социална отговорност и устойчивото развитие. Тя е мрежата на
отговорния бизнес, която с работата си показва, че бизнесът, посредством участието си в
колективни социални проекти и програми, е сила за добро.
Българската мрежа на Глобалния договор на ООН е обединение на отговорни компании,
образователни институции и неправителствени организации. Мрежата функционира като част от
глобалната мрежа на ООН и същевременно е национална партньорска организация на найголямата европейска бизнес мрежа за КСО – CSR Europe.
Глобалният договор на ООН е доброволна инициатива на бившия генерален секретар на ООН
Кофи Анан, обединяваща бизнес и неправителствени организации, академични институции,
градове и агенции на ООН в истински глобален форум в подкрепа на устойчивия растеж и
гражданската отговорност. Десетте принципа на инициативата Глобален договор са насочени към
прилагане на отговорни бизнес практики в сферата на правата на човека, трудовите норми,
опазването на околната среда и борбата с корупцията.
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АЕЖ с призив към медии и институции за подобряване на
отразяването на инциденти

Медиите трябва да инвестират в обучения на журналисти как да отразяват трагични инциденти. Гневната
реакция на обществото срещу погазването на етичните стандарти по време на преки включвания от
мястото на катастрофата на магистрала Тракия е напълно обяснима и от името на гилдията бихме
искали да поднесем извиненията си и да изкажем съболезнования на пострадалите и на близките на
загиналите.
Асоциацията на европейските журналисти – България (АЕЖ - България) нееднократно е излизала с
позиции, напомняйки задълженията на журналистите според Етичния кодекс на българските медии да не
засилват мъката на хората, преживели трагедии.
Продължава на следващата страница
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В същото време, категорично възразяваме срещу
“публичното линчуване” на колеги, допуснали
грешка, както и срещу заклеймяването на цялата
професионална общност.
Без по никакъв начин да оправдаваме погазването
на етични правила, бихме искали да обърнем
внимание
върху
факта,
че
репортерите,
пристигнали на мястото на трагедия минути след
случването й, също са хора и като всички останали
са подвластни на емоции. За разлика от
служителите на полицията, пожарната, спешна
помощ, репортерите в повечето случаи не са
систематично и редовно подготвени за сблъсъка с
подобна ситуация. Положението в медиите рядко
позволява да има репортери, специализирани
само в една тема. На мястото на трагичен
инцидент може да се озове всеки един от
репортерите, независимо какъв ресор обикновено
покрива. Известно е, че реакциите в ситуации на
криза трябва да бъдат автоматизирани, за да не се
стига до грешни решения под влияние на
емоциите. Точно това е и целта на периодичните
обучения, които провеждат всички представители на
професии
като
полицаи,
пожарникари,

парамедици – заучаване на действия, които да се
предприемат автоматично при кризисна ситуация.
Подобни специализирани и редовни обучения
трябва да преминават и работещите в медиите. Те
трябва да знаят какво да правят, за да могат
едновременно да изпълнят задълженията си – да
информират обществото, без да нарушават
правата на пострадалите.

В първите минути след трагедия в никакъв случай не
бива да се подценява нуждата от информиране на
обществото. Това е необходимо по няколко
причини – от медиите се очаква да съобщят има ли
действаща заплаха и необходимо ли е хората да
предприемат мерки, за да се защитят. Трябва да
се знае прави ли се всичко необходимо за
спасяването
на
засегнатите.
Общественото
очакване също е да се изясни възможно най-бързо
какво точно се е случило, какъв е броят на
пострадалите, какви са версиите, по които се
работи и т.н. Ако медиите не изпълнят задължението
си да потърсят отговорите на тези въпроси, се
създава опасност от спекулации и слухове, които
носят потенциален риск за сигурността.
Продължава на следващата страница
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Затова е оправдано присъствието на журналисти на мястото на инцидента. Разбира се в периметър, в който
не се пречи на извършването на спасителни действия и по начин, който не накърнява чувствата на
пострадалите.
Асоциацията на европейските журналисти – България издаде кратък наръчник, посветен на отразяването на
трагични инциденти. Той може да бъде намерен на нашата страница в интернет и призоваваме всички
колеги да се консултират с него. В същото време, смятаме, че това далеч не е достатъчно и каним медиите,
заедно да започнем да работим за периодичните обучения на журналисти за действия в кризисни ситуации.

