
PRактики, брой 92, 22 юли 2014 г



PRактики, брой 166, 19 юни 2018 г.

„Развитие на новата комуникационна платформа на „Загорка“ – „Доброто

тук“ по метода LEGO®SERIOUS PLAY®

Комуникационен уъркшоп

Продължава на следващата страница

БДВО организира комуникационен уоркшоп за желаещите да тестват метода за генериране на идеи и

иновации LEGO®SERIOUS PLAY®. Участниците ще допринесат с креативността си за създаването на нови

идеи под шапката на „Доброто тук“ – новата комуникационната платформа на „Загорка“.

Модератор: Ангелина Иванова, управляващ партньор на Heat Development Solutions, сертифицирана

по метода LEGO®SERIOUS PLAY®.

Цялата програма можете да видите във фейсбук профила на БДВО.
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Пет причини да посетите публичните представяния на ПР Приз 2019

1. Да научите добри практики и да почерпите идеи от други

компании.

2. Да се оцените къде сте на пазара, не само във вашата, но и

спрямо другите индустрии. Дори оценката да не е това, което сте

очаквали пак ще ви е от полза, защото ще сте наясно със

силните си страни и в какво може да се подобрявате.

3. Да се упражните в публично говорене. Най-добрият начин да

развиете тези умения е като ги практикувате. То е като плуването,

шофирането, че и гладенето - никой не се е научил само с

гледане.

4. Да научите нови практики в презентаторски умения, но и да се

поучите от недобрите такива.

5. Да се запознаете с колеги от ПР-общността, които не сте

срещали досега.

Бонус причина: Да получите награда! ☺

Малко предложение от Виктория Блажева
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Рекламният фестивал отбеляза висок ръст в броя заявки и участници от 

агенции и рекламодатели

ФАРА фестивал

Продължава на следващата страница

Най-големият и престижен рекламен фестивал в България – ФАРА 2018, отличи на тържествена церемония

победителите в тазгодишното издание на конкурса. Броят на желаещите да вземат участие в рекламното

съревнование е значително по-висок от предходната година и изправи журито на конкурса пред двудневно

предизвикателство, да избере най-добрите кампании сред всички номинирани. Тази година в конкурса се

включиха 28 рекламни агенции с 322 заявки, а броят на закупени акредитации е с 20% повече от миналата

година и гостите препълниха зала „Борис Христов“ в Пловдив. Две трети от акредитациите бяха за

представители на комуникационни агенции, а останалата част за рекламодатели и партньори. Творческата

концепция заложи на връзката между агенция и клиент и споделения резултат. Фестивалът мина под мотото

„Работим заедно. Печелим заедно“ и за първи път емблематичната статуетка звезда буквално бе разделена

на две.
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„Високият интерес към ФАРА 2018 се дължи, както на

силната година сред творческите агенции, така и на

заявеното уважение към усилията на клиентите. За

първи път от основаването на наградите, взехме

решение „звездата“ на ФАРА да бъде разделена на

две, за да споделим успеха на кампании, базирани

на взаимното доверие и екипна работа“, коментира

Николай Караджов, изпълнителен директор БАКА.

Конкурсът се провежда за 19-та поредна година и

във фестивалната част предложи разширена

лекционна част и уъркшопи. Световни имена като

Пол Арнолд, Стийв Хенри, Ричард Мълъндър, Гурдийп

Пури, Леван Лепсверидзе и Катаржина Драгович

представиха актуални тенденции и съвети от

рекламния бранш и обмениха опит с местните

рекламисти и маркетолози.

Основни партньори на събитието са Фондация

„Пловдив 2019 – Европейска столица на културата“,

„Нова Броудкастинг Груп” и „Нет Инфо“. Фестивалът

ФАРА е част от програмата на Пловдив –

европейска столица на културата 2019″. Партньори

бяха и Радио Energy, Coca-Cola, Банкя, Smirnoff, Mall

Advertising, Starobrno, Метрореклама, Billboard, Rice

Up, Jacobs, SEG, Капитал, Дневник, Economy.Bg, Elle,

National Geographic, Methodiaweb, OLX, Jcdecaux

Image, Fame, Мол Марково Тепе, Actualno.com,

Marketing360.Bg, Social Freaks, Streamer.Bg, Publicis

One.

