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Класиране в категория “Корпоративна комуникационна кампания”

1-во място

Мтел – проект: “Хайде да гледаме финала на ATP Finals с Григор

Димитров заедно”

Изпълнител на проекта: Мобилтел ЕАД

Реализиран за: Мобилтел ЕАД

Мтел притежава два собствени спортни канала (Mtel Sport 1, Mtel

Sport 2), които се предлагат само за ТВ абонати на телекома. Тенисът

и най-вече мачовете на Григор Димитров са водещи според

рейтингите. Над 94% от оплакванията по отношение на каналите бяха

свързани с факта, че хората, които не са техни ТВ клиенти не могат да

гледат мачовете на Григор.

Стратегията на Мтел е била да използват финалния турнир за сезона

по тенис – ATP Finals, който събира най-добрите 8 тенисиста в света. В

случай, че Григор Димитров се класира на финала на турнира да

дарят правата за мача на ефирната БНТ 1 и кабелната Диема, за да

може да се гледа от всички фенове на тениса.

Общо за кампанията на ATP Finals бяха изпратени 6 съобщения до

медиите. Те генерираха над 251 публикации в медиите: 2 в

електронни медии; 13 в печатни и 235 в онлайн медии. Срещата беше

наблюдавана от над 1 милион зрителя по Mtel Sport 1, БНТ и Диема.

Кампанията във Facebook генерира почти 900 000 рийч-а; 21 440

реакции; 1 558 споделяния; 1 714 коментара. Конкурентът им Теленор,

който има рекламен договор с Григор Димитров ги е поздравил с

пост във Facebook за преотстъпването на правата за мача.
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Класиране в категория “Корпоративна комуникационна кампания”

2-ро място

Интелдей Солушънс – проект: “Изстрелване на първия български

геостационарен сателит BulgariaSat-1″

Изпълнител на проекта: "Интелдей Солушънс" АД

Реализиран за: “България Сат” ЕАД

Изстрелването на 1-ия български геостационарен сателит е събитие с

национално и международно значение. С подготвен комуникационен

микс, Интелдей Солушънс комбинираха уебсайт, традиционни, онлайн и

социални медии. Организираха „Космическа закуска“ за журналисти, на

която бяха разяснени процесите, които стоят зад създаването,

позициониране и изстрелването. Илюстрирани бяха и термините,

традиционни за ресора, който в България не е развит. Фокусираха върху

балансиране между националните и международни информационни

акценти, сложността на темата и атрактивното и достъпно представяне.

3-то място

Paragraph 42 – проект: “Canon Летни истории 2017”

Изпълнител на проекта; Paragraph 42

Реализиран за: Canon

Конкурсът на Canon „Летни истории“ даде възможност на потребителите

да споделят своя авторска снимка и съкровена история, като я качат в

специално създадена за целите на проекта онлайн платформа.

Регламентът позволи участието на хора от всякакви възрасти, без значение

дали са професионални фотографи, или любители и дали са използвали

фотоапарат, смартфон или друго устройство. Наградата от 10 000 евро

под формата на ваучер за пътуване провокира хората да разгърнат

въображението си и предизвика техния творчески потенциал. Кампанията

получи изключително позитивен отзвук в социалните мрежи и множество

споделяния от потребители.



PRактики, брой 165, 6 юни 2018 г.

Приз 2018

Продължава на следващата страница

5

Класиране в категория “Кампания за устойчиво развитие/ Корпоративна 

социална отговорност”

1-во място

AMI Communications – проект: “Нашите пари”

Изпълнител на проекта; AMI Communications България

Реализиран за: Visa

Проучване на Алфа Рисърч по поръчка на Visa показа, че на

въпроса коя е най-познатата финансова институция за тях,

60% от учениците от 9-11 клас, участващи в национално

представително проучване отговарят „заложната къща“. В

същото време, 84% от тях заявят, че желаят да учат

финансова грамотност в училище.

Тази поразителна реалност за нивото на финансова

грамотност сред българските ученици и желанието им да

знаят повече за финансите и икономиката беше

последното голямо доказателство за Visa в България и

българските банки, че има спешна необходимост от

широкомащабна програма за финансова грамотност.

AMI Communications беше натоварена със задачата да

направи промяна в образователната програма чрез

концепция за разработване и внедряване на кампанията,

която ще осигури на учениците необходимите умения за

вземане и управляване на рационални решения, свързани

с личните им финанси.
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Класиране в категория “Кампания за устойчиво развитие/ Корпоративна 

социална отговорност”

1-во място

All Channels – проект: “От любов към живота – Avon срещу рака

на гърдата””

Изпълнител на проекта; All Channels | PR

Реализиран за: "Ейвън Козметик България" ЕООД

От 16 години “От любов към живота” осигурява превенция и

практическа помощ за рак на гърдата. През 2016 г. се бележи

спад в продажбата на благотворителни продукти, а проучвания

сред представители и клиенти показва ангажираност на

обществото, но не и на хората, продаващи продуктите. Въпреки че

заболяването е преобладаващо женско заболяване, кампанията

засяга цялото общество. Кампаниите се увеличават чрез

продажбата на благотворителни продукти в брошури на Avon и

онлайн магазина. След като през 2016г. се наблюдава понижаване

на продажбите, All Channels поемат ангажимента да събудят

желанието не само на обществото, но и на представителите на

Авон, да видят кампанията като лична мисия. За да могат хората да

се чувстват наистина ангажирани, те трябваше да знаят значението

на тяхната помощ. Ето защо през 2017 г. поставят репликите в

сърцето на кампанията, мотивирайки ги да предадат посланието:

"Благодаря ви предварително". По този начин показаха, че

кампанията не е просто статистика. С различни дейности, които

карат хората да се чувстват част от една голяма мисия, си

поставиха за цел да подобрят живота на пациентите с рак на

гърдата. Постигнат ръст от 171% в продажбите на CSR продукти -

сума, която ще помогне за превенцията и подобряването на

жизнения цикъл на диагностицираните.
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Класиране в категория “Кампания за устойчиво развитие/ Корпоративна 

социална отговорност”
2-ро място

PRoPR – проект: “Комуникационна кампания на инициативата “Малките

герои”

Изпълнител на проекта; PRoPR Agency

Реализиран за: Фондация "Америка за България„

Един от акцентите на “Малките герои” бе филатропията и традициите й в

България. Използвани бяха данните от годишния анализ на Български

дарителски форум за тенденциите и обемите на дарителството и

корпоративната социална отговорност, изготвен с подкрепата на

Фондация “Америка за България”. Основната цел на проекта бе

преобразяването на детските клиники в „Пирогов“ и популяризиране на

положителната роля на фондацията по принцип.

3-то място

Marketing Communications Agency Knowbox – проект:

“Как беше на български?”