Голяма отговорност при инциденти носят и представителите на МВР - те трябва едновременно да обособят
зона за сигурност, в която да не допускат никого с изключение на спасителните екипи, а от друга страна, да
не създават усещане за информационно затъмнение. Представителите на държавните институции трябва
да подават бързо необходимото количество информация, като в същото време внимават да не разкриват
ненужни подробности, накърняващи правата на жертвите. Например, въпреки че обществото трябва да
бъде информирано колко тежко е състоянието на пострадалите и дали има опасност за живота им,
разкриването на диагноза пред медиите може да е нарушаване на лекарската тайна и правата на
пациента. АЕЖ-България съвместно с партньори ще работи и за повишаване на квалификацията на
специалистите по връзки с обществеността от гледна точка на етично подаване на информация към
медиите.
Източник: АЕЖ
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Първият ден от изслушването на Марк Зукърбърг пред Конгреса от
комуникационна гледна точка
Конкретният повод за свикването на съвместно
заседание между сенатските комисии за
търговията и по юридическите въпроси и
основателят на Facebook Марк Зукърбърг на 11
април тази година беше скандалът около
„изтичането“ на даннитe на милиони потребители
на социалната мрежа без тяхното съгласие.
Изслушването бе озаглавено със скучното
название „Фейсбук, защита на личните данни в
социални медии и използването и злоупотребата с
данни“, но всеки знаеше, че целта на това
представление се отнасяше до нещо повече.
Зукърбърг трябваше да убеди американските
граждани, че е надежден „управител“ не само на
най-чувствителната им лична информация, но и на
онлайн дискусиите, в които се включват.

широк аспект, той се връщаше най-често към два
основни рефрена: „Екипът ми ще разговаря с вас
по тези въпроси.“ и „Детайлите са от голямо
значение.“
На
пръв
поглед
монотонното
начало на
изслушването едва ли се е отразило на
общественото негодувание срещу Facebook и
незабавната нужда от имиджов катарзис

Имайки предвид колко шум се вдигна около
заседанието, е трудно човек да не се почувства
разочарован от първия час от процедурата. След
встъпителното си изявление, в което собственикът
на Facebook обеща да поеме отговорност в поПродължава на следващата страница
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Тестът-метафора доказа следното: сенаторите
изискват прозрачност, отговорност и подкрепа за
ново законодателство, но се обръщаха към
Зукърбърг като към отличен ученик, който може би
има нужда от урок по поемане на отговорност и
изпълняване на задължения, но има и какво да
предложи в замяна.
Много от тях се опитаха да насочат критиката си
към техническите детайли за това как Facebook
управлява данните, изкарвайки на показ само найосновното, за което могат да се хванат. Сенатор
Бил Нилсон, демократ от Флорида, даде следния
пример: „Общувам с приятелите си във Фейсбук и
индикирам по някакъв начин, че обичам определен
вид шоколад. И изведнъж започвам да виждам
реклами за шоколад. Ами ако не искам да ги
получавам?“ Зукърбърг, който, изглежда, се
чувстваше комфортно в своя костюм и леко
разхлабената си синя вратовръзка, търпеливо
обясни, че съществува опция хората да изключат
таргетираната реклама, ако искат. Все едно
наблюдаваш как дядо ти моли Хенри Форд да го
научи как се кара кола.

Въпросите на Линдзи Грахам, републиканец от
Южна Каролина, се оказаха най-целенасочени за
подбуждане гнева и възмущението на обществото.
Той започна със следния въпрос: „Познавате ли
Андрю Босуърт?“ Грахам говореше с тона на
добре запознат със случая адвокат, а Зукърбърг, уж
схванал
правилата
на
играта,
която
се
разиграваше, отговори небрежно: „Да, сенаторе,
познавам го“.

Продължава на следващата страница
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Босуърд, вицепрезидент на Facebook, стана обект
на спорове, след като през март тази година
BuzzFeed публикува вътрешен за компанията
документ (бележка), изготвен от Босуърт през 2016
и
разпространен
сред
служителите
на
компанията. В него той разкрива, че според
философията на Фейсбук си заслужава да се
поемат рискове, за да се постигне по-високата
цел – икономически растеж, което става чрез
„свързване на хората“. "Всяко нещо, което правим
в името на растежа, е оправдано", пише Босуърт.

