Приз 2018

66 организации с общо 83 проекта ще се състезават в PR Приз 2018

Публични представяния на проектите-участници:
11-и, 12-и и 13-и май 2018

За първи път 7 чуждестранни експерти се включват в журито на най-стария конкурс за комуникационни
постижения
Общо 66 организации представят рекордния брой от 83 проекта в тазгодишното издание на конкурса PR
Приз, организиран от Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО). От тях комуникационните
агенции са 16, а представените компании, неправителствени организации и институции – 50. В
реализацията на проектите са участвали 254 комуникационни експерти.
Продължава на следващата страница
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За първи път в историята на конкурса в журито ще се включат 7 реномирани чуждестранни
комуникационни професионалисти, а всяка категория ще бъде оценявана от различно жури, съставено от
петима българи и двама чужденци.
Най-много проекти ще се състезават в категория „Кампания за устойчиво развитие/ корпоративна
социална отговорност“, в която ще журират Майкъл Леандър, международен маркетинг лектор, основател
и CEO на института Markedu и Шейн Сноу, съосновател на компанията за сторителинг и създаване на
съдържание Contently, журналист и писател.
Корпоративният сектор ще бъде представен от Сабина Стърб, регионален комуникационен директор на
Samsung, Ейдън Пауър, директор "Потребител, бранд и маркетинг" на KBC Груп Ирландия, и Паулина Ямса,
глобален старши онлайн маркетинг мениджър на Siemens.
Към оценителите в определени категории на 18-ото издание на PR Приз ще се присъединят и Кристин Де
Леон, ръководител „Съдържание“ на Connected Pictures и Александър Сладек, старши консултант в The
Skills Group, управляващ партньор в All Channels Communication Austria.
Заедно с българските членове на журито, общо 19 човека ще се включат в оценяването на проектите, което
ще протече в два етапа – писмена оценка на представените материали и публична защита в периода 1113 май. Церемонията по награждаване ще се проведе на 22 май от 19:00 ч. в Sopharma Business Towers.
За повече информация:
Мила Миленова
Моб.: 0897 986 860
Имейл: office@bdvo.org
Продължава на следващата страница
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Стипендия

Бетина Стефанова от ФЖМК към СУ е стипендиантът на БДВО за 2018 г.
Специална награда за познание се присъжда на Миглена Романова от ВТУ
Журито избра Бетина Стефанова за стипендиант на
2018 година заради оригиналния творчески подход,
с който развива темата за опасността от бързата
публичност. „Бетина показва добро познаване на
съвременните
социални
и
комуникационни
процеси, аналитичност, познаване на творчеството
на проф. Петев в съчетание с нестандартна
художественост на текста. Нейното „писмо“ от
променящата се комуникационна среда до
дигиталния гражданин на света е увлекателно и
приятно четиво, което провокира към размисъл“,
споделя журито, оценило есетата.

Бетина Стефанова от ФЖМК на Софийски
университет „Св. Климент Охридски“ е вторият
носител на стипендията на БДВО на името на
Проф. Тодор Петев. Специална награда за
познание и умело използване на фактите и
понятията в сферата на комуникациите получава
Миглена Романова, студент във ВТУ „Св. Св. Кирил и
Методий“.
PRактики, брой 163, 2 май 2018 г.

Второто издание на конкурса за стипендиант на
БДВО събра общо 11 претенденти за стипендията от
четири университета в страната с комуникационни
специалности – СУ „Св. Климент Охридски“,
Университета за национално и световно стопанство
(УНСС), Нов български университет (НБУ) и
Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и
Методий“. Желаещите кандидатстваха с есе на
тема „Опасностите от бързата публичност“.
Продължава на следващата страница
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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 през настоящата година.
Стипендиантът
ще
участва
заедно
с
представители на БДВО в организирането на поне
три ключови събития или изяви на дружеството и
ще има собствени възможности за публичност, в
които да популяризира постижението си.
Носителят също така ще спазва и ще има
мисията да популяризира етичните принципи в ПР
сред
своите колеги, за да работи за
утвърждаването
на
стандартни
в
комуникационната професия от най-ранния етап
във формирането на разбирането им за нея.
Припомняме, че стипендията беше създадена в
края на 2016 година в памет на учредителя и
почетен председател на БДВО – проф. Тодор
Петев – и ще бъде връчвана всяка година на
български студенти в сферата на комуникациите.
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Опасностите от бързата публичност
Бетина Стефанова, стипендиант на БДВО

От: Променящата се комуникационна среда
До: Дигиталният гражданин на света
„Скъпи, дигитален гражданино,
Пиша ти с покана да бъдеш моят спътник в изграждането на етична, пълноценна и адекватна
комуникационна среда в „мрежовото общество“ на Кастелс, което поставя редица предизвикателства и
опасности пред разпространяването на моите комуникативни послания.
Времево-пространствената рамка на живота ми се разтегля значително и надминава функционалните ми
възможности за организиране на здравословен и достоверен диалог в глобален мащаб. Информационното
време тече бързо и често превръща в популистка, уязвима, непроверена и измислена комуникационната
среда в дигиталния свят на съвременното общество.
Бих искала да бъда по-контролирана и полезна за хората и затова смятам, че именно всяка личност с
индивидуалните си разбирания и очаквания за живота е неразделна част от поддържането на обществен
информационен ред. „Почистването“ на комуникационните канали в социалното взаимодействие на всеки
човек в неговото общуване е необходимо както на междуличностно, така и на глобално ниво. Политическите
интереси и преследването на властта, равноправието между половете, нашумелите изяви с чорапи на жълти
патета, непроверената информация са само част от публични съобщения, които „замърсяват“
идеологически възгледи, насаждат изкуствено политическо влияние, нарушават културни особености и
довеждат до нелогични, но желани събития и процеси по целия свят.
Продължава на следващата страница
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В стремежа си да бъда средство за масова
осведоменост търся решение за поддържане на
истинността на изложените факти както в
традиционните медии, така и в новите средства за
информиране – дигитални медии, блогове,
социални мрежи. Основният проблем се очертава
с допускането на фалшивата или пост-истината,
която се прокрадва чрез мрежовите връзки за
комуникация, оплитайки измамни представи за
политическа, икономическа, социална и културна
реалност в глобалното общество.
Често ме превръщат в опростени изказвания за
различни социални проблеми, където чистачка с
метла е „символ“ на национална сигурност и
стабилност на държавното устройство. Където
свободата се сравнява със салам, ракия и
сланина в прокрадването на велики идеи и
обещания в търсене на консенсус като основна
ценност на комуникацията.

Със същата тази метла държавни управници, а и
публични личности, замитат под краката ни
значими и съществени проблеми в региона,
държавата, континента, че защо не и в Космоса.

Комуникацията се предава чрез жълти патета, с
които публичността се обува, за да прикрие
мръсните
белези
от
отклоняването
на
общественото внимание, печелейки доверието на
информиращите се граждани в дигиталния свят.
Използването на опростени символни знаци от
публични личности, докато котките продължават да
са най-търсената дума в глобалната мрежа,
пренасочват дневния ред на информационния
поток от политически шантажи и грабежи, от
разрухата на култури и ценности и от
неспособността на човек да бъде критичен към
социалните процеси.
Легитимността на публичното говорене се
отклонява от законовите норми, където моралните
изисквания на доброто общество се измерват в
брой „лайкове“, „шъервания“, в емотикони на
смях, тъга, любов, изумление, в „туитове“,
„сторита“ и „сийн“-нати съобщения в социалните
мрежи. На пръв поглед достъпни източници на
информация за социални нагласи и поведения,
но уви – изградени в некотролируем виртуален
свят.
Продължава на следващата страница

PRактики, брой 163, 2 май 2018 г.

