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Приз 

Стартира десетият поред PR Приз

На 8-ми март 2010 г. стартира единственият по рода си национален конкурс за постижения в сферата на Връзки с
обществеността в България – PR Приз.

Както знаете, конкурсът е създаден от Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) през 2001 г. и тази
година има специално издание, защото навършва 10 години. По този повод, на церемонията по връчването на
десетите ‖PR оскари‖ в България, ще бъдат връчени също уникални награди за най-заслужилите в PR професията

през изминалото десетилетие. Идеята на организаторите е онези, които наистина са допринесли за развитието на
отделните сфери в PR професията в България, да бъдат възнаградени и да служат за пример и на бъдещите
специалисти с етичната си и упорита работа в областта на комуникациите.

От миналата година PR Приз се организира от Българска конфедерация за връзки с обществеността (БКВО) –
обединение на три от най-големите действащи професионални PR организации в България – Българско дружество
за връзки с обществеността (БДВО), Асоциацията на имиджмейкъри и специалисти по връзки с обществеността

(ИМАГИНЕС) и Българска академична асоциация по комуникации (БААК). Припомняме, че конфедерацията бе
създадена с идеята да обедини всички браншови организации в България, за да може професията в страната да
се развива по-бързо и да придобие един по-добър имидж, да бъдат оформени професионални стандарти и
правата на професионалистите в тази сфера да бъдат защитени. В този смисъл, след учредяването на
Конфедерацията, БДВО сподели възможността за организация на двете най-големи събития в България – конкурсът
за постижения в сферата на Връзки с обществеността – PR Приз и единственият PR фестивал в България, с другите
организации, които се включиха в Конфедерацията – асоциация ИМАГИНЕС и асоциация БААК.

Както всяка година, в конкурса PR Приз 2010 могат да участват всички PR специалисти, PR агенции и отдели на
търговски компании, медии, държавни институции, правителствени и неправителствени организации, финансови
институции и др., посрещнали предизвикателството да представят за участие реализирани през 2009 година
проекти в петнадесет конкурсни категории:

Корпоративна PR кампания; Общественозначима PR кампания на организации от стопанския сектор; Социално
отговорна PR кампания на организации от нестопанския сектор; PR кампания на държавна институция; PR
кампания на политическа организация; Вътрешноорганизационен PR; PR кампания на нов продукт; PR кампания на

съществуващ продукт или услуга; PR събитие; PR кампания на медия; Кризисен PR; PR кампания в сектор Туризъм и
свободно време /спорт, забавления. др./; PR кампанията в сектор Финанси и връзки с инвеститори; PR кампания в
сектор Информационни и телекомуникационни технологии и PR кампания за персонален имидж.
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Приз

И тази година ще има специална катергория ―PR студент‖, в която могат да се включат студенти по PR след трети
завършен курс като представят PR програма или план за PR кампания, развита за целите на курсов проект.

В журито на PR Приз 2010 тази година ще участват Аня Павлова – председател на ИМАГИНЕС и председател на
журито за PR Приз 2010; Милена Атанасова – председател на БДВО; проф.дфн Милко Петров – ръководител на
катедрата на ЮНЕСКО ―Комуникация и връзки с обществеността‖ на Факултета по журналистика и масова

комуникация при СУ „Св. Климент Охридски‖; д-р Валерия Пачева – гл.ас. към катедра „Медии и обществени
комуникации‖ към УНСС; Надя Кантарева – началник "Пресцентър" на Министерство на образованието и науката;
Любов Костова – мениджър ―Връзки с обществеността‖ и ―Проекти за комуникация на науката‖ в Британски съвет –
България; Нина Мирчева – директор „Корпоративни комуникации‖ на М-тел; Велислава Ивановска – началник отдел
"Връзки с обществеността" в ПИБ; Цветeлина Петрова – редактор „Маркетинг и медии‖ в списание „Мениджър‖;
Албена Ивайлова – собственик и управител на PR агенция „VIVEKA‖; проф. дфн Георгий Почепцов – преподавател
по теория на комуникациите в Мариуполския университет – Украйна, първият президент на първата PR Асоциация в
Украйна; Аманда Джейн Сучи – преподавател по PR техники в университета в Катаня, Италия и член на борда на

Глобалния алианс.