Изпълнител на проекта: Marketing Communications Agency Knowbox

Реализиран за: Knowbox социална кауза

Knowbox създава фейсбук страницата „Как беше на български?“, на

която искат да припомнят красотата на езика ни, като предизвикат

обществото да обърне внимание на нуждата от грижа по този въпрос,

свързан с идентичността ни. По забавен и игрови начин да се измъкнем

от света на чуждиците и да видим, че в езика си имаме прекрасна

алтернатива. На нея редовно се публикуват предложения за думи, които

да използваме в речта си, а агресивните чуждици изместват. Подлагат

се на дискусии обществени теми като натиска върху журналистите в

България, Българско председателство на Съвета на ЕС и всичко, което

вълнува социума.
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Класиране в категория “Комуникационен проект в неправителствения

сектор”

1 - во място

New Moment New Ideas – проект: “За зелен хайвер”

Изпълнител на проекта; New Moment New Ideas

Реализиран за: Фондация Асоциация АНИМУС

Според Международната организация на труда, 21 млн. души

по света са жертва на трудова експлоатация. Ситуацията у

нас е още по-мрачна – официалните данни на Анимус сочат,

че трафикът на хора с тази цел е на второ място по жертви

след сексуалната експлоатация, а все по-трудната

икономическа среда още повече влошава перспективите.

Кампанията „За зелен хайвер“ e част от дългосрочните усилия

на асоциация Анимус да предотврати трудовата

експлоатация на българи в чужбина. Основната цел е да се

повиши информираността на потенциалните жертви, като им

се покаже уловките на мнимите работодатели. След анализ

на ситуацията, се залага на провокацията с очевидно

фалшива обява и се проверява колко хора ще се хванат „на

въдицата“. Хитрата „измама“ е първи етап за привличане на

вниманието. Постигнатите резултати се използват за основа на

последващата комуникация, като ключови са медиите в ролята

им на незаменим посредник.

Кампанията постига отлични резултати и достига до над 1 млн.

души, посредством националните медии. Репортажи по

темата има в Nova, БНТ, Европа, Дарик, БНР, БТА, Стандарт и

множество сайтове. Според рейтинга на „Господари на

ефира” от 12 юли близо 400 000 души са гледали първия

репортаж по темата. Вторият е с аудитория от 333 900.

Репортажите са проследени също от над 30 000 души онлайн в

сайта на предаването и Youtube. Към това трябва да се

добавят сайтовете, радио емисиите, печатните издания и

публикациите в регионални медии.
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Класиране в категория “Комуникационен проект в неправителствения

сектор”

1 - во място

Инициативен родителски комитет, набор Царско село 2008 –

проект: “Един за всички, всички за Криси”

Изпълнител на проекта; Инициативен родителски комитет,

набор Царско село 2008

Реализиран за: Инициативен родителски комитет, набор

Царско село 2008

Кампанията „Един за всички, всички за Криси“ възникна в

отговор на неободимостта да бъдат набрани средства за

лечението на 9-годишния Кристиян Илиев, диагностициран

със сарком на Юинг (злокачествен тумор). За лечението в

чужбина първоначално бяха нужни 100 000 евро. Кампанията

се организира от съотборниците от Царско село 2008 и

техните родители.

Постигнати резултати:

• Криси замина за лечение в Германия, 29.01.18

• Дарения: 674000лв и 18000 евро. 544 390лв са платени за

следващите етапи

• (4 химиотерапии, операция, протонна терапия,

следоперативна

• химиотерапия)

• 10 собствени дарителски събития и участие в 30+ от други

организации

• 1 сесия за психологическа подкрепа на децата от отбор

2008

• Интервюта за БНТ, НоваТВ, България он ер, BiT

• Подкрепа от БФС на отборите от Първа лига чрез обличане

на нарочни

• тениски

• Кампания „Аз мога. Ние можем“ по повод Световния ден

за борба с рака

• 042 ФБ абонати
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Класиране в категория “Комуникационен проект в неправителствения

сектор”

2-ро място

Параграф 42 – проект: “Без подаръци за Коледа”

Изпълнител на проекта; Paragraph 42

Реализиран за: НАПГ, The Smarts, Paragraph 42

Според проучване на Параграф 42 компаниите отделят немалка сума

от бюджетите си за закупуване и изпращане на коледни картички и

подаръци, Запитали се дали не могат да направят нещо по-полезно с

тези пари. Параграф 42, заедно с колегите си от The Smarts, решават да

намерят едно по-смислено предназначение за парите, които

традиционно отделят за Коледни подаръци И вместо да ги използват за

закупуването на предмети, които дълго ще събират прах в нечий офис,

решават да ги вложат в социално отговорна и същевременно забавна

кампания, чрез която да популяризират мисията на НАПГ и да привлекат

внимание към темата „приемна грижа“.

3-то място

Intelday Solutions – проект: “Зимнина за софиянци”

Изпълнител на проекта: "Интелдей Солушънс" АД

Реализиран за: "Група за чист въздух«

Основната цел на кампанията бе да даде гласност на проблема и да

послужи като пример за други български градове, където често нивата

на замърсяване на въздуха са с критични стойности. Акцията целеше да

окаже въздействие върху Софийски апелативен съд да разгледа

подадения от „Група за чист въздух“ колективен иск срещу Столична

община, както и върху общината да предприеме мерки за справяне с

проблема.
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Класиране в категория “Комуникационен проект в публичния сектор”

1-во място

Столична община – проект: “135 г. парк Княз-Борисова

градина”

Изпълнител на проекта; Столична община

Реализиран за: Столична община

Основното предизвикателство пред екипа на СО е

прочистването на Борисова градина от опасни и сухи

дървета. Предизвикателството се свежда до съпротивата,

която граждани и НПО секторът са оказвали в предишни

години. През 2017 това прочистване е наложително, с оглед

нарастващата опасност от инциденти. Идентифицира се

нужда от промяна в комуникацията.

Стратегията им е да представят дейностите по прочистване

на пилотна част от Борисовата градина, като част от

инициативите, които СО ще предприеме във връзка със 135

години от създаването на най-големия и най-значимия парк в

София. Освен прочистването, СО 1/събира и популяризира

историята на парка, 2/ възстановява автентичния вид на

Езерото с водоплаващите птици и 3/ създава Алея на птиците.

Комуникацията е открита, прозрачна и проактивна, насочена

към възвръщане на доверието към СО. Провежда се публично

представяне на плановете за прочистване на място – пред

жителите на отделните райони, в които попада Борисовата

градина.