"Всички съмнителни практики за импортиране на
контакти. Всичко, което помага на хората да
останат по-лесно откриваеми от приятели. Цялата
работа, която вършим, за да подобрим
комуникацията.“ Написаното от него е изцяло в
разрез с посланието за отговорност, което
Зукърбърг пробутваше пред Конгреса. Чрез
включването на темата Босуърт в изслушването
Грахам направи нещата много по-лични от
другите сенатори, който се фокусираха върху
правила и регулации. Той попита Зукърбърг дали
вярва в написаното от вицепрезидента. Разбира
се, последният отговори отрицателно. Сенаторът
искаше да знае и дали като CEO на компанията
Зукърбърг не е успял да комуникира правилно
недоволството си от подобни изявления, защото
„ако Босуърт разбираше къде се намираме в
момента, никога нямаше да напише нещо
подобно.“ Отговорът накара Грахам да се
засмее: „Сенаторе, опитваме се да ръководим
компания, в която служителите могат да изразяват
различните си мнения на вътрешно ниво.“, след
което сенаторът намекна с хипотетична ситуация
на Зукърбърг, че е редно да уволни човек с
подобни възгледи.
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Аферата „Босуърт“ и свързаните с нея отговори
на Зукърбърг показват защо толкова много хора
подхождат към Facebook с вътрешно чувство на
скептицизъм. Въпреки че изявлението в бележката
е изказано по доста груб начин, в крайна сметка
идеологически то не се различава от модела,
който помогна на Facebook да се сдобие с
монополна власт: свързването над всичко,
подплатено с бизнес модел, основаващ се на
събирането и експлоатирането на колкото се
може повече данни.
Facebook предприе мащабна кампания за
поправяне на имиджа си и появата на Зукърбърг
пред американския Конгрес е част от нея.
Създателят на социалната мрежа обърна
внимание на смяната на предишното мото на
Facebook “Действай бързо и чупи неща” с новото
„Действай бързо със стабилна инфраструктура.“
Някои от демократите изразиха вярата си, че в
партньорство със Зукърбърг проблемите ще
бъдат регулирани и решени.

И все пак бизнес моделът на Facebook все още
представлява машина за събиране на възможно
най-много информация за хората и тяхното
внимание. Ако продължи да битува погрешната
представа, че социалната мрежа компанията
функционира
според
нашите
интереси,
опасността,
която
тя
в
действителност
представлява, може единствено да се увеличи.

По материал на The New Yorker
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Слуховете за смъртта на Facebook са силно преувеличени, а
параноята около скандала надхвърли здравословните граници

Шумът около „скандала“ с Фейсбук все по-често става тема на разговор. Минаха повече от 10 години от
създаването на Фейсбук и бумът на социалните мрежи, а хората чак сега се сетиха да се възмутят и
паникьосат до параноя, надхвърляща здравословните граници, че разни сайтове, интернет платформи,
дигитални проекти или мобилни приложения събирали „личните им данни“. Нормално е, все пак сме в
епохата на интернета. Всички играчи на пазара - от Facebook, Google и Amazon до най-скромните
електронни магазини, събират личните данни на потребителите основно за целите на техния маркетинг и
реклама.

“Senator, we run ads.” Така Марк Зукърбърг отговори на въпроса как Facebook поддържа бизнеса си, без да
таксува потребителите си, отправен от един от разпитващите го сенатори пред двете камари на
американския Конгрес. Това кратко изречение представлява бизнес модела на една интернет компания
днес.
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През 2014 г. Александър Коган, учен от Кеймбридж,
който е възхитен от изследванията на друг учен от
същия университет – Михал Кошински, в областта
на психографията, основани на поведението на
потребителите в социалните мрежи, създава
Фейсбук приложение с научни цели („Test Your
Personality app“). Тестът бива попълнен от около 270
000 души, но тъй като по това време API-тата на
Фейсбук приложенията дават достъп не само до
конкретния потребител, но и до всички негови
приятели, реално Коган събира личните данни от
близо 50 милиона профила. Едва през април, 2015 г.
Фейсбук се „осъзнават“ и спират достъпа на
приложенията
до
приятелския
кръг
на
потребителите, които ги ползват, но в продължения
на около 5 години хиляди подобни приложения са
били одобрени от компанията и използвани от
стотици милиони в социалната мрежа.