7

Есе

Скоростта
на
разпространение
на
информационни
съобщения
довежда
до
изкривяването на измеренията на ефективната
комуникация и до появата на абсурдни публични
изяви, които изграждат въздушни кули от
обществено одобрение и признание, без да са
преминали проверката на установени културни,
социални и пр. особености.
Дигиталната комуникация е масова проява на
заинтересованост и ангажираност към глобални
процеси, които сами по себе си могат да са
незначителни на локално ниво. Страхът от
социална изолация обаче поражда желанието
на индивида да бъде глобално социално
животно, което говори с тона на световния
информационен поток, а не толкова в
съответствие със социума, в който живее.
Основен инструмент на бързата публичност е
използването на постистината и фалшивите
новини като средство за убеждаване чрез
социалните мрежи и блогове. В своята книга
„Истината е: Аз лъжа“ Райън Холидей използва

думата „блогове“, за да обобщи всички видове
онлайн публикации – съобщения в социалните
мрежи, онлайн видеа, сайтове на големи
вестници и групови блогове със стотици блогъри.
Разнообразието им населява мрежата и
съществува благодарение на т.нар. „медийни
манипулатори“.
Системата на фалшивите новини работи чрез
създаването на реалности, които са повлияни от
дадени обществени ситуации и нагласи и
насочени към определена обществената група
хора. Средството за оформянето им е именно
информацията – всички съдържания, които по
един или друг начин съобщават на пръв поглед
достоверни и важни факти за обществото.
Мотивите,
които
провокират
медийните
манипулатори, са различни като изкуствено
изграждане
на
позитивен
имидж
чрез
неочаквани събития (най-често скандални и
засягащи определена личност, организация или
пр.), печалба на импресии, респ. парични
средства и други.

Продължава на следващата страница
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Фалшивите новини са своеобразно природно
бедствие, което се ражда от собственото ни
„чудовище“ на прекрачване на границите на
моралното. Буря, която завихря потока на
фалшивата информация и издига до върха на
истината, измествайки фокуса и способността да
се разпознае лъжата от истината, истината от
лъжата.
Всичко започва с една заблуда и клиент, който си
плаща за това или за което впоследствие бива
възнаградено.
Измислените
истории
са
найпробивни в по-малки блогове, откъдето започва
т.нар. „новинарска вълна с положителна обратна
връзка“.
Публикуването
в
по-частни
медии
има
предимството за това, че те са много позадълбочени
в
разпространението
си
на
информацията, поради ограничения си обхват.
Освен това малките медии играят ролята на ферма
(клубове, от които големите грандове закупуват
млади таланти) за поголемите, както и „легитимират
новинарската стойност на историите за сайтовете с
по-големи аудитории“.

Фалшивите
новини
значително
влияят
върху
изграждането на определени културни нагласи и
превръщането на дадени явления, личности в
културни образци, знаменитости, мислители, гурута
и водачи в ориентирането за живота около нас.
Холидей засяга проблема с „бедността на
блоговете“ и необходимостта от достъпна и евтина,
дори безплатна, информация, с която да работят,
за да продължават по веригата нагоре.
Ограничените бюджети на малките медии стесняват
възможността за изследване на собствени казуси,
които да развиват в достоверни теми и наблюдения.
Именно затова се поражда сляпо доверие в каквато
и да е подадена информация към тях, стига тя да
им донесе повече импресии.
Привидната достоверност на информацията в
онлайн медиите произтича от способността на
човек да избягва анализирането и разрешаването
на проблеми. Науката сочи, че на хората им е
трудно не само да бъдат скептични, но и да
коригират вече формирани убеждения. Индивидът
разчита на другия, който уж е свършил работата по
наблюдение на дадени събития и пр.
Продължава на следващата страница
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Той има нуждата от „храна“, с която да изненадва своето ежедневие. Именно затова една от задачите при
създаването на новината е тя да избягва баналните всекидневни главоблъсканици на хората. Те отново могат
да бъдат център на новината, но когато са преплетени с пикантни истории и скандални открития.
Размиването на понятията за „истина“ и „лъжа“ в публичното говорене поставят пред редица
предизвикателства комуникационните специалисти, които следва да запазят морална защита на своята
професия и на всички нейни допирни точки.
Предпазливостта при употребяването на медийна информация е нужната „доза съмнение“, което всеки
дигитален гражданин на света следва да спазва, за да взима ясни и информирани решения в своя живот част от глобалния социум.

Надявам се да ме „фололърнеш“ в съзнанието си и да се връщаш към мен, когато си пренаситен и опиянен
от публичното говорене.
Твоя,
Променяща се комуникационна среда
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Опасностите от бързата публичност
Миглена Романова, носител на специална награда за познание

Първичен човешки инстинкт е да търсим тясна
връзка с хората около нас и със заобикалящия ни
свят. Да бъдеш забелязан, откроен, чут, но
същевременно да се чувстваш част от едно цяло,
да принадлежиш към една общност, е постоянна
потребност, която трудно може да бъде
задоволена.
Нуждата
ни
от
непрекъснато
взаимодействие днес се удовлетворява частично от
дигиталните медии, където комуникацията е
скоростна, а коментарите - публични. Илюзията, че
всяко споделено мнение е важно, прави
социалните медии изключително привлекателни за
потребителите, но същевременно ги подлага на
рисковете от неовладяната свръх публичност.
Всеки ден, благодарение на медии като Фейсбук
и Туитър, технологиите реконструират представата
ни за публичност и изграждат модерната
дигитална култура. В контекста на Уеб 2.0
комуникаторите и реципиентите не са точно
определени. Адресант и адресат бързо сменят
ролите си, което дава почва за развитието на нови

актьори
в
масовата
комуникация.
Професионалните журналисти и пиари биват
изместени от граждански, чийто недостатък е
непровереното съдържание, което публикуват. Все
по-голяма популярност добиват и новите категории
влогъри, блогъри, social media influencers, които
позволяват на хобитата да се превърнат в
професии. Негативният аспект на тази среда
обаче е епидемичното разпространение на
тролове, ботове и spin doctors, чиято цел е
замърсяването на медийното пространство с
неистинни и пропагандни информации. Те твърде
често си служат с езика на омразата и умишлено
предизвикват полярни настроения в модерните
медии. Това ги превръща в едно от най-мощните
оръжия за дезинформация, тъй като ефектът им е
паразитиращ и непредвидим.
Тенденциозно все повече млади хора възприемат
медиите като заплаха, поради факта, че
публичността често прекрачва границите на
разумното.
Продължава на следващата страница
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Кризата на доверието е огромен проблем в
модерната комуникация, който обхваща всичките й
нива – от междуличностната до масовата.
Конструкции са както комуникациите, така и
обществата, а спойката в двете е доверието.
Липсата му води до разруха. Тук настъпва и
когнитивният дисонанс у консуматорите: медиите
изграждат представата ми за света, но какво се
случва, ако тя е абсолютно погрешна?
Най-рискова е неконролираната публичност в
политическата сфера, защото политиката събира в
себе си всички сектори на обществения живот. По
стандарт комуникацията между управляващите
изисква официално общуване и етикет, който
трябва да се спазва, поради принципите на
йерархията. В стремежа си да достигнат до
максимален брой аудитории обаче, политиците
опростяват изказа си, „прескачат” традиционните
медии и се свързват с таргетите си директно чрез
социалните мрежи. Тази очевидно работеща
стратегия скъсява дистанцията и представя
комуникатора като „човек от народа”, разбиращ и
съпричастен. Подобно поведение се възприема
като популизъм, тъй като се създава измамна