Основната цел – да се възвърне доверието на СО по

отношение на стопанисването на парка, както и

реализиране на прочистването в пилотния сектор, може да

се счита за изпълнена, предвид факта, че при старт на

прочистващите мероприятия няма никакви обструкции от

страна на медии, граждани или НПО представители. В

сравнение, няколко години по-рано, при подобен старт,

мероприятията са прекратени преждевременно, поради

остра съпротива (прегръщане на дървета и т.н. протести).

Висока е оценката на гражданите и медиите за отделните

събития.
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Класиране в категория “Комуникационен проект в публичния сектор”

2-ро място

ARUNA PR Advisory – проект: „УЧИЛИЩЕ С ЛИЦЕ, УЧИЛИЩЕ ЗА ЛИЧНОСТИ“

Изпълнител на проекта; ARUNA PR Advisory

Реализиран за: 125 СУ "Боян Пенев„

125 СУ „Боян Пенев“ е едно от най-старите държавни училища в София.

Въпреки многобройните ползи, които предлага на своите ученици, то не

успяваше да формира подготвителни класове три поредни години,

което носеше реалния риск да се превърне от средно в основно

училище.

За да се предотврати този риск, решават да популяризират другото

лице на 125 СУ „Боян Пенев“, което го прави толкова различно, а именно

нематериалните ползи от него. Акцентът в стратегията беше върху

развитието на ключови меки умения, които често остават на хартия в

образователните програми, а в същото време са предпоставка за

успешната професионална реализация и пълноценен живот на

учениците. Тези умения включват работа в екип, самостоятелно

мислене, взимане на решения – теми, които щяха да привлекат

вниманието на различни заинтересовани страни към цялостната

дейност на училището.

3-то място

AMI Communications – проект: “Дни на Виена в София”

Изпълнител на проекта: AMI Communications

Реализиран за: Бюро за международни връзки на община Виена

„Ойроком – ПР“

Основната цел на проекта е осъществяване на PR кампания, която да

позиционира град Виена като модел за устойчиво развитие, градско

управление, както и управление на паметници на културата.
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Класиране в категория “Зелени комуникации и градска среда”

1-во място

Intelday Solutions – проект: “Зимнина за софиянци”

Изпълнител на проекта; "Интелдей Солушънс" АД

Реализиран за: "Група за чист въздух„

В България смъртността от замърсяване на въздуха е 3 пъти

над европейската средна стойност. Докладът на Световната

здравна организация посочва, че качеството на въздуха от

предишни години не се е подобрило. В София стойностите

на фини прахови частици надвишават средния дневен курс

1.5-2 пъти и ЕК съди България за неспазване на нормите.

Основната цел на кампанията бе да даде гласност на

проблема и да послужи като пример за други български

градове, където често нивата на замърсяване на въздуха са

с критични стойности. Акцията целеше да окаже въздействие

върху Софийски апелативен съд да разгледа подадения от

„Група за чист въздух“ колективен иск срещу Столична

община, както и върху общината да предприеме мерки за

справяне с проблема.

„Група за чист въздух“ е подала три искания срещу Столична

община, че не предприема действия за справяне с мръсния

въздух в София. На 17 ноември "Група за чист въздух" подаде

жалба в Софийски апелативен съд, срещу съда, заради

това, че не се заема с делото. На същия ден и час, Intelday

Solutions организира медийно събитие със стъклени буркани

на входа на Софийски апелативен съд. Създадохме около

30 буркани с чист въздух и направихме меню. Всеки буркан

имаше различен етикет с въздух от планински върхове или

отдалечени кътчета в България, където въздухът всъщност е

чист. Нарекохме кампанията „Зимнина за софиянци“.

Журналистите дойдоха на входа на Софийски апелативен

съд, проведоха интервюта с представители на „Група за чист

въздух“, които обясниха подробностите и повишиха

осведомеността. Журналистите, които покриха събитието,

бяха поканени да вземат буркан безплатно. Те изобразяваха

и описаха всички буркани и записаха адвоката, който

подаде официално обжалване и влезе в сградата.
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Класиране в категория “Зелени комуникации и градска среда”

2-ро място

Proximity Sofia/ BBDO Group – проект: “Вътрешна инициатива „Герои в

зелено“

Изпълнител на проекта; Proximity Sofia/ BBDO Group

Реализиран за: Пощенска банка

Като част от политиката си за устойчиво развитие и отговорно поведение,

през 2017 г. Пощенска банка създава вътрешната инициатива „Герои в

зелено“, част от програмата „Зелени заедно с Пощенска банка“. Идеята

е служителите сами да изберат проектите, които да подкрепят, като ги

реализират в екип с финансиране от банката, показвайки как заедно

могат положително да променят средата, която ни заобикаля.

3-то място

AMI Communications – проект: “Заедно за природата”

Изпълнител на проекта: AMI Communications България

Реализиран за: Карлсберг България

Основната цел на проекта е организиране на PR кампания, с която да се

насочи вниманието на широката общественост към опазването на

околната среда и рециклиране на бирени бутилки и опаковки. Основна

цел на компанията е покаже своята загриженост за екологичния

отпечатък, като разширява постепенно обхвата на инициативата „Заедно

за природата“.
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1-во място

УниКредит Булбанк – проект: “5 минути: вътрешна

корпоративна медия с онлайн съдържание, видео новини, блог

и подкаст”

Изпълнител на проекта; УниКредит Булбанк

Реализиран за: УниКредит Булбанк

Вътрешно проучване сред колегите от УниКредит в България в

края на 2016 г. показва, че изводите на Harvard и McKinsey са

100% валидни и на родна почва. Над 85% от колегите казват в

скала от (1) до (3), че е изключително важно за тях и за работата

им (3) да бъдат информирани редовно за това какво се случва

в компанията и в групата. В същото време едва 20% казаха, че

намират достатъчно време винаги да са запознати с

разнообразните и многобройните по вид комуникации, които

получават почти ежедневно за това.

Основната цел на проекта е изграждане на най-добрата

вътрешна медийна група, с която ежеседмично кратко, ясно, на

разбираем език и по атрактивен начин всички колеги от

УниКредит в България (над 4000 в цялата страна, 39 г. Средна

възраст, с висше образование) да бъдат информирани за

новостите в банката и в групата на УниКредит, за стратегията,

събитията, резултати в бизнеса, корпоративната социална

отговорност, комуникации с медиите, интервюта, тенденциите

на пазара и т.н.

"5 минути" получи оценка за "Най-добра вътрешна

комуникационна практика" в УниКредит сред всички 10 страни

от групата в Централна и Източна Европа. След създаването на

"5 минути" в проучването за вътрешна клиентска удовлетворенос

- техни вътрешни клиенти са всички служители и ежегодно те да

оценяват работата си - комуникационния отдел получи най-

голямото увеличение на удовлетвореността от всички над 40

структури. Висока ангажираност: Ежеседмично получаваме над

100 обратни връзки от колеги по повод представените в "5

минути" информации.