Най-дългоочакваната титла за всички рекламисти –

приза „Агенция на годината“, завоюва

guts&brainsDDB с общо 7 златни, 5 сребърни and 18

бронзови награди. Челната тройка допълниха Noble

Graphics с 5 златни, 5 сребърни и 9 бронзови отличия

и All Channels Advertising с 3 златни, 3 сребърни и 6

бронзови награди. Nitram взе 2 златни, 3 сребърни и

4 бронзови награди, а The Smarts грабна 1 златна, 3

сребърни и 3 бронзови награди. Сред финалистите

бяха агенциите Tribal Worldwide София, NEXT-DC,

Reforma, NRG BRANDS, Ogilvy Group, FOUR PLUS, New

Moment New Ideas Company ,ATeam, gobox,

Yellowmark., 121 Agency.

Продължава на следващата страница
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В класацията „Рекламодател на годината“ първите 3 места заеха Telenor като победител и Загорка АД и

Ростар БГ ЕООД като подгласници с равен брой точки.

„Високият интерес към ФАРА’18 се дължи както на силната година сред творческите агенции, така и на

заявеното уважение към усилията на клиентите. За първи път от основаването на наградите, взехме решение

„звездата“ на ФАРА да бъде разделена на две, за да споделим успеха на кампании, базирани на взаимното

доверие и екипна работа“, коментира Николай Караджов, изпълнителен директор Българската асоциация на

комуникационните агенции – организатор на ФАРА.

Лекционната част на фестивала предложи презентации и уъркшопи от световни имена като Пол Арнолд,

Стийв Хенри, Ричард Мълъндър, Гурдийп Пури, Леван Лепсверидзе и Катаржина Драгович.

Основни партньори на ФАРА’18 бяха Фондация „Пловдив 2019 – Европейска столица на културата“, „Нова

Броудкастинг Груп” и „Нет Инфо“. Фестивалът е част от програмата на Пловдив - европейска столица на

културата 2019".
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Първо българско участие в медийната академия за млади комуникационни 

специалисти на Cannes

Самуил Петков е един от 30-те избрани от цял свят комуникационни

специалисти, които ще се включат в Young Media Academy на

фестивала Cannes Lions International Festival of Creativity.

Програмата е част от най-големия рекламен фестивал Cannes Lions

и се провежда за пети път. Тя дава възможност участниците да се

учат от някои от най-добрите световни комуникационни

специалисти. Young Media Academy тази година се провежда от 17

до 22 юни и ще покаже в детайли принципите и работните

механизми, които трансформират комуникационните пазари и

водят до реални бизнес резултати. Самуил Петков е част от екипа на

Noble Graphics
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Най-иновативните компании грабнаха призове в b2b Media Annual Awards

Голямата награда на конкурса беше присъдена на

Campus X / Telerik Academy. Конкурсът се провежда

за четвърта година и съвпадна с отбелязването на

10-тата годишнина на медийната група.

Отличията в над 20 категории си поделиха компании

с иновативни, креативни и социално-отговорни

проекти от различни сектори у нас.

Задно с връчването на Годишните награди

медийната група b2b Media отбеляза своя 10-ти

юбилей на специално събитие в Софийската

Филхармония.

Конкурсът на b2b Media отличи не само бизнесите и

техни отделни проекти, но също най-креативните

корпоративни офиси, най-интересните външни

пространства, както и проекти с образователна

насоченост в сферата на бизнеса, инвеститорите с

визия, иновативни сгради, мобилни и технологични

новости.

Престижното жури оцениустойчиво и иновативно

поведение, направени мащабни инвестиции,

значими сделки, оригиналност на идеите,

ефективност от реализацията, новаторство по

отношение и на продуктите и на услугите, а също и

иновативност в начина, по който са били

комуникирани.

За първа година бяха въведенитри нови категории:

✓ Кампания за community branding

✓ Динамично развитие

✓ Иновативен проект или услуга

В това издание на конкурса за "Лидер на годината”

беше определена Ирена Тодорова, изпълнителен

директор на Регионален център-София, UNESCO, а

наградата “Бизнес лидер” грабна Иван Житиянов

отТелелинк Бизнес Сървисис. Пълният списък на

отличените може да видите тук.

https://b2bmedia.bg/index.php/nai-inovativnite-kompanii-grabnaha-prizove-v-b2b-media-annual-awards-1484077.html
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Българска ПР агенция сред победителите на EMEA SABRE Awards 2018

Eдни от най-авторитетните световни награди за комуникации, SABRE Awards, на тържествена церемония в

Амстердам награди победителите в тазгодишния си конкурс за агенции, проекти, кампании и клиенти, които

са се отличили през изтеклата година със своя професионализъм в комуникационния бизнес за региона

Европа, Близък Изток и Африка. SiteMedia Consultancy, единствена сред българските агенция, спечели Златна

статуетка в категорията Healthcare Providers с кампанията за Пух – Първата бионик котка. SiteMedia Consultancy

се нарежда до комуникационни агенции като: BBDO, Edelman, FleishmanHillard, Burson-Marsteller, Hill + Knowlton,

MSLGROUP, Havas PR, Weber Shanwdick, Porter Novelli и много други.