представа за загриженост за нуждите на масите.
Популистите разчитат на близостта и обещанията
да спечелят доверието на разнородните публики.
Опростените публични изказвания често не са
съгласувани с екипа, стоящ зад личността или
организацията,
не
са
преминали
през
компетентното мнение на пиара, който е отговорен
за изграждането на имиджа.
Всеизвестно е как изборите се извършват не по
политическа логика, а по медийна, където добрите
актьори печелят. Доналд Тръмп е най-яркият
пример за опияняващата бърза публичност. От
встъпването си в длъжност той е написал над 2,5
хил. туита, превръщайки платформата в основно
поле за изява. Самоцензура не съществува, а
изказванията са винаги гръмки и гарантират
медийно отразяване. А вниманието е равно на
власт. Често използвани изрази от президента са
„фалшиви новини” и „алтернативни факти”.
Фалшивите новини не са ексклузивно модерно
явление. Те не са нов продукт на дигитализираното
общество, а напротив – винаги са съществували, но
преди са се наричали просто лъжи. Каквито са и в
действителност.
Продължава на следващата страница
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Заплахата днес е, че много по-лесно добиват
публичност
и
се
разрастват
за
секунди,
благодарение на лайковете и споделянията в
мрежата. Неистинните информации застрашават
обективния информиран избор, не са самоцелни
и могат да се превърнат в цели кампании,
например за черен пиар, дискредитиращ образи.
Страхът е най-търсената емоция при създаването
на подобни новини, а емоциите имат по-голяма
тежест при оформянето на общественото мнение,
отколкото обективните факти. Това обяснява и
съдържанието на термина „пост-истина” –
публиките помнят не думите, а как са се
почувствали вследствие на тях.
Именно бързата публичност в комбинация с
фалшиви
новини
доведе
до
масовата
дезинформация
по
повод
приемането
на
Истанбулската конвенция в България. Необясненият
термин „джендър”, неподготвените и непроверени
изказвания и множеството спекулации до какво ще
доведат идеите в документа умело сплашиха
хората и доведоха до безброй недоволства и
спорове в социалните мрежи. Целенасочената
масова истерия даде като резултат отхвърлянето на

документ, защитаващ фундаменталните човешки
права. Привидната победа над непознатото
всъщност се оказва загуба за обществото.
Въздействието на медиите в такива особени случаи
е изключително важно, тъй като и най-малкото
отклонение от чистата истина води до сериозни
последствия. Бързата комуникация твърде често ни
лишава от повече от две гледни точки, което
възпрепятства цялостното осъзнаване на проблема.
Разбира се, примерите за публичността могат да
бъдат и позитивни. Нестандартните чорапи на
канадския премиер Джъстин Трюдо например – с
ярко жълти патета, флага на ЛГБТИ обществото,
логото на НАСА - са израз на тих бунт, който се
огласява от медийното внимание. Те са негова
запазена марка и невербално той успява да излъчи
различно послание според събитието, на което
присъства и едновременно с това – подкрепя
местното
производство.
Потребителите
в
социалните мрежи не остават безразлични към
креативността му и идеите на Трюдо бързо достигат
до целия свят. Ефектът на тълпата в дигиталните
медии е десетки пъти по-силен от всеки един
професионален комуникатор.
Продължава на следващата страница
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Идеята зад модерните медии е проста – да създава взаимовръзки, да служи на чисто човешката нужда за
единство. Въпреки това, по пътя до постигането на тази цел се срещат трудности. Всеки от нас в ролята си
на комуникатор трябва да е готов, че щом е под прицела на медиите, може светкавично да се окаже в
окото на бурята. В публичността се крият много опасности, но откажем ли се от нея, се отказваме и от
връзката със света. Критичното мислене, медийната грамотност и проверката на източниците са
първоначалните стъпки, които да предприемем, за да не попадаме в капана на манипулациите.
Непрекъснатата адаптация към иновациите и развитието са ключът към комуникирането в 21 век.
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Най-стойностните кампании са резултат от съвместната работа
между двете страни
От октомври миналата година изпълнителен директор на
Българската асоциация на комуникационните агенции
(БАКА) е Николай Караджов. Той има над 15 години опит в
сферата на маркетинга и комуникациите, 12 от които
управленски опит на стратегическо и оперативно ниво.
Екипът на Praktiki разговаря с него за плановете му за
развитие на браншовата организация и участието му като
член на журито в конкурса PR Приз 2018.
Какви са тенденциите в рекламния бизнес към момента?

- Безспорно тема номер едно е продължаващата доминация
на Facebook и Google в привличането на рекламни бюджети.
С 40 милиарда долара приходи от реклама през 2017 година
Facebook акумулира рекламен бюджет, равняващ се на
приходите от реклама на всички радиостанции по света. Ако
добавим и данните за Google, чиито приходи от реклама през
миналата година възлизат на около 80 милиарда долара приблизително равно на приходите от реклама на всички
вестници и списания по света, ще стигнем до извода, че двата
гиганта от този рекламен дуопол вече акумулират над 20% от
общите рекламни бюджети в света. А това е два пъти повече,
отколкото преди 5 години.
Продължава на следващата страница
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И поне що се отнася до наблюденията през
първите месеци на 2018 година, този тренд на
нарастване ще се запази и в близкото бъдеще.
Ако говорим за тенденциите в криейтива, то по
традиция в началото на годината маркетолози и
рекламисти от цял свят отправят поглед към
рекламните блокове по време на финала на
американския Супербоул - единственото събитие
с телевизионна аудитория в САЩ от над 100
милиона зрители. Освен че цената на 30’’ спот
там надмина 5 милиона долара, тази година
отчетливо се забелязва тенденция за завръщане на
хумора в рекламите – за разлика от 2017 година,
когато доминираха сериозните социални теми.
По какъв начин планирате да развивате БАКА
организацията оттук нататък?
- Моето виждане е, че Българската асоциация на
комуникационните агенции трябва да бъде
възприемана
като
браншова
организация,
представляваща интересите на цялата индустрия.
Изключително важно е колегите сами да пожелаят
да станат членове на Асоциацията и да се
присъединят към настоящите 62 агенции-членове.

