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12ти PR Фестивал “Създаване и управление на съдържание: 

Дигиталната еволюция на комуникациите”

Фестивал 2018

Продължава на следващата страница

Ежегодният ПР Фестивал, организиран от Българското дружество за връзки с обществеността е сред

ключовите събития за споделяне на знания и експертиза в професионалните направления на ПР, реклама,

дигитални комуникации, устойчивост и маркетинг, чрез изграждане на силна общност, заинтересувана от

иновативни комуникационни решения и тенденции.

Дванадесетото издание на фестивала “Създаване и управление на съдържание: Дигиталната еволюция

на комуникациите” ще се проведе на 21-22 Май в София, Sopharma Business Towers. То ще бъде

фокусирано върху най-големите предизвикателства за комуникационните експерти в последните години –

създаване на съдържание в дигиталната реалност. Възходът на визуалните комуникации, липсата на

доверие и активните 24/7 дигитални канали оказват огромно влияние върху развитието на комуникациите и

тези проблеми ще бъдат разгледани в серия от презентации и панелни дискусии.

12-то издание на PR Фестивал се организира в партньорство със „Загорка“, „Софарма“, „Евроинс“,

„Еврохолд“, Пощенска банка, Мтел и в медийно партньорство с Дарик радио, сп. „Мениджър“, сп. „Твоят

бизнес“, b2b Media, Marketing360, „Медиите на 21 век“, Rhetoric.bg.
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Фестивал 2018 - Програма

Продължава на следващата страница

21 май, Sopharma Business Towers

19:00-21:00 Традиционна среща на финансовите ПР професионалисти и журналисти

(13то издание)

.
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Фестивал 2018 - Програма

Продължава на следващата страница

22 Май, Софийски Университет „Св. Св. Климент Охридски“, ФЖМК на СУ, Московска №49, аудитория 17

5

10:00-12:00 Академичен омнибус, организиран в

сътрудничество с Българската академична асоциация по

комуникации (БAAК).

Теми: Мултимодалността и съдържанието в онлайн среда;

Дигитална регулация; Дигиталният политически диалог;

Силата и слабостта на социалните мрежи; Доверието

като основен капитал в онлайн комуникацията;

Рекламните послания в дигиталната среда; Изграждането

на общности чрез дигиталната комуникация и др.

Участници: доц. д-р Александър Христов, доц. д-р Георги

Калагларски, проф. дфн Иванка Мавродиева, проф. д-р

Маргарита Пешева, проф. дфн Милко Петров, доц. д-р

Теодора Петрова, гл. ас. Д-р Светлана Станкова, доц. д-р

Стефан Серезлиев, Петя Попова – ПР експерт.
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Фестивал 2018 - Програма

Продължава на следващата страница

22 May, Sopharma Business Towers

13:00-13:10 Конференция “Създаване и управление на съдържание: Дигиталната еволюция на

комуникациите” Откриване – Мила Миленова, председател на БДВО

13:10-13:30 „How to Communicate in an Increasingly Digital World?“, Александър Сладек, управляващ

партньор в All Channels Communication Austria GmbH

13:30-13:50 Александър Кръстев, автор на “LinkedIn – Социални контакти в услуга на бизнеса”

13:50-14:10 Йордан Рашев, мениджър специални проекти, Storio Content Marketing Studio, Икономедия

14:10-14:50 „Създаване на съдържание за дигитална и офлайн среда“, панелна дискусия:

Христо Христов, председател на IAB България

Константин Вълков, програмен директор, Дарик радио

Велислава Попова, главен редактор, Дневник, Икономедия

Модератор: Розита Еленова, член на СЕМ

14:50–15:00 Кафе Пауза
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Фестивал 2018 - Програма

15:00–15:40 „Председателството на ЕС като имиджово мероприятие: постижимо ли е?“ панелна дискусия:

Ивет Добромирова, основател на PRoPR

Димитър Ганев, политолог

Мария Стоянова, член на СЕМ

15:40-16:20 „Employer Branding vs/& Community Branding“, панелна дискусия:

Виктория Блажева, първи вицепрезидент, ръководител „Идентичност и комуникации“, Уникредит Булбанк

Жаклин Цочева, директор „Пъблик афеърс и комуникации“, Кока-Кола HBC България

Станимира Ковачева, Sourcing & Employer Branding Manager, Телъс България

Модератор: Ваня Бабанин, председател на EACD

16:20-16:40 “Emotional Intelligence in Digital Era”, Паулина Ямса, глобален старши онлайн маркетинг

мениджър, Siemens

16:40–17:00 “A Challenger Brand = Challenger Communications. How the digital economy is shaping our

communications in a 24/7 world?”, Ейдън Пауър, директор „Потребителски бранд и Маркетинг“, KBC Bank

Ireland

19:00-21:00 Церемония по награждаването на победителите в PR Приз 2018 (18-то издание)
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66 организации с общо 83 проекта се състезават в PR Приз 2018

Приз 2018

Продължава на следващата страница

За първи път 7 чуждестранни експерти се включиха 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.
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Приз 2018

За първи път в историята на конкурса в журито се включиха 7 реномирани чуждестранни комуникационни

професионалисти, а всяка категория е оценявана от различно жури, съставено от петима българи и двама

чужденци.

Най-много проекти се състезават в категория „Кампания за устойчиво развитие/ корпоративна социална

отговорност“, в която 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 е 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 се присъединиха 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 се включиха в оценяването на проектите, което

протече в два етапа – писмена оценка на представените материали и публична защита в периода 11-13

май.

Церемонията по награждаване ще се проведе на 22 май от 19:00 ч. в Sopharma Business Towers.
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Ейдън Пауър, директор "Потребител, бранд и маркетинг" на KBC

Груп

Ейдън се присъединява към KBC Bank Ирландия през 2012 година

като Маркетинг директор и оттогава развива бранда на банката-

претендент „The Bank of You“. Основната му отговорност е да

задвижва на клиентско-центрираната бранд стратегия „digital first”,

уверявайки се, че по своята същност брандът запазва своята

позиция на банка-претендент.

Той е опитен директор по маркетинг, комуникации, корпоративни

въпроси и КСО както във сектора на финансовите услуги, така и в

този на бързооборотните потребителски стоки. Ейдън е член на

Съвета на Ирландската асоциация на рекламодателите, както и на

Съвета на Ирландската Организация за рекламни стандарти. Той

също така е директор на Изпълнителния съвет на „Enactus Ireland“ –

неправителствена организация за социални предприемачество.

Жури
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Паулина Ямса, Глобален старши онлайн маркетинг мениджър,Siemens

Тя е дигитален маркетингов експерт, който превръща всяка една промяна във възможност за

комбиниране на емоционалната интелигентност с технологиите. Над 10 години опит в целия

цифров пейзаж - от мобилни приложения до програми за генериране на потребление в

цифрови агенции, малки и средни предприятия и компании със „сини чипове“, включително

Microsoft и SAP. Тя помага на хората да намерят нови, неконвенционални начини за решаване на

стари проблеми и промяна на „играта“, благодарение на свежа, международна перспектива.

Живее в 5 държави и говори на 7 езика.

Жури
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Жури
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Александър Сладек, старши консултант в The Skills Group, управляващ

партньор в All Channels Communication Austria

Александър Сладек е роден във Виена през 1972 г. Завършил е

Журналистика и комуникационн науки в съчетание с Политически науки във

Виенския университет, също така притежава магистърска степен по право.