Facebook id, name, first name, last name, link, gender,
locale, time zone, updated time, verified; about me,
actions, activities, birthday check-ins, history, events,
games activity, groups, hometown, interests, likes,
location, notes, online presence, photo video tags,
photos, questions, relationship details, relationships,
religion, politics, status, subscriptions, website, work
history.

Благодарение на така нар. дефолтна настройка
или настройка по подразбиране “friend permission”,
създателите на подобни приложения могат да
изтеглят цялата информация от потребителските
профили, а именно:
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Коган осъзнава какво богатство представлява тази
огромна база данни и я предлага срещу добра
цена на Cambridge Analytica, бутикова маркетинг
агенция, собственост на компанията SCL (Strategic
Communication Laboratories). Въпреки че се
говореше за цифри като 87 милиона, се оказа, че
Cambridge Analytica са купили от Коган данните на
30 милиона потребители, основно от САЩ, напълно
легално.
Тази информация излиза наяве още през 2015 г. в
опит да се защитят от Фейсбук обвиняват Коган, че е
нарушил правилата им и че продаването на данни
на потребителите на трета страна е незаконно.
Дори го заплашват със съд. От Cambridge Analytica
заявяват, че ще изтрият придобитата база данни и в
края на годината официално потвърждават, че са
го направили.
Основната причина отново да бъде „претоплен“
същият този скандал в края на 2017 г. е само една Cambridge Analytica взеха активно участие в
предизборната кампания и според немалко
наблюдатели имат основен принос за победата на
Доналд Тръмп на президентските избори в САЩ.

Cambridge Analytica бяха демонизирани до такава
степен сякаш са „хакнали“ Фейсбук, откраднали
са личните данни на милиони американци и са им
„програмирали“ съзнанието да гласуват за Тръмп.
Но истината е съвсем друга и от компанията много
подробно опровергаха всички несправедливи
обвинения към нея.
Cambridge
Analytica
са
изключителни
професионалисти и в работата им няма нищо
тъмно, плашещо или осъдително. Напротив – със
своя иновативен подход те зададоха нови хоризонти
в развитието на съвременният маркетинг, като го
изведоха на ново, по-високо ниво. Цялата
маркетингова и рекламна индустрия десетилетия
наред стъпваше на базата на демографията.
Идентифицирането
на
целевите
публики,
сегментирането и таргетирането се извършваше
изцяло на основата на техните демографски
характеристики. Колкото и прецизна да е
съвременната демография, тя е далеч от
съвършенството.
Двама
души
със
сходни
демографски характеристики може да имат
коренно различни интереси, идеи, начин на
мислене и поведение.
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Cambridge Analytica оставиха демографията на
заден план и за първи път целенасочено поставиха в
центъра на своите стратегии психографията.
Концепцията им се базира на изследванията на
редица
учени-психолози
от
Кеймбриджкия
университет, включително и на Кошински. Найважното, което е в основата ѝ, е модела – OCEAN,
съкращение
на
5
основни
личностни
характеристики,
наричани
от
психолозите
„Голямата Петорка“ (Big Five), достатъчни според
изследователите от Кеймбридж да се направи
пълен психографски профил на отделната личност
- Оpenness (колко отворени сте за нови
преживявания?), Conscientiousness (до каква степен
сте
перфекционист?),
Extroversion
(колко
общителен сте?), Agreeableness (колко внимателен
и отзивчив сте към сътрудничество?) и Neuroticism
(лесно
ли
се
разстройвате?).
Между другото, на сайта на университета може да
разгледате и да решите десетки тестове на базата
на OCEAN модела.