Приз 2018

Продължава на следващата страница

15

Класиране в категория ” Проект за вътрешни комуникации”
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2-ро място

Овергаз – проект: “Намери Ключа към другия”

Изпълнител на проекта; Овергаз

Реализиран за: Овергаз

През 2014-2015 година бе направена оценка на организационната

среда в Овергаз, въз основа на която, в рамките на процес

„Вътрешни комуникации“, бяха планирани редица проекти,

подпомагащи добрата комуникация между колегите, признанието

на труда на човека до нас, изразяването на благодарност и

уважение. Един от тях бе „Намери Ключа към другия“.

Приз 2018
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Класиране в категория ” Проект за вътрешни комуникации”

3-то място

Бранд Ню Вижън Къмпани – проект: “Здравен мениджмънт”

Изпълнител на проекта: Бранд Ню Вижън Къмпани

Реализиран за: Лидл България ЕООД енд Ко КД

Проектът е насочена в посока подобряване на мотивацията на служителите и намаляване на текучеството. В проекта

„Здравенмениджмънт“ са фокусирани над 4 аспекта: здравословно хранене, движение и ергономия, превенция на стрес и

зависимости. Създададена е годишна програма, която включва информационни кампании и организиране на събития.

Изградена е стратегията, съобразявайки потребностите на служителите и в рамките на всяка кампания, са анализирани

опорните точки и потенциалните рискове, за да бъде тя ефективна за всички.
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1-во място

All Channels – проект: “Крадецът на ябълки, вече краде и

вишни”

Изпълнител на проекта; All Channels | PR

Реализиран за: Загорка АД

Крадецът, който вече краде и вишни, организира най-

внушителния обир в историята на медийния свят, привлече

вниманието на целевата аудитория и принуди всички да играят

по неговите правила.

Основните цели на проекта:

• Да представи нов продукт

• Да го направи по запомнящ се начин

• Да надгради вече утвърденият си имидж на креативна лисица

• Да увеличи интеракцията със своите потребители

• Да направи всички съпричастни на случващото се

Кампанията за пускането на новия продукт с вкус на вишна на

пазара се оказа изключително успешна. Креативният подход

бе основният двигател за успех, съсредоточен в дигиталната

сфера той постигна възвращаемост на инвестицията ROI,

надскачайки първоначалния бюджет за проведената кампания

с 38%.

Постигнати резултати на проекта:

• 700% ръст в гледаемостта на рекламния блок спрямо

целевата група на 1 май

• Среден CTR от 2.37% за дигиталната кампания при среден за

стандартни форми от 0.3% и стандартни – средни от 1% по

данни на Gemius.

• Pre-roll форматите с рекламите на Крадеца достигат CTR от

16% и 23% от всички pre-roll формати изгледани до последната

30-та секунда

Приз 2018
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Класиране в категория “Комуникационен проект за продукт или услуга”
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2-ро място

All Channels – проект: “Безстрашните пичове”

Изпълнител на проекта; All Channels | PR

Реализиран за: Jameson Irish Whiskey

Стратегията на проекта включва привличане на любопитството на

аудиторията, свързване на концепцията на Безстрашните пичове не

само със самия бар, но също така и с място, където всеки е свободен

да изрази себе си, да ангажира аудиторията със серия специални

събития, уършопи, базари и много други.

Българските медии, над 100 материала, въпреки че Jameson е

алкохолен бранд.

• Темата бе на фокус в социалните мрежи, където постигнахме над

500 000 гледания за 2 месеца

• Над 2000 души посетиха специалните събития

• Организирани общо 62 събития съвместно с над 50 колаборатори

3-то място

All Channels – проект: “Avon Mark”

Изпълнител на проекта: All Channels | PR

Реализиран за: Ейвън Козметик България ЕООД

В началото на 2017 г. Avon рискува да лансира нова козметична линия с

ярки и смели цветове – тренд, популярен на Запад, но не толкова у нас.

Проучвания сред представителите на Avon показаха, че аудиторията в

България е консервативна и трудно би се осмелила да се изрази чрез

цветна и ярка козметика.

All Channels изгражда кампания в две фази: цялостна вътрешна

кампания в голямата концепция и разкриване бранда на събитие, както

и свързване на всички послания, изпращани до момента, от името на

Поли Генова – лице на проекта.

Приз 2018
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Класиране в категория “Комуникационен проект за продукт или услуга”
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1-во място

All Channels – проект: “A wall art that happens to be a TV”

Изпълнител на проекта; All Channels | PR

Реализиран за: LG Electronics

Според проучване на IHS, пазарът на OLED телевизори ще

нарасне от 723 хил. през 2016г. до 6.6 милиона през 2021г.

Повечето конкуренти на LG обявиха, че ще внедрят OLED

технология в бъдещите си модели. Така марките с OLED TV

достигат 12, а LG се оказа в позицията лидер в много

конкурентна категория.

All Channels решават по уникален начин да покажат на

аудиторията дизайнерската философия на LG - „less is more”,

създадават уникални OLED инсталации и ги представят по

впечатляващ начин - чрез изкуство. За целта избират едно от

най-модерните пространства в София – Галерия Сан

Стефано. Там, в колаборация с българския артист и дизайнер

Ясен Панов, бе открита първата в България OLED изложба. Чрез

най-новите му картини представят всичко, което LG SIGNATURE

OLED олицетворява: перфектно черно и перфектни цветове,

най-високи HDR стандарти за качество на изображението и

революционен picture-on-glass дизайн.

Резултати от кампанията:

• 98 журналисти от 57 медии на събитието;

• Над 70 статии в печатни и електронни медии;

• 4 телевизионни и 7 радио репортажа;

• Над 100 интеракции в социални медии;

• PR стойност около 395 675 $ без социални медии;

• LG стана абсолютен лидер в продажбите на OLED

телевизори в България през 2017 година, с 126% ръст в

сравнение с предходната година;

• Поради голям интерес, срокът на изложбата беше

продължен с още 2 седмици;

• Над 4800 човека посетиха изложбата.

Приз 2018
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Класиране в категория “Специално събитие”
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2-ро място

All Channels – проект: “Старобрно – Малкото барче”

Изпълнител на проекта; All Channels | PR

Реализиран за: Загорка АД

Малко по-различният подход на Starobrno се разви в две фази –

старт и продължение. Целта на първата фаза беше

активиране на бранда, а на втората – удължаване на

разговора и проникване в естествените места, където се

намират потенциалните консуматори. За да спечели своя

потенциален консуматор и пазарен дял, Starobrno

комуникационно направи завой от типичните за чешките бири

послания, за да разбие клишетата в тона на говорене и

начина, по който се използват медиите, като изключи

телевизията от своя микс.