В рамките на период от почти 25 години Александър натрупва богат опит в

корпоративните и маркетинговите комуникации - връзки с обществеността,

ефективен маркетинг и масови комуникации. Той натрупва опит в работата

си както с индивидуални клиенти, така и с агенции. Александър работи като

копирайтър, творчески директор и управляващ директор в различни

австрийски комуникационни агенции. Бил е ръководител на маркетинговия и

комуникационен отдел в „Суперфонд“ (международна компания за хедж

фондове). След „Суперфонд“ Сладек започва работа като старши

консултант в известната Виенска PR агенция The Skills Group, а малко след

това бива назначен за управляващ партньор в All Channels Communication

Austria GmbH. Александър е също преподавател по маркетинг и продажби в

WIFI Виена (част от Австрийската федерална икономическа камара) и

акредитиран консултант по теза в Университета за приложни науки във

Виена.



PRактики, брой 164, 21 май 2018 г. 13

Майкъл Леандър, международен маркетинг лектор, основател и CEO на института Markedu

Майкъл Леандър е международно признат маркетингов авторитет. Като говорител и треньор,

той е вдъхновил търговци в 51 държави на 6 континента. Родом от Дания, в момента е

основател и главен изпълнителен директор на Markedu и главен консултант в международна

маркетингова консултантска компания GIDMA.

Жури
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Кристин Де Леон, ръководител „Съдържание“ на Connected Pictures

Кристин де Леон е писател, редактор и стратег с над 15-годишен опит.

По време на прекъсване на кариерата си, за да се отдаде на младото

си семейство, Кристин стартира VeryNiceThreads - устойчив моден блог,

който се превърна в голям принос за The Huffington Post UK. Кристин се

мести, след което оглавява първото студио за съдържание на Огилви.

През следващите години Кристин провежда консултации относно

маркетинга на съдържанието на световните марки в бизнеса и сега се е

отдала на новата роля в кариерата си, а именно като ръководител на

Content at Connected Pictures - малка, но ожесточена агенция за

видеосъдържание в лондонския Shoreditch. Принос към радостта на
Кристин са ангажиментите ѝ в лондонския музей „Виктория и Албърт“,

както и в седмицата на социалните медии и TEDx.

Кристин е от Торонто. Към днешна дата Кристин се е установила с

Северен Лондон, заедно със съпруга си, двете им прекрасни деца и

любящата им котка.

Жури
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Шейн Сноу, съосновател на компанията за сторителинг и създаване на

съдържание Contently, журналист и писател.

Шейн Сноу е награден журналист и успял предприемач. Автор е на най-

продаваната бизнес книга Smartcuts, както и на Dream Teams, която

предстои да излезе през юни 2018 г. Съавтор е на The Storytelling Edge. Той

е съосновател на компанията за маркетинг съдържание Contently, която

помага на креативните хора и компании да свързват изкуството с

науката, интегрирайки технология , талант и стратегия в единен подход.

Шейн Сноу също така служи в борда на фондация Contently за

разследваща журналистика. Списанието на Сноу се появява във водещи

световни бизнес медии като "Бърза компания", "Връзки", "Ню Йоркър" и в

още десетки водещи новини. Той е член на „Кралското дружество на

изкуствата“ и носител на наградата "Иноватор" на Колумбийския

университет за подпомагане на каузата на журналистиката. Той е

наречен "Wunderkind" от "Ню Йорк Таймс", от Details е споменаван като

"Digital Maverick", а списание GQ описват работата му като "Insanely

addicting".

Жури

http://www.shanesnow.com/bio
http://www.shanesnow.com/smartcuts
http://www.shanesnow.com/dreamteams
https://www.thestorytellingedge.com/
http://shanesnow.us6.list-manage2.com/subscribe?u=3cd84f83735334f1850b69159&id=db48ffcfa6
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Сабина Стърб, регионален комуникационен директор на Samsung

Сабина е интегриран комуникационен експерт от Румъния с 14-годишен

опит. Тя е успяла да съчетае в себе си журналистиката, PR, CSR, Public

Affairs, заедно с много творчески, дигитални и брандинг познания.

Със солидна подготовка в най-различни корпоративна и агентска

подготовка, Сабина в момента е мениджър маркетингови комуникации в

BRD - Groupe Société Générale. Преди това е управлявала Corporate

Citizenship Communication и Public Affairs за Samsung Electronics в Румъния,

България и Унгария.