Но за целта ползите от това да бъдеш част от
Асоциацията трябва да са видими за всички. А
това означава Изпълнителният директор да
поддържа активна комуникация с колкото се може
повече агенции по наболелите теми и проблеми
на бранша, да инициира и провежда дискусии
вътре в общността, да възроди работата на
комисиите към БАКА.
Последното важи с особена сила за Комисията за
връзки с институциите към БАКА, тъй като, за
съжаление, напоследък все по-отчетлива става
тенденцията представители на изпълнителната и
на законодателната власт у нас да налагат
множество забрани за реклама в опит да
регулират различни обществено-икономически
отношения. Моето мнение, което се споделя и от
много колеги от бранша, е, че само- и корегулацията е много по-мощен и много по-гъвкав
инструмент за справяне с проблемни ситуации,
отколкото каквато и да било забрана. Затова БАКА
активно работи с Националния съвет за
саморегулация в посока утвърждаване на само- и
ко-регулацията като алтернатива на налагането на
забрани за реклама.
Продължава на следващата страница
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Какви ще бъдат отношенията на БАКА с медиите и
обществото?
- До известна степен този въпрос и свързан с
предишния. БАКА трябва да бъде пълноправен
партньор на държавните институции по отношение
на
темите
и
проблемите,
касаещи
комуникационния бранш. БАКА трябва да бъде и
партньор на университетската общност в България.
Не на последно място, БАКА трябва да бъде и
желан партньор за бизнеса, включително и за
медиите. Нека не забравяме и сродните по
дейност браншови асоциации и организации като
БДВО, БАПРА, IAB България, с които работим за
засилване на партньорските ни взаимоотношения и
участие в съвместни инициативи.
БАКА е организатор и на двата най-големи
рекламни фестивала в страната - ФАРА и Effie.
През последните две години обаче те са в процес
на трансформация. На какво се дължи това и
какви ще бъдат конкретните промени?

- Целта ни е да засилим авторитета на ФАРА и на
Effie сред рекламодателите, като превърнем и
двата фестивала в желан форум за участие. И ако

при Effie целта е по-скоро да разширим кръга на
клиентите, които да се запознаят с концепцията на
конкурса и с отдавна утвърдената му в световен
мащаб позиция на „стандарт за измерване успеха
на
комуникацията“,
то
при
ФАРА
трансформацията
е
по-скоро
в
посока
приобщаване
на
рекламодателите
като
пълноправни партньори във фестивала.
Последното е особено важно, защото добрите
идеи са основани на доброто партньорство и
обединяват креативност и бизнес ефективност.
Най-стойностните кампании са резултат от
съвместната работа между двете страни, a
споделени
са
не
само
усилията,
но
и
удовлетворението от постигнатите успехи. Това е
причината тази година за първи път наградата
физически да е разделена на две части – една за
агенцията и една за клиента.
Посланието на
фестивала пък е „Работим заедно. Печелим
заедно“.
Другата много голяма промяна е свързана с
журито. В търсене на най-обективен, прозрачен и
високо професионален стандарт на журиране,
Продължава на следващата страница
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тази година за първи път се въведе нов принцип за
подбор на журито, както и промяна на неговия
формат и брой членове. Новата система е
базирана на принцип, който е добре познат при
формиране на жури в почти всички международни
рекламни фестивали – приоритет имат личните
професионални постижения пред постиженията
на агенцията, в която към дадения момент
специалистът работи.
Членуващите в БАКА агенции имаха възможност до
20 април да номинират свои служители с богат
професионален опит за членове на журито на
ФАРА, а от всички постъпили кандидатури УС на
БАКА ще избере 21 журиращи от 21 различни
агенции, като отчете спечелените от номинираните
колеги награди от международни фестивали,
участията в журита на международни фестивали,
получените
награди
от
ФАРА
и
други
професионални конкурси и т.н.
Променя се и структурата на журито. За пръв път
то е разделено в три отделни сегмента, като всеки
сегмент е по-тясно профилиран и съставен от 7
участници. Това са: „Аудио-визуални форми и
копирайтинг“, „Художествено оформление и
дизайн“ и „Дигитални форми и креативно

използване на медиа“. За съответния сегмент от
журито
се
избира
специалист,
работещ
приоритетно в съответната сфера. Този подход ще
зададе по-точни критерии за оценка от страна на
журиращите и ще повиши тяхната прецизност.
Увеличава се и броят на членовете на журито,
като по този начин се дава възможност за участие в
процедурата по журиране на по-голям брой
агенции от различен мащаб и профил. Всяка
агенция има право само на един представител в
състава на трите журита. Това прави целия процес
по-прозрачен и допринася за по-голямото доверие
към самата процедура.
Категориите „Дигитална кампания“ и „Интегрирана
кампания“, които носят най-много точки в
класирането, ще бъдат журирани от пълния състав
на трите журита заедно. По този начин се дава
необходимата
тежест
на
най-комплексните
категории в конкурса.
Целта на всички тези промени е фестивалът ФАРА
да бъде възприеман като професионален форум
от най-високо ниво, който допринася съществено
за повишаване на професионалните стандарти в
гилдията.
Продължава на следващата страница
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Наскоро приключи „Рекламна академия“, чиято цел е да запознае бъдещите рекламисти с реални
казуси от практиката. Един от организаторите бе именно Българската асоциация на комуникационните
агенции. Като ментор на един от екипите-финалисти какви са Вашите наблюдения върху подготовката
на студентите и техните творчески умения?
- Тазгодишната „Рекламна академия“ беше безспорно най-силната от досега проведените 5 издания на
тази съвместна инициатива на Нов български университет, Българската асоциация на рекламодателите и
Българската асоциация на комуникационните агенции. Не само като брой участници, брой презентации
или брой ментори, а и като казуси, които бяха разгледани, като ниво на ангажираност на студентите и
като ниво на получените от отборите предложения за кампании. За мен имаше няколко концепции, които
с много малка помощ и доработка биха могли да се превърнат в реално осъществени комуникационни
кампании. Не случайно част от рекламодателите обмислят и вариант да приложат на практика някои от
идеите, които студентите разработиха и представиха – разбира се, със съответната компенсация за
авторите.
Като член на журито на ПР Приз 2018 в категорията „Комуникационен проект за продукт или услуга“
какво е мястото на рекламата в комуниационната стратегия и каква част от нея трябва да заема тя, за
да бъде проектът успешен?
- За мен комуникационната концепция на един продукт или една услуга е комплексна стратегия, в която
всеки един елемент от маркетинг микса сам по себе си представлява комуникация. Затова аз по-скоро
бих потърсил и съответно оценил интегрирания подход, степента, в която различните канали се допълват
един друг при комуникиране посланията на бранда.
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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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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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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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Представяне на книгата “Комуникация на благотворителността” на д-р
Евелина Христова
“Комуникация на благотворителността” на д-р
Евелина Христова ще бъде представена на 16
май 2018 г., сряда, от 17,30 ч. в City Stage (Подлеза
на
НДК,
вход
откъм
пилоните).

се подчиняват на общи принципи и методи на
работа без значение за коя сфера на
обществения
живот
се
отнасят.

Книгата представя резултатите от три собствени
научни изследвания, проведени в периода 20122017 г., анализ на данни от други изследвания,
както и данни, свързани с комуникация
нa
благотворителността.
Мястото на комуникацията в процеса по
подкрепяне
на
доброто
е
важно.
Благотворителната дейност е едно от най-силните
проявление на доброто, ненапразно един от
синонимите й е добротворчество. Грижата за
нейното развитие и за цялостния комуникационен
процес, свързан с реализацията й, е сред
нещата, които всички ние е добре да вземем
присърце и да поемем. Публичните комуникации

Продължава на следващата страница
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Затова и повечето автори отделят задълбочено
внимание на тези принципи, а на спецификата на
отделните
области
се
спират
недотам
задълбочено.
Благотворителността има специфичност и няколко
измерения по отношение на обществения живот.
На първо място, тя не е изцяло част от
икономическата активност. Въпреки че намира
своето място до известна степен в корпоративната
социална отговорност, тя не се изчерпва с нея.