2-ро място

United Partners – проект: “MMM – Чия е Петата власт?”

Изпълнител на проекта: Юнайтед партнърс ЕООД

Реализиран за: Мобилтел ЕАД

Основната цел на Mtel Media Masters е позиционирането на

Мтел като иновативна и социално отговорна компания, която

цени и награждава труда на медиите. Друга, тясно свързана с

останалите, цел бе Мтел да се диференцира от конкурентите

си. Гости на събитието бяха професионални журналисти,

блогъри, инфлуенсъри, както и главни изпълнителни директори

на компании – всички те са част от петата власт.

Приз 2018
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Класиране в категория “Специално събитие”
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3-то място

AMI Communications – проект: “2018 FIFA WORLD CUP™ TROPHY TOUR BY COCA-COLA”

Изпълнител на проекта; AMI Communications България

Реализиран за: Coca-Cola България

Агенцията използва следната стратегия:

1. Създаване на завладяващо и емоционално изживяване за широката общественост и футболните фенове и нестандартно

анонсиране на първото историческо посещение в България на най-желаната футболна награда в света – оригиналния трофей

на FIFA.

2. Таргетирана комуникация към представители на Председателството на ЕС, правителството, Народното събрание, Столична

община и известни спортисти.

3. Създаване на атрактивно съдържание, за да се постигне таргетирано медийно отразяване, чрез което да се комуникират

ключовите послания и да се популяризира предстоящото събитие.

Целта е да се осъществи PR кампания, с която да се комуникира първото участие на България в глобалната обиколка на

оригиналния трофей на FIFA (FIFA World Cup™ Trophy Tour by Coca-Cola) и чрез която да се създаде еуфория в обществото по

повод предстоящото световно първенство по футбол

Приз 2018

Продължава на следващата страница

21

Класиране в категория “Специално събитие”



PRактики, брой 165, 6 юни 2018 г.

1-во място

Аз чета – проект: “Писател назаем”

Изпълнител на проекта; Аз чета

Реализиран за: Аз чета

“Писател назаем” е естествено продъжение на всичко, което

“Аз чета” прави като най-големия сайт за книги у нас -

решихме да разширим силното си присъствие в онлайн със

срещи на живо между гимназисти и писатели в цялата страна.

С есенната кампания трябваше да осигурим немалък брой

събития - поне 25. Затова съсредоточихме комуникационните

усилия месец преди старта - на 15 септември, за да съберем

достатъчно заявки, както и добро позициониране на

партньорите с цел привличане на още спонсорства. Във втория

етап - от 1 октомври до 15 декември подсилвахме ефекта с

отразяване от всяка среща, ползвайки и собствените канали

на авторите в програмата.

Целта за първия етап бе да срещне поне 500 български

тийнейджъри с добри съвременни автори, които да върнат

вярата им във важността на литературата и изучаването й.

Eстествен партньор в това бяха учителите, директорите и

училищните библиотекари в цялата страна. Разчитахме, че

именно те ще изпращат заявки за срещи, като оставихме

отворени вратите и за самите ученици.

Сред близо 600 ученици, срещнали се с автори до декември,

25% дадоха обратна връзка в специалния електронен

въпросник. От тях 95% са с положителни впечатления, за 90%

запознанството със съвременен автор е събудило интерес да

прочетат негова книга, а 75% са подобрили отношението си

към родната литература. Много от учениците и учителите

заявяват желание за повторна среща, търсят личен контакт

дори и с писателите.
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Класиране в категория “Комуникационен проект на медия”
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2-ро място

All Channels – проект: “Евроспорт Ролан Гарос – Живот на червената

планета”

Изпълнител на проекта; All Channels | PR

Реализиран за: Discovery Networks

Тъй като много хора все още считат тениса за твърде консервативен и

„превзет“ спорт, All Channels решават да приложат различен подход.

Създават „stunt” кампания, озаглавена „Животът на Червенатапланета“.

По същото време космическите изследвания на Марс започнаха да

бележат значим прогрес и поради тази причина планът сработил

перфектно. Феновете не само, че не били разочаровани, но и оценили

остроумния паралел между червените кортове на Ролан Гарос и

естествената повърхност на Марс. Този позитивен отзвук създаде

чудесна предпоставка за по-нататъшните фази накампанията.

3-то място

United Partners – проект: “Старт на спортните канали Mtel Sport 1 и Mtel

Sport 2″

Изпълнител на проекта: Юнайтед партнърс ЕООД

Реализиран за: Мобилтел ЕАД

Стратегията е налагане на новите брандове и на основните спортове,

които са заложени в програмата на Мтел. Повишаване на

разпознаваемостта на спортните канали. Достигане до цялата спортна

аудитория в България за максимално кратък период от време.

Планът е активно да се комуникира както на старта, така и на

спортното съдържание на спортните канали. Регулярно изпращане на

спортни акценти до национални и специализирани медии, създаване

на отделна Facebook страница за промотиране на съдържанието на

двата канала.
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Класиране в категория “Комуникационен проект на медия”



PRактики, брой 165, 6 юни 2018 г.

1-во място

Мтел – проект: “Мтел, защо не мога да гледам „Сам вкъщи“

на Коледа?”

Изпълнител на проекта; Мобилтел ЕАД

Реализиран за: Мобилтел ЕАД

На 22 декември, авария остави клиентите на Мтел в южните

квартали на София без домашен интернет и телевизия за два

дни. Тя засегна над 7000 клиента. През първите два часа бяха

получени над 150 оплаквания във Facebook и Twitter и над 800

през другите канали за обслужване на клиенти. Това е един от

периодите, в който хората гледат много телевизия.

Стратегията е да информират клиенти си чрез социалните

мрежи за всеки етап от разрешаването на аварията. Да

отговарят на запитвания и да покажат съпричастност. Да

използват снимки и видео от мястото на аварията. Да

използват само Facebook (таргетирани постове за София) и

Twitter за кампанията.

Целта е да предотвратят ескалирането на новината за

аварията и да я ограничат само до засегнатите клиенти; да

осигурят навременна информация на клиентите, чрез

социалните мрежи; да намалят броя на сигналите към

„Обслужване на клиенти“ (по телефона и онлайн чрез

Facebook и Twitter).

Информация за аварията не достигна широката публика. Тя

беше отразена само от две онлайн медии с лимитирана

аудитория. Под 8% от засегнатите клиенти решиха да се

възползват от възможността за обезщетение. След започване

на ъпдейтите от мястото на аварията сигналите към

„Обслужване на клиенти“ намаляват с 47%, а на следващия

ден с още 18%. Запитванията към „Обслужване на клиенти“

във Facebook и Twitter спаднаха с 4%, а през втория с още 5%.