Натрупала е опит в корпоративната и бранд комуникация от

управлението си на високопрофилни проекти в публичния сектор,

партньорства и управление на заинтересованите страни, особено в

областта на технологиите и европейската цифрова програма. Тя

интегрира BBDO, Publicis Consultants Paris и местната агенция GMP PR като

PR професионалисти. Сабина е ръководител на многобройни проекти,

кампании и програми, като Фондация "Бил Гейтс и Мелинда Гейтс“ в

Румъния, която тя е ръководила 4 години, както Информационен център

на ООН и комисията на ЮНЕСКО. Носителка е на два бронзови лъва от

международния фестивал Cannes Lions за кампаниите Use of Technology

и Connected Technologies през 2016г.

Жури
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Новини

3CON поема комуникационното обслужване на хипермаркет EDEA

17

Продължава на следващата страница

Комуникационна агенция 3CON беше избрана за обслужваща агенция на българската верига

хипермаркети EDEA. Най-големият магазин на марката ще бъде открит на 12 май в в МОЛ Русе. До края на

месеца ще бъдат ребрандирани още четири магазина – три в Шумен и един в Разград. Българската марка

е собственост на компанията ЕДЕА РИТЕЙЛ АД. Инвестицията за отваряне на най-големия хипермаркет в

Североизточна България е 5 млн. лева.

3CON поема външните комуникации, работа със социални медии и събитията за промоционални

активности. Основна цел през следващите месеци ще бъде налагане на марката като предпочитано място

не само за пазаруване, но и за преживяване. EDEA ще предлага голям избор от различни видове стоки, както

и в широк ценови диапазон.
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„Впечатлени сме от визията на компанията за

концепцията на EDEA – идеалния хипермаркет. –

сподели Надежда Ванева, управляващ партньор

и директор комуникации на 3CON. – Идеята за

локални вериги набира все по-голяма скорост в

различни райони на страната. По примера на

страни като Унгария и Сърбия, България вече

развива свой собствен облик в ритейл сектора.

Предпочитани са продуктите на местни

производители, като по този начин се

подпомага цялостното развитие на

икономиката. Това е и в основата на

комуникационната ни стратегия –

популяризиране на EDEA като успешна

българска верига, със собствен български

бранд продукти и с фокус към българския

производител. Активностите в магазина ще са

насочени към цялостни преживявания на

потребителите – в различни възрасти и социални

групи.“

Комуникационна агенция 3CON е основана

през 2004 г. Екипът е организирал мащабни

събития – първите квалификации за европейския

шампионат по електронен спорт ESWC, Втората

годишна конференция на АИДБ, Първата в

България конференция на Международната

данъчна асоциация IFA и др. В периода 2005 г. –

2009 г. издава списание EXTERIOR –

специализирано издание за архитектура и

ландшафт. Агенцията работи за световни

марки като козметичните брандове Natura Bisse

и Mesoestetic, онлайн платформата Picmiller и

инвестиционната компания The Blueprint.

Обслужваща агенция е на първата по рода си в

Европа клиника за неоперативно лечение на

гръбначни заболявания с методите на

хиропрактиката, която е базирана в София –

The American Spinal Clinic. Социалната

кампания ЗАЩОТО ЗДРАВЕТО ИМА ЗНАЧЕНИЕ бе

отличена с първо място в категория CSR бизнес

сектор в конкурса PR Prize 2017.

От 2017 г. агенцията е приета за пълноправен

член на БАПРА.

Източник: http://mkt360.eu

Новини
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http://mkt360.eu/
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Рекламният пазар през 2017г. расте, макар и с

умерено темпо и прогнозите за 2018г. са растежа

да продължи. Рекламните инвестиции на

компаниите продължават да нарастват и

традиционно по-голямата част от тях са вложени в

телевизия. Това е обяснимо, тъй като българите

гледат телевизия средно по 3 часа и 15 минути на

ден, по данни на ГАРБ и Nielsen Admosphere.