Този път участниците ще имат цял месец да помислят с какво да кандидатстват и да подготвят своите проекти.
Кандидатурите ще бъдат приемани в периода

8 март – 8 април 2010 г., от 10:00 до 14:00 ч. на адреса на редакцията.

Другите важни дати за конкурса са:

12 април – 12 май 2010 г. – Предварително журиране;
12 май 2010 г. – Оповестяване на класираните за втори кръг и участниците в публичните защити;
15 май – 16 май 2010 г. – Публично представяне на номинираните проекти;
19 май 2010 г. - Официална церемония за награждаване на участниците в конкурса и гала вечер

в ресторант „Shades of Red‖ на Гранд хотел София.

PRактики, брой 4, 15 март 2010 г.

(продължение от стр.2)

За повече информация посети: www.prpriz.info
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новини

Иван Антров става старши продуктов 

мениджър и PR в „Тойота Балканс”

Иван Антров, старши продуктов мениджър на

марката Lexus, от началото на февруари пое и

позицията старши продуктов и PR мениджър в

„Тойота Балканс‖.

Иван Антров е част от екипа на „Тойота Балканс‖

от 2008 г..

V+O България и още 25 агенции от 
цяла Европа се присъединиха към 
белгийската комуникационна 
агенция Tipik

V+O България и още 25 агенции от цяла

Европа се присъединиха към

белгийската комуникационна агенция

Tipik, за да отговорят на нуждите на

своите клиенти — от специални събития

до стратегически маркетинг.

Първият съвместен проект на V+O

България и Tipik е организирането на

младежки фотоконкурс, обявен от

Генерална дирекция Икономически и

финансови въпроси на Европейската

комисия на тема „Еврото: какво

означава то за нас?‖.

Пепи Иванова стана прес офис 
мениджър на банка "Пиреос" България

Тя ще отговаря за корпоративните комуникации

и в частност за връзките с медиите на банката и

дъщерните й компании – "Пиреос лизинг" -

България, "Булфина", "Пиреос авто лизинг",

"Пиреос застрахователен брокер" и "Пиреос

бест лизинг". Г-жа Иванова има десет годишен

опит в областта на връзките с обществеността и

банковото дело. През последните 7 години

Иванова е била част от екипа на GLOBUL, като е

заемала позициите асистент, съветник и старши

съветник "Връзки с обществеността" до

февруари тази година.
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Кръгла маса ―PR-ът в спорта и спортът като

инструмент за PR―

17 март 2010 г. (сряда)

По време на кръглата маса, организирана от

Българското дружество за връзки с обществеността,

ще се представят за дискусия актуални теми като

взаимодействието между спорта, PR и спортната

журналистика; ролята им за изграждането на

репутацията на спортистите в България, както и

образа на България пред света.

Двудневен тренинг "НЛП в комуникациите“

27-28 март 2010 г. (събота и неделя)

Треньор: Магдалена Николова

От обучението на НЛП Тренинг Център ще се

запознаете с техниките и инструментите, които ще ви

помогнат да познавате и използвате

комуникационните канали от НЛП областта, да

комуникирате на различни нива, да управлявате

ефективно своето вербално и невербално

поведение и това на събеседника ви.

събития

Обучение на тема: „PR изследвания и 

оценяване на резултати: методи и практика”

31 март 2010 г. (сряда)

Лектор: Радостина Ангелова

В обучението, организирано от Apeiron Academy, ще 

научите:

- Мястото на проучването в PR процеса.

- Количествени и качествени проучвания за ПР.

- Анализ на потребностите от проучвания.

- Работа с външен изпълнител на проект за проучване 

по наше задание.

- Подготовка на задание за проучване.