56% от коментарите във Facebook са с позитивен (56) и

неутрален тон (115).
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2-ро място

Икономическа група Монбат – проект: “Monbat Issue

Management”

Изпълнител на проекта; Икономическа група Монбат

Реализиран за: Икономическа група Монбат

След информация за споменаване на “монтанска фирма за

акумулатори” в негативен контекст от известна електронна

медиа и последващото тиражиране на новината,

първоначалните анализи бяха насочени към дефиниране

(възможно най-точно) на обхвата на казуса, евентуалните

причини и адекватните реакции от страна на икономическата

група.

След вътрешна дискусия стратегията беше фокусирана върху

кратка и ясна позиция от страна на групата по повод

публикациите и репортажите в юридически формален стил и

достигането на ключовите публики с тази информация.

Вътрешнияt екип също бе информиран паралелно, за да има

максимална яснота, прозрачност и съгласуваност.

Две са ключовите целеви аудитории - медиите и инвеститорите.

Целта на комуникацията е максимално ясно да се обясни

същността на ситуацията, да се акцентира върху липсата на

мотивирана връзка между фирмата в нарушение и Монбат,

да се работи върху обръщане на комуникацията към

разбиране същността на дейността по рециклиране,

предимствата от нея, отговорността, прозрачността на дейстие

и своевременната реакция на Монбат.
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1-во място

All Channels – проект: “Decathlon – Box Office”

Изпълнител на проекта; All Channels | PR

Реализиран за: Декатлон АД

Стратегическият подход е да създадат уникална боксова

инсталация, свързана в реално време с уебсайт. Всичко това,

свързано с интерактивна платформа и чиста механика.

Обратно на обикновените продуктови кампании, решават да

таргетираме не само крайните потребители, но също така и да

се фокусират върху най-големите компании в България и

техните служители.

Целта на кампанията бе да използва иновативна система, която

да пренесе спорта в онлайн пространството, като

същевременно направи офисите едно много по-забавно и

интересно място за служителите. Целевата аудитория бяха

всички служители, които са готови да приемат това

предизвикателство.

Кампанията предизвика огромен интерес, позиционира

Декатлон като смел бранд, готов да инвестира в иновации и със

сравнително нисък бюджет, надмина целта си неколкократно.

385 компании се регистрираха на уебсайта, за да приемат

предизвикателството, като 170 се записаха още в първата

седмица на кампанията, 2 млн имресии на уебсайта и рийч от

на 1 млн. души във фейсбук.
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Класиране в категория “Дигитална кампания или проект”
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2-ро място

Кока-Кола България – проект: “Coca-Cola The Voice Happy Energy

Tour 2017″

Изпълнител на проекта; Кока-Кола България ЕООД

Реализиран за: Кока-Кола България ЕООД

Основната стратегия на кампанията е имплементиране на микс от

подходи, ангажиращи последователите и привличащи нови, с цел:

разширяване обхвата и прегледа на съдържанието, стимулиране

на публиката да споделя повече лично съдържание, ангажирано с

проекта, ангажиране на популярни личности и осигуряване на

възможност на повече фенове да се срещнат с тях, посредством

организиране на игри и

печелене на ексклузивни backstage пропуски.

3-то място

Sunday Media – проект: “Lilly the Fish”

Изпълнител на проекта: Sunday Media

Реализиран за: The Flying Agency

“Лили Рибката” е първият български детски игрален филм от 27

години. В момент на ожесточена дискусия за Истамбулската

конвенция, филмът поставя сложни въпроси, а главните герои се

превръщат ту в момиченце, ту в момче. Започва обществена

дискусия, която може да има лошо въздействие върху продажбите.

Целта е да разпространят новината за премиерата на филма

сред деца и тийнейджъри на възраст от 7 до 14, да създадат

очакване и потребност за гледане и да подготвят децата за

специфичната тематика и изразни средства на филма. Да ги

накарат да бъдат част от вълшебството като се насладят на

филма, но да споделят своето изживяване с други свои връстници,

ставайки посланици на творбата.
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Класиране в категория “Дигитална кампания или проект”
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1-во място

Proximity Sofia/ BBDO Group – проект: „Мога там, искам тук“

Изпълнител на проекта; Proximity Sofia/ BBDO Group

Реализиран за: TELUS International Europe

Всяка година хиляди млади хора напускат България в търсене

на едно по-добро бъдеще. В резултат бизнесът тук започна да

изпитва затруднения при намиране на служители - 170 сфери

отбелязват сериозна липса на

квалифицирани кадри. Така се ражда терминът

„отрицателната безработица“ - разликата между нуждите на

компаниите и уменията на служителите.

До 2017 г. в TELUS International вече работят 2500 служители.

Поради липса на нови кадри, компанията започва да „внася“

чужди граждани, в които инвестицията се оказва двойно по-

висока поради покриване на

самолетните билети и част от месечния наем. Така TELUS

International решава да се обърне към българите в чужбина и

да ги покани да се върнат като им предложи възможност за

кариерно развитие в международна компания. Кампанията

„Мога там, искам тук“ има четири вълни на комуникация,

които включват тийзър, медийно събитие, дигитална кампания

и BTL активности.

TELUS успява да постигне:

• ръст от 29% в броя на подадени CV-та за периода на

кампанията

• Отразяване от 102 медии (Източник: Media Zoom, юни-

септември 2017)

• AVE от близо 200 000 лева

• ROI от 400% (4 лв. възвращаемост на всеки един изхарчен

лев).

• 300 снимкови и видео послания от Selfie kiosk-а

• Фейсбук ангажираност от 13 500 потребители, като 1280

станаха но
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Класиране в категория “Комуникационна кампания за работодателска

марка/ Employer Branding”
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3-то място

Фесто Производство – проект: “Lift-off. Here is all you need. Festo е

вашата стабилна основа да разперите крилете си и да полетите!”

Изпълнител на проекта: Фесто Производство ЕООД

Реализиран за: Festo

Festo е еталон за високо качество, немска прецизност и надеждност.