Обемът на целия пазар през 2017г. е с 8% повече в

сравнение с 2016 и за пръв път достига близо 370.3

млн. лв. нетни вложения.

Данните са въз основа на информация за

рекламните инвестиции през 2017г., предоставена

от български медии и медиа агенции. Те

прогнозират инфлация в цените през 2018г.

Не е изненада, че телевизията в България

продължава да държи най-голям дял от медиа

микса. Това се дължи на все още ниските цени за

достиганата аудитория. "Нова Броудкастинг груп" и

bTV Media Group отчитат двуцифрен ръст в

приходите си през първото тримесечие на 2018г. и

запазват доминантната си позиция.

Има разместване при най-големите

рекламодатели в телевизията за 2017г., като

фармацевтичният сектор държи първото място,

следван от бързооборотните стоки и козметиката.

През 2017г. телевизията отчита 13% нетна инфлация

и заема близо 60% от медиа микса. В Румъния
телевизията държи 65%, а в Чехия делът ѝ е 55%.

Първото издание на “Форум на комуникационната индустрия”, организиран

от БАКА, представи тенденциите в рекламата за 2017г. и прогнози за 2018г.

Продължава на следващата страница
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Първата панелна дискусия на Форума събра директорите на "Нова Броудкастинг груп" и bTV Media Group,

Мтел, Publicis One и генералния ОТС мениджър на Sanofi. Стана ясно, че всяка една от компаниите

променя бизнеса си, което се дължи на трансформациите в индустриите. Според Дидие Щосел, главен

изпълнителен директор на "Нова броудкастинг груп", групата все повече се възприема като дигитална

развлекателна платформа, която създава качествено и достъпно съдържание. Според него видео

съдържанието „експлодира“, много повече хора гледат видеа, но потребителите в България са склонни да

плащат за съдържание само ако е качествено. В същото време гигантите на пазара на видео

съдържание остават Google и Facebook, които не са третирани като медии и съответно нямат

ограниченията на медиите.

Според главния изпълнителен директор на bTV Media Group Флориан Скала важно е качественото

съдържание, защото именно то привлича зрителите, както за телевизия, така и за онлайн каналите.

Именно това е и фокусът в стратегията на компанията, включително за развитието на дигиталните

платформи.

Мтел също е сред компаниите, които трансформират бизнеса си, като активно навлиза с предлагане на

съдържание със стартирането в началото на 2017 г. на три спортни телевизионни канала. "Ние сме

телеком, който иска да стане медиа, затова инвестираме в телевизионно развлекателно съдържание",

заяви главният изпълнителен директор на "Мобилтел" Александър Димитров.

Според Николай Неделчев, изпълнителен директор на Publicis One, рекламната индустрия също

претърпява трансформация и все повече се опитва да е партньор на рекламодателите за развитие на

бизнеса им. Според него с всяка година за компаниите е по-скъпо да достигнат до потребителя, въпреки

ниските цени на пазара. Това се дължи на промененото поведение на публиките.

Според Михаела Пиерова, която е генерален мениджър "Продукти без рецепта" на фармацевтичната

фирма за Централна и Югоизточна Европа, една от най-големите трудности, с които се сблъскват

рекламодателите, е достоверността на данните поради наличието на две пийпълметрични системи в

България.

Продължава на следващата страница
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Делът на онлайн рекламата все повече нараства.

Според проучването, представено на Форума,

Facebook и Google държат 50% дял, а общият

пазар е 75.1 млн. лв., или с 16% повече от 2016г.,

при 10% инфлация на цените. Делът на дигиталната

реклама е 20%, като мобилната реклама расте с

по-голям темп, отколкото десктоп. Данните на БАКА

се различават от тези на "IAB България", според

които нетните инвестиции в онлайн реклама

достигат за пръв път 106.1 млн. лв. за 2017г., с 16%

повече от 2016г. Изследванията на организацията

са изготвени на база представителна извадка на 24

от най-големите медийни компании и рекламни

агенции в страната през 2017г.