"Голямата петорка” още от края на 80-те и началото
на 90-те е стандартна техника в психометрията. Но
за дълъг период от време проблемът с този подход
е бил събирането на данни, защото е изисквало
попълването на сложни въпросници. Появата на
интернет, социалните мрежи, от една страна, и
развитието на софтуерни алгоритми за прецизна
обработка
и
анализ
на
големи
масиви
информация (Big Data) от друга, дадоха нов тласък
на развитието на психографията.
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Точно на това заложиха Cambridge Analytica. Няма магия, няма манипулация, няма неетични схеми. Това,
което те направиха за кампанията на Тръмп беше, че на базата на модерната психография успяха да
идентифицират, сегментират и таргетират най-точните аудитории с най-подходящите за всяка от тях
послания и то на микро ниво. Това, за което мечтаят от години хиляди маркетолози по цял свят: да
разполагат с технология, благодарение на която да могат да прецизират своята потенциална аудитория
почти до нивото на отделния индивид. Е, вече такава технология има. Главният принос за това е на
Cambridge Analytica.
Почти съм сигурен, че ако бяха част от екипа на Хилари Клинтън, сега щяха да ги дават за пример и да
получават награди за работата си (подобно на интернет кампанията при първия избор на Барак Обама за
президент).
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Стана ясно, че конкретния повод за „грандиозния скандал“, който доведе дори до изслушване на
Зукърбърг в американския Конгрес, е от 2015 г. и че оттогава до днес Фейсбук направиха много в
посока опазване личните данни на потребителите. Да, това не е достатъчно. Да, Фейсбук и Марк
Зукърбърг имат доста „грехове“ и много проблеми за решаване. Ще спомена някои от тях:








липсата на адекватен контрол върху Фейсбук приложенията (особено до 2015 г.);
неразбираемите условия за ползване, неясните community стандарти и сравнително сложните
за много от потребителите privacy настройки;
липса на достатъчно прозрачност на платформата - Фейсбук събира лични данни от места, от
които дори не споменава – от телефонните разговори и SMS-и (чрез Messenger);
все повече губят контрол и показват неспособност ако не да се справят с тях, то поне да
редуцират влиянието на „троловете“ в мрежата и разпространението на fake news;
изключително лоша система за модерация, неспазване на техните собствени стандарти за
допустимо съдържание във Фейсбук;
няма никаква възможност за обратна връзка или Customer Service с жив представител от
Фейсбук, освен чрез автоматични съобщения от „роботи“;
и не на последно място - компромиси от страна на Фейсбук с някои недемократични държави
в ущърб на потребителите – блокиране на профили и страници на противници на режимите,
прекалена отзивчивост от страна на компанията към някои government requests и др.
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Но вместо да се говори и пише за тези много по-важни проблеми, повечето медии и запленените в
нарцисизъма и мисълта за собствения си рейтинг конгресмени, които задаваха въпроси на
Зукърбърг, демонстрираха ярка некомпетентност, като насочиха дискусиите в посока, че са
направили скандалното разкритие, че Фейсбук използва личните ви данни.
Естествено, че ги използва - „senator, we run ads”. Все пак самият Фейсбук в същността си е създаден
с идеята да бъде платформа, в която потребителите си правят профили, за да споделят различни
неща с приятелите си. Огромна част от тези неща са публични. И всеки сравнително грамотен в
сферата на ИТ индивид, да не говорим за ИТ компании, може съвсем лесно да извлече цялата
публична информация, която споделяме във Фейсбук.
Казано елементарно – за един ден мога да разгледам и да си сваля ръчно публичната информация
на около 100-тина Facebook профила и след това да анализирам всеки потребител какви интереси
има, какви политически възгледи споделя, религиозна принадлежност, relationship статус, ако щете кои отбори подкрепя, каква е сексуалността му и още много други. Но в днешно време съществуват
софтуери, които могат да направят всичко товаnне за 100, а примерно за 100 000 профила и не за 1
ден, а за 1 час. И това се отнася не само за Фейсбук. Всяка публична информация, която някога
някъде сте оставили за себе си или споделили в интернет, може да бъде открита, свалена и
анализирана. Това е положението, няма как да се опазим „стерилни“ и недосегаеми, щом сме в
интернет, независимо дали ни харесва или не.
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В тази връзка ще цитирам свой колега: „На практика всяко приложение, всеки сайт и всяка платформа
събира данни за вас. Иначе няма как например в Google Adwords да таргетирате своите потенциални
клиенти, които да виждат вашите реклами. Резонно следва да си зададем въпроса дали казуса е
политически или икономически, защото Google прави същото и то в значително по-голям мащаб.
За огромно съжаление на повечето потребители с всяка снимка, статус, коментар или друг вид публично
излагане на информация те са интересни главно на рекламодателите, които ще ви продадат даден продукт
на базата на тази активност, която им казва, че обичате да готвите, да пътувате и вероятно сте “open-minded”
(свободомислещ, с широки възгледи).