Също така, нормативната регулация по темата
създава
определени
предпоставки
за
извършването на такава дейност, но тя ги обвързва
с икономически ефект, докато основната
двигателна
сила
при
благотворителността
преобладаващо не е там.
Благотворителността
се
нуждае
от
комуникационни усилия в няколко посоки, защото
освен за привличане на средства и за

оповестяване на постигнати резултати от страна
на дарители-организации (позитивна публичност
за тях), тя има нужда от комуникиране на нужди и
резултати на ниво отделен индивид и на ниво
широко разпространение в обществото. Именно
чрез
натрупване
на
добри
примери
и
припознаване на благотворителната дейност като
ценна за обществото (неговото развитие и
компенсиране на пропуски в общественото
управление чрез благотворителност) и като ценна
за отделния човек (припознаване на ролята му на
сила в обществото; създаване на чувство за
полезност и удовлетвореност – т. нар. „топло
сияние“; създаване на чувство на увереност, че и
той би намерил подкрепа в случай на нужда),
може да се осигури постепенно създаване на
положителен
имидж
на
благотворителната
дейност в България като цяло.
Не на последно място – комуникационният процес
е част от общата култура на обществото по
темата на благотворителността.

Продължава на следващата страница
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За книгата
Проф. Толя Стоицова, д. пс. н., Нов български университет:
“Книгата на д-р Христова представя един съвременен поглед към комуникацията на благотворителността
в българското общество и възможностите за нейното прилагане и развитие. Спазени са стриктно
изискванията за научна работа, но трудът излиза извън рамката на изследователския подход и успява да
предложи данни и анализ, които могат да бъдат полезни на практици в областта.”
Доц. д-р Силвия Цветанска, СУ “Св. Климент Охридски”:
“Тематиката е интересна и слабо изследвана. Прави чест на авторката, че я разглежда не през познатия
ракурс – дейности и форми на благотворителност, а извежда на преден план малко проучван аспект –
ролята на ПР специалиста в кампаниите по благотворителност.”
Проф. д-р Десислава Бошнакова, Нов български университет:
“Когато Евелина Христова се захване с дадена тема, трябва да сте сигурни, че тя ще я разгледа по
възможно най-задълбочения, аналитичен и практически начин. Правенето на добро е закодирано в нас, но
също толкова важно е и как планираме, управляваме и оценяваме комуникацията на
благотворителността. Ако искате благите думи за благотворителността да отварят път към сърцата на още
благотворители, тази книга е за Вас!”

Продължава на следващата страница
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За автора
Гл. ас. д-р Евелина Христова е преподавател в департамент
“Масови комуникации” на Нов български университет. Води курсове
в магистърските програми “Бизнес комуникации”, “Управление на
масовите комуникации”, “Master in International Communications”,
“Brand Management” и “Strategical Leadership” и бакалавърска
програма “Масови комуникации” от 2007 г.
Бакалавър е по масови комуникации - ПР, магистър по маркетинг,
реклама и ПР и доктор по политология. От 2013 г. до 2018 г. отговаря
за комуникациите на НБУ. Научен ръководител на Лятна школа по
Пъблик Рилейшънс през 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 г. Д-р Христова е
член на Европейската асоциация за ПР образование и научни
изследвания (EUPRERA), на Българското дружество за връзки с
обществеността, на Българска асоциация за връзки с институциите и
на Българската академична асоциация по комуникации.
Автор е на книгата “Комуникацията и организациите в 21. век” и на
множество статии в областта на публичната комуникация. Член на
Комисията по професионална етика на Българското дружество по
връзки с обществеността (БДВО) от декември 2016 г.
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ПОСЛАНИЦИ НА СЪДЪРЖАНИЕ: Съдържание. Взаимодействие. Технологии.
#BAPRASUMMIT 2018 се проведе под надслов
„ПОСЛАНИЦИ НА СЪДЪРЖАНИЕ: Съдържание.
Взаимодействие. Технологии.“ на 25 април в
Интерконтенинтал София Хотел. Лекционният
форум събра комуникатори от агенции и
компании, както и представители на медии.
Форумът се организира за 4-та поредна година от
Българска асоциация на ПР агенциите (БАПРА) и
на него бяха представени актуалните тенденции в
областта на професионалните комуникации.

„Да бъдеш инфлуенсър е бизнес само по себе
си. В наши дни повечето инфлуенсъри не са
просто наивни хлапета, които по някаква
случайност имат аудитория. Говорим за хора,
които правят пари от това. На практика възниква
един транзакционен разговор с инфлуенсъра.“

#Baprasummit2018 стартира с „Новото изкуство на
взаимодействие“ на Ник Андрюс, старши вицепрезидент и старши партньор на FleishmanHillard.
Той представи проучване на Collective Bias, според
което 70% от милениалите се влияят от препоръките
на своите връстници при вземане на решение за
покупка. Същото изследване показва, че 30% от
потребителите се доверяват повече на блогъри,
които не са знаменитости. Според Ник Андрюс,
днес автентичността става все по-важна.

Продължава на следващата страница
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“Ако искате да работите с такъв човек, без
значение на какво ниво, но най-вече онлайн,
покрай брандове, често се оказва, че трябва
много да внимавате да действате в съзвучие с
декларираните от вас ценности.“ Днес се водят
търговски преговори, при които инфлуенсърът
пита: „Защо да участвам? Какво ще направи
вашият бранд за моя бранд? Ще му окаже ли
влияние, или не?“. Защото тези хора са наясно,
че има граници“, разказа Ник Андрюс.

Взаимодействието с потребители и служители е
толкова важно, колкото и самото съдържание,
според Скот Гоулд, лектор, съветник и автор на
книгата „The Shape of Engagement”. Днес за
никого не са достатъчни броя на лайковете във
Facebook или на последователите в Twitter.
Нужно ни е много повече от това, за да имаме
ангажираност. Когато има споделени ценности
и действителен диалог, то и избора на
потребителя/служителя е сведен до минимум.

“Значението
на
творческото
съдържание”
представи Фиоренца Плинио, ръководител на
отдел „Творческо развитие“ на „Cann LIONS“ –
международен фестивал на творчеството в Кан.
Според нея кампаниите стават все по-креативни
и цялостни, с чуство за хумор и все по-голяма
част от тях са със социална насоченост. Тя
припомни
големия
печеливш
за
2017
„Безстрашното момиче“.

Позицията на медиите между фалшивите новини
и маркетинг през съдържание представи
Велислава
Попова,
главен
редактор
на
Dnevnik.bg. Според нея днес сме подложени на
огромен информационен поток, в който
истинските и фалшивите новини са смесват и
често са трудно различими. Действително, всеки
и всичко са медиа, но въпроса е, че не всичко е
журналистика.

Продължава на следващата страница
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“Работодателската марка започва в училище или
как да привличаме младите” бе темата на Детелина
Смилкова, вицепрезидент на ВУЗФ и председател
на Българска асоциация за управление на хора.
Георги Иванов, директор маркетинг и операции в
Commetric, запозна участниците с това доколко е
важен медийният анализ и как взаимодейства с
изкуствения интелект.
Андрю Джонсън, управляващ директор Public Affairs
към ЕС в RPP Group, представи темата за „Общият
регламент за защита на данните: значение за
агенциите в Европа“, която към момента е особено
актуална и компаниите се подготвят да отговорят на
изискванията на законодателството.
Форумът стартира с приветствени думи от Катя
Димитрова председател на УС на БАПРА 2016-2018,
Мария Гергова-Бенгтсон, заместник председател на
БАПРА,
и
Огнян
Златев,
ръководител
на
Представителството на ЕК в България.