Рекламните инвестиции в печатните медии

отбелязват 17% спад, списанията отчитат спад от

23%, докато рекламните постъпления във

вестниците са намалели с 14%. Общият им дял от

медиа микса е 4%, който е приблизително близък

до този в Румъния – 5%. Отчита се дефлация в

цените през 2017г. от 2%.

Радиото в България привлича 18.6 млн. лв. през

2017г., което е ръст от 1%, а инфлацията в цените

се равнява на 2%. Сред най-големите

рекламодатели са ритейл индустрията,

фармацевтичните компании, продукти за

обзавеждане и храни, а делът от медиа микса е

6%. В глобален план радиорекламата през 2017г.

намалява.

Външната реклама бележи ръст от 5% и инфлация

в цените от 4%, като каналът нараства основно

заради ритейл сектора и телекомите, а делът на

външната реклама е 11%, което е близо двойно

повече, отколкото по света, където заема около 5%.

Киното, привлича 650 хил. лв през 2017г., без

промяна и инфлация в цените спрямо 2016г.

Продължава на следващата страница
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Прогнозите на БАКА са през 2018г. рекламният пазар да се увеличи с близо 9%, над 8% ръст при

телевизионните реклами с 12% инфлация. Вложенията в дигиталните медии ще нарастват с най-голям

темп, запазвайки 16% увеличение, главно мобилната реклама и социалните мрежи за сметка на десктоп

рекламата. Прогнозата за инфлацията в цените на онлайн реклама е от 12%. За радио рекламата се

очаква ръст от близо 2% и леко оскъпяване в цената от 3%. Големият губещ са печатните медии с очакван

спад от 17%, без промяна в цените.

“Форум на комуникационната индустрия” се проведе на 9 май 2018г. в Sofia Event Centyr и събра повече от

300 специалисти в областта на комуникациите.
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Посланието на ФАРА’18 е „Работим заедно.

Печелим заедно“ и е посветено на клиента, който

знае какво иска, и на агенцията, която дава

повече. Защото най-стойностните кампании са

резултат от партньорството и доверието между

двете страни.

Фестивалът включва лекционен панел, 3 уъркшопа

и награждаването на конкурсната програма.

Лекционния панел ще се проведе под мотото

„Креативност и ефективност“. Сред участниците

са авторитетни имена с богат практически опит

като Стийв Хенри, обявен от списание Campaign

за един от най-влиятелните професионалисти в

областта на рекламата във Великобритания през

последните 50 години.

Трите уъркшопа са на теми:

- Breaking the Rules in Creativity, който

ще бъде проведен от Стийв Хенри, носител на

най-значимите награди за креативност в света

- Selling Creative Work, който ще бъде

проведен от Пол Арнолд, носител на 6 златни

награди в конкурса Euro Effie

- The Art of Negotiations, който ще бъде

проведен от Ричард Мълъндър, главен обучаващ в

Звеното на Скотланд Ярд за преговори с

похитители

В конкурсната програма на Фестивала е

допустимо да се включат само рекламни форми

или комуникационни кампании, които са

създадени в България и са реализирани в

страната или в чужбина и са

публикувани/излъчени/организирани между 01

януари 2017г. и 29 април 2018г.

Еarly bird акредитация за ФАРА е до 21 май на

www.fara.bg

Повече информация на www.fara.bg

Деветнадесето издание на Фестивала на Българската асоциация на 

комуникационните агенции – ФАРА 2018 

http://www.baca.bg/fara2018/accreditations.php
http://www.baca.bg/fara2018/
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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.

Най-стойностните кампании са резултат от съвместната работа 

между двете страни
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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 ко-

регулацията 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.
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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,
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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.
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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

Фестивал

Продължава на следващата страница

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.

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.

Организаторите на ФАРА’18 – Българска

асоциация на комуникационните агенции,

обявиха имената на първите двама лектори –

Ричард Мълъндър и Гурдийп Пури.