За „Фесто Производство“ ЕООД - производствено предприятие на

немския концерн, бе от голямо значение да се създаде запомнящо

се послание към бъдещите и настоящите сътрудници, като стъпи на

вече разработената концепция за работодателската марка на Festo.
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Класиране в категория “Комуникационна кампания за работодателска

марка/ Employer Branding”

2-ро място

Proximity Sofia/ BBDO Group – проект: “„Заедно на върха“ − годишна стратегия за засилване на работодателската марка на

Пощенска банка ”

Изпълнител на проекта; Proximity Sofia/ BBDO Group

Реализиран за: Пощенска банка

Бизнес нуждата, която провокира разработване на стратегията, носеща името „Заедно на върха“, е потребността от

привличане и задържане на служителите, развиване на техния талант и потенциал, но и стремежа да работят с усмивка в

приятна среда и здрави екипи. Включва дейности за подобряване на работната среда, успешното управление, развитие и

задържане на таланти, възможности за професионално развитие и ангажиране в проекти за подобряване на средата и в

подкрепа на обществото. Основната задача е да се изгради синхронизирана комуникация, допринасяща за постигане на

бизнес целите, по-доброто обслужване и мотивирането на всеки член на екипа.
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1-во място

Икономическа група Монбат – проект: “Ребрандиране на

Монбат”

Изпълнител на проекта; Икономическа група Монбат

Реализиран за: Икономическа група Монбат

Оценка на бранда на база дълбочинни интервюта с

маркетингови опозиции показа необходимостта от

диференциация на продуктовния и корпоративния бранд и

хармонизиране на отделните бизнеси в рамките на групата.

За да подчертае наследството, акцентирайки на

трансформацията като еволюция и поради високата си

визуална разпознаваемост, ребрандирането се

характеризира със запазване на корпоративните цветове,

модернизация и премахване на правоъгълната рамка. След

решения за бранд йерархията, се провежда вътрешна, а

после и външна комуникация в духа на новия имидж и се

развива цялата визуална корпоративна идентичност.

Комуникационните цели са свързани с популяризиране и

модернизиране на корпоративния профил и увеличаване

стойността на бранда на база ключови асоциации. Целевите

публики са вътрешните екипи за групата, инвеститорската

общност и бизнес партньорите. Вторично отражение

имиджмейкинг програмата постига в общо профилиране на

икономическата група сред широката общественост в

България и сред професионалните (батерийни) общности в

света.

Монбат ясно дефинира йерархията на различните

корпоративни брандове в групата. Визуалните елементи на

корпоративния дизайн подчертават ключовите характеристики

модерност и гъвкавост, прозрачност и конкурентоспособност,

увеличавайки стойността на бранда. Процесът по

ребрандиране отговори на очакванията на голяма част от

екипа и постави стабилни основи за промяна и в

корпоративната култура. Монбат промени публичния си

имидж, превръщайки се в по-желан работодател и бизнес

партньор. Неформалната обратна връзка до момента е

изключително позитивна.
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Класиране в категория “Имиджмейкинг”



PRактики, брой 165, 6 юни 2018 г.

2-ро място

Параграф 42 – проект: “ПР агенция Параграф 42:

позициониране и имидж”

Изпълнител на проекта; Параграф 42

Реализиран за: Параграф 42

Трима професионалисти в комуникациите решават да

създадат ПР агенция, която да предоставя целия спектър от ПР

дейности, като бъде профилирана в измерването и оценката

на ефективността. От ден първи в Параграф 42 се стреми да

дава повече стойност на комуникациите, като са разработили и

предложили 9 методики за измерване и оценка, обединени в

три групи – одити, анализи и индекси. Агенцията стана част от

групата на The Smarts – най-голямата независима рекламна

агенция в страната.

Целите, които са си поставили са:

• Да изградят имидж на агенцията като партньор, който

предоставя ефективни и дългосрочни комуникационни

решения

• Да създадат отличителност на бранда Параграф 42

• Да допринесат за синергията и да допълнят богатото

портфолио от професионални комуникационни решения на

агенциите от групата

Приз 2018

Продължава на следващата страница

31

Класиране в категория “Имиджмейкинг”



PRактики, брой 165, 6 юни 2018 г.

1-во място

UNITED PARTNERS

ЮП отпразнува 20 години на пазара като агенция за

интегрирани маркетингови комуникации. Успехът им се дължи

на дългогодишната работа с над 150 международни компани

за близо 1400 проекти, от които 800 международни. През 2017г.,

ЮП е обявена за агенция N1 на пазара от класацията на

Капитал.

Стратегията им има 3 стълба: ЕКИП, ИНОВАЦИИ, РЕЗУЛТАТИ.

Развитието им се дължи на корпоративната им култура, учене,

нови инструменти и технологии. Преструктурирали са екипа,

за да отговарят на нуждите на клиентите. Част от новите им

услуги са: виртуален пресрум, inbound ПР и маркетинг,

newsdjacking, работа с микро инфлуенсъри. През 2018г

фокусът им е върху две ключови индустрии – ICT и Consumer.

ЮП постигна ръст на печалбата; въведени са нови услуги,

реализирали са корпоративна култура с много инициативи.

Програмата им с обучения развива екипа професионално и

личностно. Методологията им за измерване на резултати е в

процес на адаптация от една от международните ни

партньорски вериги.

ЮП екипът е структуриран на база опит и експертиза. Състои

се от: звено бизнес развитие, което включва новият бизнес,

развитието на услуги, маркетинга на агенцията и дигиталните

кампании. обособен дигитален екип, който разработва,

създава и реализира дигитални комуникационни кампании.

експерт по проучвания и анализи, който работи с екипите и им

предоставя детайли и инсайти за клиенти, продукти, индустрия

и конкуренти. ръководители на ICT (ИТ и технологичния сектор)

и Consumer (FMCG, Health, beauty, fashion), които управляват

екипите по съответните ресори.
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2-ро място

All Channels Communication

Преди 17 години стартират като PR агенция. В най-

турбулентните години успяват да развият органично 4 звена и

да пораснат до най-голямата независима комуникационна

група. В АСС работят 90 човека в София и Виена.

През 2015 г стартират програма за стратегическо развитие

LEADERS 2020. В нея планират, че всяко от звената ще бъде в

топ 3 на индустрията си, което вече е факт. Планират

разширение извън България и днес развиват офиса си във

Виена. Планират инвестиции в медийното си звено. В

момента променят бизнес модела на дигиталната агенция и

планират превръщането й в софтуерна компания.

Предприемаческият дух на екипа помога за развитието на

няколко стартиращи бизнеси и предстои стартирането на

още 2 до началото на 2019г. Резултатът е постоянен стабилен

финансов ръст през последните години.

През години са спечелили над 140 български и международни

награди. Работата им променя пазара и вдъхновява

следващото поколение комуникатори.

Те са една от най-награждаваните агенции в CEE. Имат 4

награди от Forbes. През ‘16 са обявени за една от най-

иновативните агенции в EMEA. 4 пъти са сред 4те най-добри

агенции в СЕЕ. През ‘15 г са обявени за едно от най-добрите

места за работа в Европа. Носители са на награда от Global

Sabre Award.
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УниКредит Булбанк

Управлението е позиционирано като част от висшия мениджърски екип

на банката, под CEO, което, за разлика от много компании, позволява на

комуникациите да се гледа като на значима управленска функция, както

е редно. Цялата дейност вътрешни и външни комуникации, събития,

онлайн комуникации, управление на бранд, CSR т.н. се реализира без

агенции.