SiteMedia Consultancy е единствената българска агенция, спечелила Златна статуетка в тазгодишното

издание на един от най-авторитетните комуникационни конкурси в света

Продължава на следващата страница
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„Както често казвам, комуникационният ни бизнес е на

световно ниво. Името на България се чува на всички

комуникационни форуми по всички континенти. По

нищо не отстъпваме на гигантите в сферата. Горди

сме, че кампанията за храбрия Пух се нареди до

кампаниите на гиганти като T-Mobile, Microsoft, The

Coca-Cola Company, HP Inc., Huawei и много други.

Наградата я приемаме като резултат на

целогодишната ни работа, на подхода ни към

комуникациите, на цялостното развитие на бизнеса на

SiteMedia Consultancy. За пореден път българска

агенция печели награда на европейско ниво и това е

признание за развитието на българската ПР общност“,

сподели Любомир Аламанов и допълни: „След

успешните форуми на БАПРА и БДВО, сега се готвим

за трети пореден път да отбележим 07 юли -

професионалния празник на ПР специалистите. ПР

общността в България има с какво да се гордее и

всички успехи през последната година показват, че

сме на прав път и усилената работа се

възнаграждава.“

Целият списък с победителите на EMEA Sabre Awards

2018 може да видите тук.

https://www.holmesreport.com/events-awards/sabre-awards/sabre-awards-EMEA/2018-sabre-emea-winners?utm_source=Holmes+Report+Editorial+Newsletter&utm_campaign=94347a859c-GlobalBulletin_2018_05_14_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_1d2f4241df-94347a859c-334111477&mc_cid=94347a859c&mc_eid=8d984dd3c9


PRактики, брой 166, 19 юни 2018 г.

Анализ 

11

Днес сме свидетели на бързото развитие на различни интернет посредници, които се стремят да изпълняват

важни социални и икономически функции. Някои от тях улесняват достъпа на потребителите до интернет,

правят възможна обработката на информация и данни и поддържат онлайн платформи за различни услуги,

включително и за генерирано от потребителите съдържание. Възползвайки се от възможностите, които

предлагат новите технологии, различните видове посреднически онлайн услуги имат за цел да улеснят

инициирането на директни транзакции между компании и потребители, независимо дали самите транзакции

се извършват онлайн или офлайн. Посреднически услуги могат да се предлагат и от традиционни медии,

които желаят да подкрепят свободата на изразяване и да насърчат гражданската активност.

Интернет и свързаните с него технологични промени създават значителни предизвикателства пред опазването

на човешките права, личното пространство и личните данни. Същевременно европейските компании не могат

да се възползват максимално от икономическите възможности в интернет заради прилагането на потенциално

опасни търговски практики и започналото фрагментиране на единния пазар.

Европейските усилия за регулиране на Интернет посредниците

Продължава на следващата страница
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В този контекст Съветът на Европа и Европейската

комисия предприеха стъпки към подходящо

регулиране на интернет. В края на април

Европейската комисия представи предложение за

приемането на Регламент на Европейския парламент

и на Съвета за насърчаването на коректност и

прозрачност за бизнес потребителите на

посреднически онлайн услуги. Това предложение

може да се сравни с приетата през март препоръка

на Съвета на Европа относно ролята и отговорностите

на интернет посредниците, която се занимава със

сходни въпроси. Ако бъде приет, предложеният от

Европейската комисия Регламент ще бъде

правнообвързващ за всички страни членки на ЕС,

докато инструментът на Съвета на Европа не

задължава адресатите му. Въпреки това актът на

Съвета на Европа има предимството, че сигнализира

за проблемите на интернет посредниците пред 47-те

страни членки на организацията, някои от които не са

част от ЕС, и потенциално може да има по-широко

въздействие върху европейските политики и

законодателство.