29
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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.

30
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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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Corporate Accountability Index 2018: Добри и лоши новини

Анализ

Продължава на следващата страница

Много от най-големите интернет и

телекомуникационни компании в света осигуряват

все повече прозрачност за политиките си, които

оказват въздействие върху личното пространство и

свободата на изразяване на потребителите.

Същевременно обаче те трябва да положат повече

усилия, за да осветлят в дълбочина структурата и

управлението на своите платформи и услуги,
които имат последици за човешките права.

Това са основните изводи от тазгодишния Corporate

Accountability Index – класация на 22 интернет и

телекомуникационни компании според

прозрачността на политиките им за опазване на

личните данни и свободата на словото на

потребителите, която се изготвя в рамките на

инициативата Ranking Digital Rights. Представянето

на технологичните гиганти се измерва по 35

показатели в категориите управление, свобода на

изразяване и лично пространство.

През последната година 17 от 22-те компании,

обхванати от изследването, са подобрили

резултатите си поне по един от показателите.

Според доклада дори компании, базирани в

страни с по-сурови регулаторни режими, опитват

да станат по-прозрачни.

За втора поредна година Google и Microsoft са

единствените компании с резултат от над 60%.

След тях в групата на интернет и технологичните

корпорации се нареждат Oath (САЩ), Facebook

(САЩ), Twitter (САЩ), Kakao (Южна Корея), Apple

(САЩ), Samsung (Южна Корея), Yandex (Русия),

Tencent (Китай), Mail.ru (Русия) и Baidu (Китай).

Въпреки че са направили сравнително малко
промени през последната година и могат да

подобрят представянето си по някои показатели,

Google и Microsoft запазват лидерските си позиции,

тъй като са разкрили повече информация за

политиките си от останалите компании.

Класацията на 10-те доставчици на

телекомуникационни услуги, включени в

изследването, е сходна с миналогодишната.

Основната разлика е, че Vodafone

(Великобритания) вече е едноличен лидер с

резултат от 52%, докато през миналата година

делеше първото място с AT&T (САЩ), която сега е

на втора позиция с резултат от 49%. Зад тях се

нареждат Telefonica (Испания), Orange (Франция),

America Movil (Мексико), MTN (Южна Африка),

Bharti Airtel (Индия), Axiata (Малайзия), Etisalat (ОАЕ)

и Ooredoo (Катар).
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Независимо от положителните тенденции, авторите

на изследването открояват сериозни поводи за

притеснение в следните четири области:

• Управление: прекалено малко компании си

поставят като приоритет опазването на личното

пространство и свободата на словото, когато

става въпрос за корпоративен контрол и оценка на

риска.

• Сигурност: повечето компании не разкриват
основна информация за мерките, които взимат с

цел опазване на личните данни, оставяйки

потребителите в неведение за рисковете, на които

се излагат, когато използват дадена платформа

или услуга.

• Лично пространство: повечето компании не са

достатъчно прозрачни относно събирането и

използването на потребителски данни, включително

как и на кого се предоставят данни за таргетирана

реклама..

• Свобода на изразяването: голяма част от

компаниите не информират адекватно

обществото за това как контролират и оформят

съдържанието и информационните потоци чрез
своите платформи и услуги.

Освен да анализират проблемите, авторите на

индекса предлагат и насоки за справяне с тях.

Препоръките им попадат в седем по-широки

категории.

• Подобряване на корпоративното управление

• Въвеждане на работеща система за оценка на

риска

• Предоставяне на възможности за подаване на 

оплаквания

• Осигуряване на прозрачност и отчетност
• Повишаване на потребителския контрол върху 

личните данни

• Гарантиране неприкосновеността на личните 

данни

• Въвеждане на иновации в полза на човешките 

права

Материалът е на Асоциация на европесйките

журналисти в България. Пълният текст можете да

намерите на сайта на асоциацията

http://www.aej-

bulgaria.org/bul/p.php?post=9642&c=4
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