PRактики, брой 163, 2 май 2018 г.

29

Награди
Престижните „Зелени Оскари“ очакват своите нови притежатели

Остават два дни до крайния срок за кандидатстване за 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. на сайта на конкурса. 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.
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Започна кандидатстването за наградите CFO of the Year

За пета поредна година консултантската компания EY Bulgaria с медийната подкрепа на списание Forbes
организират наградите за финансов директор на годината CFO of the Year 2018. Създадени с идеята да
отличават изключителните финансови лидери на България, наградите CFO of the Year работят
за утвърждаване на добрите професионални практики в сферата на корпоративните финанси.
Кандидатури могат да бъдат подавани до 11 май 2018 г.
Повече за конкурса можете да научите на ey.cvent.com/bg-cfoy.
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Поредно отличие за SiteMedia Consultancy на световните 2018 IN2 SABRE
Awards EMEA

Eдни от най-авторитетните световни награди за комуникации, SABRE Awards, обявиха своята класация 2018
IN2 SABRE Awards за най-добрите агенции, кампании и клиенти, които са се отличили през изтеклата година
с иновативни подходи, инструменти или управление на проекти за региона Европа, Близък Изток и Африка.
SiteMedia Consultancy e наградена със Сертификат за отличие в категорията PR Agency Marketing с
инициативата #MidWeekPRmeetUp. За пореден път агенцията успява да се пребори за отличие в
изключително конкурентна надпревара с водещи световни комуникационни агенции като Weber
Shanwdick, FleishmanHillard, Hill+Knowlton, Havas PR, BBDO, Edelman, Burson-Marsteller, MSLGROUP, Porter
Novelli и много други.
Продължава на следващата страница

PRактики, брой 163, 2 май 2018 г.

32

Отличие

„Приемаме
това
отличие
като
поредното
доказателство, че комуникационният пазар в
България се развива не само в крак със световния,
но и успяваме да реализираме проекти, които да
впечатлят дори и едни от най-опитните световни
специалисти в областта. Това отличие е следствие
не само на нашите усилия, то е признание за целия
пазар. За всички специалисти, студенти, практици,
академични изследователи, всички приятели на
комуникациите. Защото всички ние правим нашата
общност. Защото всички участваме в развитието на
сектора ни. Без добре развит пазар няма как
иновативните услуги да се приемат и да се внедрят
в практиката. Затова и подобни отличия са
позитивен знак за правилната посока, която
бизнесът държи. Показват, че вече не следваме
тенденциите, а ги водим и участваме в тяхното
създаване.“,
сподели
Любомир
Аламанов,
управляващ партньор в SiteMedia Consultancy и
допълни: „На 25 април в София ще се проведе
BAPRA PR Summit, организиран от Българската
асоциация на ПР агенциите. Гости и лектори ще
бъдат професионалисти от световна величина. Тук,
в България ще се дискутират теми и практики, които
в момента са горещи теми в най-развитите пазари.

Готвим се и за трети пореден път да отбележим 07
юли
професионалния
празник
на
ПР
специалистите. Комуникационната общност 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.“

Продължава на следващата страница
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#MidWeekPRmeetUp е дългосрочна инициатива на SiteMedia Consultancy, която цели да предостави
възможност на ПР практици да дискутират различни теми в областта на комуникациите. Под формата на
редица неформални сбирки и дискусии с гост-лектори едни от най-добрите специалисти в сектора в
България, инициативата се стреми да запознае всички, които желаят да се развиват в сферата на
комуникациите, с най-новите тенденции и иновативни практики в реалния бизнес и по този начин да
подпомогне образованието при изграждането на следващото поколение ПР професионалисти. Чрез
добри практики и реални казуси от бизнеса, ПР общността в България представя пред младите
специалисти и студентите какви са основите на комуникационния бизнес в страната, както и какви са
последните тенденции в развитието на бранша. С повече от 25 различни събития и над 2000 участници до
сега, инициативата се доказа като полезна както за специалисти с дългогодишен опит в областта, така и
за студенти, желаещи да се развиват в областта.
Целият списък 2018 IN2 Sabre Awards EMEA може да видите тук.
Източник: The Site
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Съвместен проект на United Partners, БАПРА и НБУ също бе отличен на 2018
IN2 SABRE Awards EMEA

Инициативата „Hack the fake news” получи Сертификат за отличие в категория “Thought Leadership in PR”.
Нейни организатори са ПР агенцията United Partners заедно с Българското дружество за връзки с
обществеността (БДВО), Международната ПР асоциация (IPRA) и Нов Български Университет (НБУ). Целта
на практическото предизвикателство за студенти беше да се намерят решения за борба с „фалшивите
новини“ с помощта на последните технологии в областта на анализа на текстови данни - изкуствен
интелект и машинно самообучение.
Продължава на следващата страница
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За SABRE Awards
SABRE Awards са едни от най-старите и престижни комуникационни
награди в целия свят. Организират се от The Holmes Report,
независимо издание, насочено към комуникационната и маркетинг
общност в корпорации, агенции и непрaвителствени организации.
Посветено е на качествената работа в комуникационния бизнес,
както и на подобряване на уменията на ПР специалистите в
областта на връзките с медиите, дигиталните комуникации,
кризисен ПР, оценка, връзка със служители, медия обучения,
корпоративна социална отговорност и много други. Групата
стартира своята дейност преди повече от 20 години и продължава да
подкрепя развитието на комуникaционни и маркетинг специалисти,
информирайки ги за последните новини в индустрията.
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6 дяволски детайла, които могат да превърнат ребрандирането в
истински кошмар – и как да ги избегнем
Кой е първият Ви страх, когато се сблъскате с
необходимостта от ребрандиране?
За някои от нас въпросът е „Това ли е подходящото
време?“, за други – „Колко дълбоко трябва да е
ребрандирането?“ И това е първият от т.нар.
дяволски детайли, които могат да разрушат както
нормалното Ви ежедневие и баланса работаличен живот, така и да изпратят под точката на
замръзване удовлетвореността Ви от работата.

послания. Може да се избере и друг подход,
разбира се, но голямото предимство на този е
възможността да се преосмислят бизнес модела
и развитието на база появяващите се прозрения в
самия процес.

Освен ако:
1. Гарантирате методологическо потвърждение на
своето усещане, че е време организацията да
преразгледа публичния си профил.
Моят подход е бранд тест със специално
разработени карти с маркетингови опозиции.
Обикновено
минаваме
през
процеса
на
верификация с дълбочинни интервюта за бранд
мантрата, характеристиките и основните ключови
Продължава на следващата страница
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2. Няма едно мнение, когато говорим за вкус и
стил. И все пак – ако дадете на своите вътрешни (а
в последствие и на външните) публики достатъчно
време
да
възприемат
ребрандирането,
управлявайки промяната про-активно, това ще
увеличи шансовете Ви успех многократно. В
допълнение, като част от обратната информация,
ще получите и полезни съвети директно от хората,
натоварени с въвеждането на новите лого и дух на
бранда директно в истинския живот. Ранното
влючване и въвличане на екипите са сред ключовите
фактори за ребрандирането.
3. Но внимавайте за нуждата от преценка на
подходящото
количество
информация
и
прецизното таргетиране на групите за дискусии.
Буквално ще удавите проекта си в безкрайни
дискусии, ако го отворите към много широка
корпоративна публика на прекалено ранен
етап. Перфектният времеви график е перфектното
решение ☺ - тук следваме фунийния подход,
комбинирайки
визионерски
мениджмънт,
оперативни гуру-колеги и неформалните лидери в
организацията.