По вътрешен анализ са най-ефективният комуникационен екип в

УниКредит - работят без ПР агенция, без ивент мениджмънт или онлайн

агенция. Онлайн комуникациите са с вътрешен ресурс - банката има

най-голямата онлайн общност в България във всички популярни социални

медии плюс блог. Създадени са 150 събития в рамките на година;

тридневни вътрешни конвенции за 300 – 600 колеги, ски състезания,

футболни и тенис състезания за колеги и клиенти; над 50 бизнес събития,

още около 50 спонсорски събития; управляваме арт галерия УниКредит

Студио в подкрепа на млади таланти Вътрешни комуникациони проекти

са "5 минути", подкаст, вътрешна телевизия и др. Работят с "китайска

стена" с рекламата. Не ползваме скрито платени ПР материали и

интервюта - практика, която считат за некоректна и се надяват с личен

пример да го премахнат от пазара.

Награди и отличия:

• 200 награди за УниКредит Булбанк като най-добра банка, дигитална

банка, иновативна банка;

• Деесетки награди от БДВО, БДФ и др. за комуникации

• 150 събития на година - за от 10 до 24 000 души

• Най-висока оценка от 40 структури за непрекъснато подобряване във

вътрешно проучване

• Призове за "Най-добри практики" в ЦИЕ от УниКредит
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Пощенска банка

През 2017 г. екипът на управление „Корпоративни комуникации и
маркетинг“ в Пощенска банка и на дългогодишната ѝ
комуникационна агенция BBDO Group, с която успешно реализират

редица проекти с голяма добавена стойност, съсредоточават

своите усилия в няколко посоки. Основен фокус на комуникацията,

насочена към вътрешни и външни публики, е изграждането на

трайно положителен образ на банката като предпочитан

работодател, добро място за работа и създаване на силни екипи,

отговорна компания с подготвени и мотивирани за бизнес

резултати служители, но също така и позиционирането на банката

като модерна и дигитална, залагаща на иновативни решения.
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TELUS International Europe

Екипът играе ключова роля в утвърждаването на работодателската марка на компанията у нас. В рамките на последната

година нарасна двойно като в момента се състои от 9 души. Грижи се за управлението на бранда, социална отговорност,

вътрешната и външна комуникация, вкл. връзки с медии, реклама, присъствие в социални медии, BTL и организиране на

събития, производство набрандирани материали. Екипът има двама графични дизайнери, които изцяло се грижат за

визуалната идентичност на компанията в България. В момента е разделен условно на дизайн, CSR, комуникации и социални

медии, като в дългосрочните ни планове влиза и структуриране на BTL звено.
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Диана Кирова – проект: “Популяризиране на Географ БГ като

образователна институция”

Изпълнител на проекта: Географ БГ

Реализиран за: Географ БГ

Oнлайн проучване показа, че Географ БГ е една от

организациите на пазара, които се занимават с

образователна дейност в уеб пространството и чрез детския

си център. Откриха се основни потребители, конкуренти и

препятствия. Друго изследване показа, че Географ е

разпознаваем най-вече сред родители и ученици в

гимназиите и се открои бранд персоната.

Географ БГ има ясен поглед към бъдещето си – надграждане

знанията на децата, учене чрез пипане и разбиране, и рязко

подобряване визията на

сайта си. Сред основните проблеми на Географ е

присъствието им онлайн, защото са хаотични и потребителите

трудно намират нужната информация в остарялата

платформа. Затова „лицето“, а именно сайтът им, имаше

нужда от промяна, за да бъде с модерно излъчване. След

допитване до потребители се взе решение за опит за

колаборация с друга институция с цел разширяване на

дейността и по-голяма посещаемост. Всички предприети

действия са с цел мобилизация и позитивизъм в структурата

на организацията, а не защитни.

За периода на проекта бяха изпълнени много задачи, които

повлияха крайния резултат. Сайтът е с модерно излъчване и

използва шрифта Adys за хора с дислексия, което позволява

на много деца и родители лесно да разбират текста. От

февруари Географ БГ има и нов образователен партньор в

лицето на „Музейко“, където всеки две съботи от месеца се

провеждат детски работилници. Заедно с „Център за

иновации и компетентности“ се осъществи програма, която

позволи на Географ да обучават учители от цяла България за

иновативни методи в класната стая.
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Саша Кирилова – проект: “Аз съм, аз мога, аз искам! Защото съм Ромка,

Българка, Жена!

Изпълнител на проекта: ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград

Реализиран за: Курсов проект в рамките на учебна дисциплина по

специалност „Връзки с обществеността“

Основната стратегическа ос, върху която се изгражда кампанията Аз съм,

аз мога, аз искам! Защото съм Ромка, Българка, Жена! и нейна генерална

цел, е да се изгради и затвърди положителният имидж на ромската жена в

България. Планираме тази стрятегическа цел да се постигне чрез комплекс

от следните основни дейности: Дейности вътре в общността: Двудневни

семинари, целящи мотивирането на жената ромка да се образова, да се

освободи от налаганите ограничения, зависимости и предразсъдъци.

Ролеви модели и ментори Дейности извън общността: Организиране и

провеждане на събития „Живи книги от ромски жени професионалистки“ в

и извън ромската общност.
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3-то място

Любомира Луканова и Моника Дабинска –

проект: “Дислексията – предизвикателство пред преподавателя “

Изпълнител на проекта: Нов български университет

Реализиран за: Нов български университет

Проектът е част от курс в майнър програма „ PR “ в НБУ. Група от 2 студенти реализират собствено специално събитие по избрана

от тях тема. Идеята на проект е да организират семинар в 2 части, който да се поведе на територията на НБУ. В първата част

присъстващите се е запознала с дислексията – произход на термина, симптоми, които най-често се проявяват, факти, доказващи

че това състояние не е болест и може лесно да бъде овладяно. Във втората част на семинара, публиката се е запознала с един от

начините за работа с дислексици – шрифта Adys.
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Специална награда на Комисията по професионална етика

„Отличаването на един от всички проекти е нашият знак към пр-общността у нас за значението на етичните принципи при

структуриране, планиране и изпълнение на всеки един комуникационен проект. Общуването със заинтересованите страни и

публики, както и кохеретността между думи и действия, са сред водещите при спечелване на доверието на обществото в цялост.“ –

коментират членовете на Комисията по професионална етика.

Креактив ПР

Проект: Чилик – фестивал на игрите
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Специална награда за зелена комуникация на сп. Мениджър

Столична община

Проект: 135г. Княз Борисовата градина
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Специална награда на B2B Media

Интелдей Солюшънс

Проект: Национален проект за детска авторска приказка «Дъбови листа»
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