Така че, ако атакуваме Фейсбук, нека да атакуваме и всички платформи, които го правят, защото,
повярвайте, всички си имат условия, които не четете, и където е описано всичко, от което днес хората
недоволстват, а преди това са цъкнали ОК.“
От казаното дотук е важно да се направи извода, че моделите на интернет бизнеса на Facebook, Google,
Amazon целят продажба на данните на фирмите рекламодатели. А възможностите за реклама в интернет
са безкрайни – от остарелите статични банери и платените search резултати до динамичния ре-маркетинг и
модерните програматик стратегии.
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Разбира се, всеки човек в епохата на интернет,
има правото сам да решава дали и как да се
събират и ползват личните му данни и
информацията, която оставя като дигитален
отпечатък от присъствието си в Мрежата. Има
право да изисква от всяка компания в уеб
пространството – от най-големите до наймалките, неговото „online privacy“ на потребител
да бъде защитено по най-добрия начин. А
компаниите трябва да стават все по-прозрачни,
по-отворени и по-гъвкави в това отношение.

Факт е, че последните 1-2 години има сериозен
напредък в тази посока. От май тази година влиза
в действие в страните от ЕС и регулацията,
базирана на GDPR. Самият Фейсбук вече прави
подобни промени, като очакванията са, че
компанията ще ги въведе не само за територията
на ЕС, но и за целия свят.

Посоката на дискусията не бива да прокламира
забрана на всеки бизнес в мрежата да ползва
личните данни на потребителите и всякакви
тракинг кодове, които следят за поведението в
интернет, а да има строги правила, прозрачност
за потребителите и ясен контрол как и за какво се
ползват те и при какви условия и по какви
процедури могат да се пазят и кога е необходимо
да се изтрият.
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За първи път в историята си Фейсбук и неговият
основател са подложени на толкова остри критики и са
изправени пред толкова тежки проблеми за решаване.
Факт е, че заради скандала, заради призивите
#DeleteFacebook, подкрепени включително от влиятелни
личности като Елън Мъск и Стив Возняк и някои други,
акциите на компанията се сринаха до ниво, до което
никога не бяха падали, откакто тя е на фондовата
борса (от около 190 до под 155 долара), което й коства
общи загуби в размер на около 50 милиарда долара.
Но колкото и да е странно за мнозина, след
маратонските изслушвания на Марк Зукърбърг пред
Конгреса и след купищата нелепи обвинения,
абсурдни въпроси и некомпетентни изявления от
страна на сенаторите и конгресмените, имиджът на
Зукърбърг не само че не пострада, а дори отбеляза
позитивна промяна. Същото се случи и с акциите на
Фейсбук – в момента те са на цена около 170 долара,
а трендът, макар и по-бавен и не толкова отчетлив, е в
посока нагоре.

Продължава на следващата страница
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Резонен е въпросът дали спадът в доверието към Фейсбук, както и всички натрупани в последните
месеци сътресения около социалната мрежа, ще се отразят негативно на използването й като ценен
канал за бизнес комуникация и мощен инструмент за реклама и маркетинг?
За сега такива признаци няма. Реално не се отчита спад в броя на активните потребители, които до този
момент са над 2 млрд. по целия свят. В крайна сметка не е задължително да обичаш някого, за да
правиш бизнес с него. А Фейсбук на този етап продължава да разполага и да предоставя на бизнеса,
безплатно при това, изключително силни възможности за комуникация и развитие, по-лесни за ползване и
не по-малко ефективни от тези, които предоставя Google. Така че, както би казал Марк Твен, слуховете за
смъртта на Фейсбук са силно преувеличени.