4. Времевият график има и своите технически
аспекти – много от процесите при ребрандирането
са свързани с вътрешни зависимости и това
предполага необходимост от матрично управление
на проекта. В последния ми проект като много
полезна се оказа една обикновена таблица за
управление на проекти (gantt chart) при плана за
приложение (deployment plan). За всеки случай да
отбележим:
винаги
включвайте
темата,
зависимостите, заедно с отговорника, официалния
краен срок (и – разбира се – алтернативния,
въпреки че не винаги е задължително той да се
комуникира към всички).
5. Подгответе се за неочакването – това важи за
всичко в живота, но особено при управление на
промяната, пример за каквато е ребрандирането.
Неочакваното винаги придружава такъв тип проекти.
Дори и след много години и няколко успешни
проекта по ребрандиране зад гърба си, винаги се
опитвам да се подготвям за малките детайли, които
те отклоняват от планирания маршрут. Моята тайна
е да оставям достатъчно пространство за гъвкави
решения, когато станат нужни.
Продължава на следващата страница
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6.Последно, но не по важност, преди стартиране на ребрандирането, лидерът на проекта, както всъщност
и всеки въвлечен, трябва да смени нагласата си, че ребрандирането е непрестанен процес и да не очаква
еднократен проект, който се финализира в рамките на шест месеца.
На база на последния проект за ребрандиране, който водих – за икономическата група Монбат – трябва да
споделя, че клишето за хората е вярно. Хората зад процеса са най-значимият фактор и принос за успеха
му. Имайки шанса да работя с а) истински професионалисти и б) хора, които са с отворено мислене, без
страх от преосмисляне на статуквото, мога само да споделя удоволствието от ръководенето на проект за
нова публична идентичност. Защото няма нищо по-добро от това да покажеш на света (и тук буквално)
добавената стойност, която стои зад бранда.
Автор: Ваня Бабанин, директор Маркетинг и комуникации, икономическата група Монбат
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Delayed Gratification: Едно списание за бавна журналистика в
забързания 21 век

През последните няколко години социалните мрежи, умните телефони и високоскоростният интернет
създадоха среда, в която новините се разпространяват 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата. За
да привлекат и задържат вниманието на максимално голяма аудитория, повечето медии по света се
стремят да се отличат със журналистика бързина на отразяването. Издателите на британското сп. Delayed
Gratification избират коренно различен подход. Те не се борят да бъдат първи в отразяването на новини, а
да предлагат задълбочен прочит на най-важните събития и явления, който е възможен само от дистанцията
на времето.
Продължава на следващата страница
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Вместо да рискуват да попаднат в ситуация, в която
разпространяват
непълна,
неточна
или
подвеждаща информация, те предпочитат да
съберат разнообразни данни и мнения, да ги
анализират и да ги представят в синтезиран вид,
така
че
читателите
да
се
чувстват
поинформирани, а не объркани и безпомощни.
„Ние смятаме, че има смисъл да издаваме нещо в
хартиен формат и да даваме перспектива на
хората“, казва Роб Орчард, един от основателите и
редакторите на Delayed Gratification, в интервю за
Journalism.co.uk.
Списанието се появява на бял свят през 2011 г. като
съвместно начинание на Орчард и още петима
журналисти. То е техният отговор на растящите
предизвикателства пред печатните издания, които
са принудени да създават повече съдържание с
по-малко ресурси и за по-кратко време.
„Не мислехме далеч отвъд първия брой, но
искахме [да създадем] форум, където ние като
журналисти бихме могли да пишем дълги,

задълбочени истории“, обяснява Орчард. „Беше
ни ясно, че медийният пейзаж е крайно мрачен.
Хората говореха за смъртта на печата и как
онлайн изданията са единственото възможно
решение. Ние обаче вярвахме, че в даден момент
на хората може да им писне от смартфоните.“
Седем години след създаването на Delayed
Gratification екипът може да се похвали с 29 броя в
естетически издържан вид, няколко хиляди абонати
и мрежа от журналисти на свободна практика.
Продължава на следващата страница
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Всеки брой покрива тримесечен период и излиза три месеца след неговия край, така че всяка тема да
може да бъде анализирана в перспектива. Освен обширни статии списанието предлага хронологии на
събития, инфографики, снимки и карикатури.
„Организираме [всеки брой], така че да не преминавате от една дълга и депресираща статия към друга, и
същевременно комбинираме политика със спорт, култура и общество“, разказва Орчард. „Има някои
големи истории, като стрелбата в Лас Вегас, които задължително трябва да бъдат отразени, но ние също
така искаме да разкриваме истории, които или не са били разказани по-рано, или са получили малко
медийно внимание. Искаме нов поглед към историите, какъвто е възможен единствено три месеца покъсно. Какво се е случило след нормализирането на обстановката, след като останалите медии са
преминали към други истории?“
Годшният абонамент за Delayed Gratification, което Орчард описва като „много бавно списание или бърза
историческа книга“, струва 36 британски лири. Освен четирите броя на списанието абонатите могат да се
включват в курсове за създаване на инфографики и списание и писане на статии на преференциални
цени и да присъстват на събития за „бавна журналистика“ на живо.
Основна цел на създателите на списанието е всяка история да дава на читателите по лъжичка надежда, че
светът може да стане по-добро място за живот.
„Ние, хората, не сме много добри в неспирното обработване на депресираща информация, винаги
търсим победата на духа, дори в наистина мрачни истории“, обобщава Орчард.
Източник: АЕЖ
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Обявиха победителите в конкурса YOUNG LIONS BULGARIA 2018 – FILM
Екипът-победител ще представя България на престижния фестивал в Кан