Препоръката на Съвета на Европа засяга функциите

на интернет посредниците най-вече от гледна точка на

човешките права в синхрон с профила на

организацията, насочвайки вниманието ни към

стопанските и нестопанските дейности на тези

компании. Тя подкрепя инициативи за изграждането на

медийна и информационна грамотност и

способства за една по-разнообразна и постоянно

еволюираща регулативна рамка за интернет

посредниците на няколко нива. Препоръката

подчертава още, че правилата, създавани от интернет

посредниците обикновено под формата на условия

за използване на услугата и общностни стандарти,

които често съдържат политики за ограничаване на

използването на съдържание, могат да имат негативни

последици за правото на потребителите на лично

пространство и свободно изразяване. Заключението:

„Механизми за ефективно докладване и оплаквания

могат да липсват, да не са достатъчно прозрачни и

ефикасни или да се предоставят единствено чрез

автоматизирани процеси.“

Продължава на следващата страница
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Подобни наблюдения доведоха до изискването в

предложението на Европейската комисия

доставчиците на посреднически онлайн услуги да

трябва да гарантират, че условията им за ползване на

съответната услуга са написани на разбираем и

недвусмислен език, достъпни са за потребителите на

всеки етап от търговските им взаимоотношения с

компанията и описват условията, при които

предоставянето на съответната услуга може да бъде

преустановено. Условията за ползване на услугата

трябва да дават представа за основните параметри за

диференцирано отношение и причините за

относителната им значимост. Те трябва и да описват

различните начини, по които компанията третира или

би могла да третира както продуктите и услугите,

които предлага, така и потребителите, на които ги

предлага. В допълнение условията за ползване трябва

да описват техническите и договорните аспекти за

достъп (или липсата на такъв) до лични и други данни

(или и двете), които или потребителите предоставят в

замяна на възможността да ползват съответната

услуга, или биват генерирани в резултат на

предоставянето на тази услуга.

Въвеждането на вътрешна система за разглеждане на

потребителски оплаквания е друго ключово изискване

в предложението на Европейската комисия. Тази

система трябва да бъде леснодостъпна за

потребителите и да им позволява да подават

оплаквания директно до доставчика на услугата във

връзка с предполагаемо неспазване на законови

задължения, технически проблеми, които са пряко

свързани с предоставянето на услугата и имат

негативни последствия за тъжителя, и мерки, които

водят до значителни вреди за него. Условията за

ползване на услугата трябва да включват опция, при

която един или повече медиатори, с които съответната

компания е склонна да си сътрудничи, могат да опитат

да постигнат извънсъдебно споразумение при

спорове, включително оплаквания, които не са били

разрешени в рамките на вътрешната система за

разглеждане на оплаквания.

Продължава на следващата страница
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Препоръката на Съвета на Европа съдържа

напътствия от по-общ характер за всички страни в

процеса, които са изправени пред сложната задача

да защитават и уважават човешките права в

цифровата среда. Документът насърчава

прилагането на механизми за регулиране или

съвместно регулиране предвид „ролята на

посредниците в предоставянето на услуги от

обществена полза и подпомагането на обществения

дискурс и демократични дебати, защитен от чл. 10 на

Европейската конвенция за правата на човека

(ECHR)“. Прилагането на тези насоки трябва да бъде

оценявано редовно от съответните страни.

Държавите членки и други участници в процеса

трябва да насърчават провеждането на „редовен,

приобщаващ и прозрачен диалог с всички

заинтересовани страни, включително от частния

сектор, обществените медии, гражданското

общество, образователните институции и

академичната общност, с цел споделяне и

обсъждане на информация и насърчаване на

отговорно използване на новите технологии,

засягащи интернет посредниците, които оказват

влияние върху упражняването на човешките права и

свързани с тях правни и политически въпроси“, който

може да послужи, като основа за по-всеобхватна

политика и регулиране. Препоръката предвижда

напътствия за ефективно прилагане на принципи,

които спомагат за опазването на човешките права и

осигуряването на повече прозрачност и отчетност.

Продължава на следващата страница
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В рамките н препоръката интернет посредниците са задължени да уважават човешките права и основните

свободи, особено личното пространство и защитата на личните данни, и да ограничават достъпа

(включително като блокират или премахват съдържание) в случай на разпореждане или молба от страна на

държавата, като за модерирането на съдържание използват най-малко ограничаващи средства. Интернет

посредниците трябва да предлагат – онлайн и офлайн – ефективни системи за удовлетворяване на

потребителски искове и разрешаване на спорове, които способстват за бързото и директно отстраняване на

проблема при оплаквания от страна на потребител, доставчик на съдържание или друга засегната страна.

Инструментът на Съвета на Европа предупреждава и за рисковете, които крие прекомерната концентрация

онлайн, тъй като съществуването на няколко големи компании, доминиращи пазара, може да „навреди на

възможностите пред по-малките доставчици и стартиращите компании и да ги постави в позиция, в която

могат да влияят и дори да контролират основните средства за обществена комуникация“.