Като обобщение, след всичко случило се до момента, можем да заключим, че Фейсбук вече никога
няма да бъде същия, който познавахме от последните няколко години. Като проект, най-голямата
социална мрежа вече излезе от младежко тийнейджърския си период и навлезе в зрелостта, с всички
негативи и позитиви от тази промяна. Потребителите осъзнаха, че е важно да бъдат по-грамотни по
отношение на личните си данни и сигурността си в интернет и да се интересуват повече от своите права
в мрежата, а Марк научи по трудния начин, че доверието в компанията и движението на цените на
акциите й нагоре са в пряка корелация.
Автор: Борис Луканов, Marketing Creative Lab
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Модул „Музеите като образователна среда“ и очакваните
резултати
По данни на Министерството на образованието и науката
по т. н. проект „УСПЕХ”, между 2007 – 2013 г. са отпуснати
100 млн. лева за извънкласна дейност, в която „a priori“ се
включва и посещението на музеи. През 2012 г. авторът на
публикацията
взе
участие
в
разработването
и
реализирането на проекта „Маркетиногово проучаване и
оценка на взаимодействието между музеите, училището и
младите потребители”. Изследването е осъществено по
идея на музейните експерти от Националния исторически
музей с финансовата подкрепа на НФ „Култура”.
Една от неговите цели бе да проучи мястото на музеите в
училищния
живот
и
неговите
възможности
за
извънучилищна дейност. Проучването обхваща учители и
ученици от 15 училища и музейни специалисти от 6
национални музея в София.
Резултатите потвърждават
предварителната хипотеза, базирана на дълготрайни
наблюдения, че взаимоотношенията и връзките между трите
страни (музей, училище, ученици) са недостатъчно
ефективни и резултатни. Музейните експерти масово
отчитат, че дейностите по програмата в музейните
експозиции е в по-голямата си част фиктивно и
следователно резултатът е по-скоро нулев.
Продължава на следващата страница
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Според
мнението
на
музейната
колегия
ангажиментите на преподавателите се свеждат до
това да доведат децата до музея, да ги „пуснат“
самостоятелно из залите, а след това да се
снимат групово пред витрините. Същевременно
мнението на децата е категорично - 69,4% от тях
имат
желание
да
участват
в
тематични
работилници, 53, 5% - в образователни исторически
сцени и възстановки, а 72,7% изявяват желание да
се включат 3D анимации и представления.
Изводите и препоръките от изследването са
предоставени
на
МОН,
РУО
София–град,
Министерството на културата, музеи и други
заинтересовани институции.
Защо е тази кратка ретроспекция? Отговорът е
ясен – за да не се случи същото по новата
програма
„Осигуряване
на
съвременна
образователна среда“. Според нея 100 000 лв.
специално са насочени към модул „Музеите като
образователна среда“, който цели да се
стимулира посещениято на деца и ученици в
музеите. Интересно е, че като бенефициент по
този модул със субсидия от 10 000 лв. от музеите в

страната е включен единствено Националният
музей на образованието в Габрово. Последният
несъмнено представлява подходящо място за
осъществяване на образователни инициативи. В
него се съхраняват документи, снимки и
веществени материали, свързани с просветното
дело от X век до наши дни, които е добре младите
хора да познават. На практика обаче се получава
неравнопоставеност между музейните институции.
Продължава на следващата страница
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В същото време редица са музеите в България, които предлагат интересни, интерактивни и познавателни
музейно-образователни програми. Общият брой на училищата, включени в дейностите по модула, са 300,
а учениците – 8 000. Максималният размер на един училищен проект е до 2500 лв. Много или малко е това?
Дали музейните експерти ще бъдат потърсени като партньори в изготвянето на проектните идеи? До 10
май тази година училищните ръководства е необходимо да разработят съответните инициативи за
заниманията в музеите. Ще видим колко от тях ще се обърнат за съдействие към музейните експерти.
По думите на Милена Дамянова - председател на образователната комисия към Народното събрание,
има идея за създаването на отличие за най-добро сътрудничество между училище и културна
институция. Кога и дали „идеята“ ще стане реалност, как ще се развие програмата и какви резултати
можем да очакваме - предстои да разберем. Добрата новина е, че въпреки всичко се наблюдава
движение в правилната посока.
Автор: Мадлен Янева-Георгиева
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Влияние на CSR върху ангажираността и поведението на
служителите

Във връзка с докторска дисертация на тема „Влияние на CSR върху ангажираността и поведението на
служителите“ се провежда докторантско изследване. Като специалисти в тази област вашето мнение
би допринесло значително за достоверността и обективността на резултатите и техния анализ. Можете
да се включите чрез попълване на следния въпросник, който има за цел да проучи корпоративната
социална отговорност, ангажираността, поведението, привързаността и психологическия капитал
на служителите в организациите. Изследването е с научни цели и отговорите остават анонимни.
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Корпоративни социални иновации и как се генерират идеи

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.
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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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