Екипът Олга Стойчева – София Алтова спечели конкурса Young Lions Bulgaria 2018 – Film със създадения от
тях рекламен клип „Поддържаща роля“ на тема „NOVA подкрепя българските филми“. Наградата е
участие в конкурса Cannes Young Lions 2018, категория Film като представители на България в оспорвана
надпревара с „млади лъвове” от цял свят. Състезанието е в рамките на 65-то издание на фестивала
Cannes Lions International Festival of Creativity 2018. В Кан Олга и София ще имат на разположение 48
часа, за да заснемат видео, след като получат задание от организаторите.
Продължава на следващата страница
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Наградата в българското издание на Young Lions
2018 – Film беше осигурена и връчена от партньора
на конкурса – Нова Броудкастинг Груп АД. Всички
екипи трябваше да използват музика от каталога на
Extreme Music, чиито права са осигурени от
партньора по проекта Анимато Мюзик Пъблишинг.
Видеото на спечелилия екип може да бъде видяно
тук.
„Част от стратегията на NOVA за подкрепа на
българските филми е развитието на творческите
професии,
свързани
със
създаването
и
популяризирането им. Надяваме се тази награда
да даде шанс на победителите да спечелят още
по-голямо отличие в Кан”, сподели Петя Терзиева,
директор „Маркетинг и комуникации” в Нова
Броудкастинг Груп.
Победителите в Young Lions Bulgaria 2018 – Film бяха
избрани измежду 32 екипа, регистрирали се за
участие в конкурса. На 13 април 2018 г. в 16 часа
отборите получиха задание да създадат видео клип
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с дължина до 30 секунди, който трябваше да
предадат в готов за излъчване вид най-късно до 12
часа на 16 април. За първи път тази година
участниците имаха възможност да избират
измежду две различни задания: „NOVA подкрепя
българските филми“ и „Промяната“.
Конкурсът Young Lions Bulgaria 2018 – Film се
организира
от
Българската
асоциация
на
комуникационните агенции – официален и
изключителен
представител
в
България
на
„International Festival of Creativity”, обединяващ
фестивалите Cannes Lions, Eurobest, Dubai Lynx и
Spikes Asia. В конкурса имаха право да участват
екипи от по двама души на възраст до 30 години,
работещи в комуникационна агенция.
Young Lions Bulgaria – Film e единственият досега
конкурс, донесъл на България златна награда от
рекламния фестивал в Кан.
Източник: Marketing360.bg
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Образование и бизнес: Региони
Световната практика показва, че единственият начин за
хармонично развитие на регионите е сътрудничеството на
местния бизнес с общините и образователните
институции.
През 2018 г. конференцията „Образование и бизнес“,
организирана от националния ТВ канал Bulgaria ON AIR си
поставя за цел:
–
Да фокусира вниманието на институциите, общините
и бизнеса върху превръщане на образованието в
акселератор за икономически растеж на страната и найвече регионите;
–
Да привлече вниманието на бизнеса, научните и
образователните институции върху високата добавена
стойност от сътрудничеството и инвестициите в регионите
за създаване на по-добър бизнес климат;
–
Да дискутира влиянието на дигиталните и иновативни
технологии върху управлението и развитието на знанието в
регионите в посока по-добър живот
Конференцията търси отговор на следните въпроси:
Как да развием предприемачеството сред младежите и студентите в регионите?
Образование и дигитални умения в регионите.
Как се изграждат и развиват таланти. Как се привличат и задържат на талантите в региона?
Как се насърчават ученици от горния курс и студенти за развитие на бизнес в регионална среда – менторство,
осигуряване на финансова подкрепа, образователни и нетуъркинг практики. Нагласи към предприемачеството.
Предварителна регистрация: sgrozeva@bulgariaonair.bg /subject: Регистрация/
Водещ на конференцията: Мартина Ганчева, журналист от Bulgaria ON AIR.
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3D мапинг шоу за Деня на Европа 2018

Денят на Европа 2018 ще бъде отбелязан с най-голямото досега 3D мапинг шоу в България. Спектакълът, който
ще ни разкаже за европейското културно наследство от гледна точка на „Днешния ден“, ще бъде
прожектиран на 9 май от 21.30 часа върху фасадата на Министерския съвет в София. С прожекция под
надслов „Днешният ден“, която е посветена на Европейската година на културното наследство, също така
ще отбележим първото Българско председателството на Съвета на Европейския съюз. Филмът ще бъде
излъчен 4 пъти, а достъпът е свободен.
Организатори са Информационно бюро на Европейския парламент за България и Европейската комисия в
България / European Commission in Bulgaria, а официални партньори – Българско председателство на Съвета
на ЕС - Bulgarian Presidency Council of the EU и Столична община.
Шоуто ще може да бъде гледано на живо от 21.30 ч. на 9 май на интернет страницата на Европейския
парламент www.europarl.bg , както и във Facebook страницата на Бюрото за връзка чрез Facebook Live.
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Кариери

Център за приобщаващо образование търси експерт "Комуникации и
партньорства"

Центърът за приобщаващо образование обявява свободна позиция за високо мотивиран комуникационен
експерт, който да бъде ангажиран като служител на пълен работен ден.
Комуникационният експерт ще има активна роля в оформянето на значението и нагласите към
приобщаващото образование в България. Той ще има възможност да развие уменията си и да придобие
практически опит в областта на комуникациите, набирането на средства, социалния маркетинг и
повишаването на осведомеността. Кандидатите трябва да притежават диплома за завършено висше
образование в сферата на комуникациите, маркетинга или друга дисциплина, свързана с дейността на
организацията, както и опит в областта на социалния маркетинг, фондонабирателни и информационни
кампании.
Заинтересованите кандидати могат да изпратят CV и мотивационно писмо на английски език не по-късно от
7-и май на адрес l.ducheva@cie-bg.eu. Повече информация за позицията и организацията можете да
намерите на тук.
PRактики, брой 163, 2 май 2018 г.

47

Време за книги

От този брой възстановяваме съвместната ни рубрика със сайта „Аз чета“, създаден от един от найновите членове на БДВО – Александър Кръстев. Във всяко издание на бюлетина ще ви представяме по
няколко книги за комуникация, бизнес, мениджмънт и др., с които да попълните личната си библиотека или
тази на работното място.
„Код за успех: Опростявай” от Ричард Кош и Грег Локууд
Насоченост: Мениджмънт, Бизнес трансформация
Издателство: Locus
Страници: 352
Цена: 19,90 лв.
Нова стратегия за оптимизация на продуктите и работните
процеси във всяка компания разкрива в новата си книга “Код за
успех: Опростявай” популярният автор на над 20 бизнес издания
и успешен сериен предприемач Ричард Кош.
През историите на Хенри Форд, Стив Джобс, Ингвар Кампрад,
Ричард Сиърс, Рей Крок и братята Макдоналд, Ричард Кош и и
съавторът му Грег Локууд показват нагледно как всеки бизнес
може да бъде опростен, кои са предимствата на този тип
оптимизация и как да бъдат овладяни двете стратегии за
опростяване – на цената и на предложението.
Наред с десетките графики и таблици, „Код за успех: Опростявай”
дава възможност и за достъп до екзклузивно видеосъдържание
онлайн, което да бъде в помощ на предприемачите и
изпълнителните директори.
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Време за книги
„Похватите на титаните“ от Тимъти Ферис
Насоченост: Комуникация, Мениджмънт, Самоусъвършенстване
Издателство: Изток-Запад
Страници: 712
Цена: 49 лв.
Малко хора имат щастието всеки ден да се срещат със забележителни личности, буквално
променящи историята в момента. Един от тези щастливци е Тим Ферис, сериен инвеститор в
компании от Силициевата долина и автор на поредицата издания за самопомощ под мотото „4
часа“. В „Похватите на титаните“ той събира интервютата си с близо 200 успели личности за
подкаста му „Шоуто на Тим Ферис“, наскоро надхвърлил 100 милиона сваляния. Определено ще ви
бъде интересно да научите тайните на Малкълм Гладуел за задаване на точните въпроси, как да
подобрите творческата си работа със съвети от Паулу Коелю, а дори и причините Джеф Безос да
смята, че човек не трябва да се стреми да заселва Марс.

„Айсбергът ни се топи“ от Джон Котър и Холгър Ратгебър
Насоченост: Управление на промяната, Комуникация, Менджмънт
Издателство: Хермес
Страници: 176
Цена: 11,95 лв.
Описанието „бизнес казус, разказан през басня“ определено подхожда добре на това, което
получавате с книгата на Джон Котър и Холгър Ратгебър – чудесен начин за двамата автори да
онагледят и опростят принципите, които компанията им проповядва в своята консултантска дейност.
Пингвинът Фред за сериозна аномалия в основата на айсберга, където живее неговата колония.
Говори с един от пингвините водачи – единствената дама в своеобразния „управителен съвет“ на
колонията, и двамата започват дълга борба за промяна. Едва ли някога сте си мислили, че ще
приемате съвети от пингвин, но... тази експериментална книга може да доведе точно до това.
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