Според предложението на Европейската комисия организации и асоциации с легитимен интерес да

представляват потребителите на корпоративни уебсайтове, както и обществени органи, създадени в

държавите членки, ще имат правото да предприемат действие пред националните съдилища с цел

прекратяване на несъобразяването със съответните изисквания на регламента от страна на доставчиците на

посреднически онлайн услуги и интернет търсачки.

Продължава на следващата страница
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Уповавайки се на възможностите за саморегулиране, Европейската комисия предлага доставчиците на

посреднически онлайн услуги и организациите и асоциациите , които ги представляват, да създадат кодекси

за поведение. От тези кодекси се очаква да допринесат за ефективното прилагане на разпоредбите на

регламента според спецификата им. Тук саморегулирането се тълкува по-широко и предложението не

изключва използването на различни техники за създаване на професионални кодекси, включително съвместно

регулиране.

За да спомогне за консолидирането на единния цифров пазар, Европейската комисия предлага да бъде

създадена експертна група към Обсерваторията за онлайн икономика, от която се очаква да допринесе за

успешното прилагане на предложението на експертно ниво. Три години след влизането в сила на

регламента и на всеки три години след това Европейската комисия ще оценява степента на прилагането му

и ще докладва на Европейския парламент, на Съвета и на Европейския икономически и социален комитет. В

тази връзка страните членки са задължени да предоставят всякаква информация, която е необходима за

изготвянето на доклада. За целите на оценяването Европейската комисия ще се консултира с експертната

група към Обсерваторията за онлайн икономика и ще се придържа към съответните кодекси на поведение.

Що се отнася до регулативния потенциал на предложението на Европейската комисия, регламентът

предвижда конкретен механизъм за неговото прилагане. От този механизъм се очаква да осигури ефективен

мониторинг и контрол във връзка с прилагането на предвидените условия в страните членки на ЕС с цел

създаване на една по-сигурна бизнес среда.

Продължава на следващата страница
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Въпреки сходното съдържание, препоръката на Съвета на Европа и предлаганият от Европейската комисия

регламент се различават откъм подход. Препоръката на Съвета на Европа е от по-общ характер и

подчертава важността на редица права, сред които е както правото на лично пространство и защита на

личните данни, така и правото на свободно изразяване и творческите права. Предложението на Европейската

комисия обръща специално внимание на икономическите права. То също така набляга върху ангажимента

на ЕС да се придържа към най-високите стандарти за основни човешки права, които са в основата на

създаването на честна, предсказуема и устойчива онлайн бизнес среда, на която може да се има доверие,

и особено за правото на свободна стопанска инициатива на доставчиците на услуги и техните потребители

(чл. 16 от Хартата на основните права на Европейския съюз).

Допълвайки се взаимно, тези два инструмента биха могли да помогнат на държавите да създадат работещи

регулативни рамки, като наблягат върху различни аспекти на регулирането на интернет посредници в една

комплексна среда. Двата документа подчертават ролята на саморегулирането (в това число и на

съвместното регулиране) за създаването на по-благоприятна среда за обмен на идеи и услуги. По същество

онлайн платформите запазват правото си да определят общите политики във връзка с дейностите си и могат

да съставят секторни кодекси за поведение в границите на правна рамка, основаваща се на определени

принципи.

Подробна информация за единния цифров пазар и свързаните с него документи ще намерите тук.

Този материал е подготвен в рамките на финансирания от ЕС проект COMPACT.

Източник: АЕЖ

Продължава на следващата страница

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/regulation-promoting-fairness-and-transparency-business-users-online-intermediation-services and https:/search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680790e14
http://www.aej-bulgaria.org/bul/p.php?post=9711&c=328


PRактики, брой 166, 19 юни 2018 г.

Редакционен екип на броя: 

Елена Матеева

Синтия Славова

Десислава Василева

Очакваме Вашите мнения, коментари и предложения

за материали на координатите на редакцията:

Българско дружество за връзки с обществеността

София, 1229, бул. “Ломско шосе “167

Тел: 0889 229 181

Ел.поща: office@bdvo.org

www.bdvo.org

С любезното съдействие на:

Редактори

18

mailto:office@bdvo.org
http://www.bdvo.org/
http://www.slideshare.net/BPRS
https://www.facebook.com/pages/Bulgarian-Public-Relations-Society/356879349795
https://www.linkedin.com/groups/Bulgarian-Public-Relations-Society-2172146?trk=hb_side_g&gid=2172146
https://www.postbank.bg/
http://www.idea-agency.bg/
http://ngobg.info/
http://www.bcnl.org/