Тренинг-семинар 

"Един  успешен делови ден“

23 март 2010 г. (вторник)

Лектор: Анатолий Пазийски

Президентски клуб България организира тренинг-

семинар, който се фокусира върху:

- Да спечелим с добри протоколни стратегии и 

умения в бизнеса;

- Добро образование, иновативни идеи, 

дългогодишен опит, подходящи връзки, 

организационни и комуникативни умения;

- Необходими предпоставки за постигане на успех 

на професионалното поприще и високо качество 

на живот.

Със съдействието наPRактики, брой 4, 15 март 2010 г.
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лица

Аня Павлова съпредседател на Българската

конфедерация за връзки с обществеността (БКВО),

председател на Асоциация “ИМАГИНЕС на

имиджмейкъри и специалисти по връзки с

обществеността”, член на Руската асоциация по

връзки с обществеността (РАСО).

Собственик на агенции CNR Communicatons и CNR

Advertising. Докторант в Софийския университет “Св.

Климент Охридски” с тема: “Политически интегрирани

комуникации”. През 2004 г. агенцията й печели

голямата национална награда на Българското

дружество връзки с обществеността в категория

“Политическа ПР кампания” за предизборната

кампания на Стефан Софиянски за кмет на София.

• Г-жо Павлова, тази година сте председател на журито в PR

Приз. Това е една специална година за конкурса - какво Ви

носи това председателство и най-вече в какво се състои

дейността на председателя на журито като цяло?

Тази година е 10-то издание на PR Приз. 10 години за PR

индустрията и PR бранша в България си е сериозна възраст.

През тези 10 години PR дисциплината се превърна в

неразделна част от така необходимите на България

професионални публични комуникации. Ето защо аз съм

изключително горда да приема председателството на журито,

което ще оценява растящият с всяка година

професионализъм на колегите. Да бъдеш председател на

журито на PR Приз е и чест, и голяма отговорност.

Председателят е пръв между равните и наравно с останалите

членове на журито трябва да положи сериозни усилия в

работата по конкурса.

• За пръв път конкурсът се председателства от член на друга

PR организация, не от БДВО. Това знак ли е според вас и ако

да, за какво?

За втора година вече PR Приз се организира от Българската

конфедерация за връзки с обществеността (БКВО). В случая

не се приемам като председател на друга PR организация, a

ще оглавявам това жури в качеството си на съпредседател на

БКВО. И ако е знак, то е знак за това, че конфедерацията

работи успешно и постига целите, които си поставя.

• Какви съвети и като цяло какъв пример ще дадете на

останалите членове на журито в конкурса?

Членовете на журито в това издание на PR Приз са

компетентни, доказали себе си професионалисти. За

истинските професионалисти винаги е било важно да умеят

по достойнство да оценяват постиженията на други колеги, да

Аня Павлова, председател на журито в PR Приз 2010

PRактики, брой 4, 15 март 2010 г.
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Интервю с Аня Павлова
(продължение от стр. 6)

Любознателен Скорпион, ръководена от 

чувството на любов към целия свят. Обиколила повече 

от 40 страни в 5 континента в търсене на отговори на 

въпроси, които са предизвикали нови въпроси. 

Магистър Cum Laude по PR, Факултет по журналистика 

и масова комуникация, Софийски университет „Св. 

Климент Охридски”.

Основател и изпълнителен директор на 

ИнтелДей Солушънс. Член на Борда на IPRA и 

асоцииран член на Европейската асоциация на 

директорите по комуникации.

бъдат справедливи и да бъдат абсолютно независими в своята

преценка за проектите, които ще видят. Всеки ще решава по

съвест, съгласно професионалните критерии и съгласно

критериите, посочени в условията на конкурса. Към същите

правила ще се придържам и аз.

•По какви критерии ще оценявате проектите?

В условията за участие в конкурса подробно са посочени

критериите, на които трябва да отговарят подадените проекти.

Те трябва да бъдат спазени. Лично аз смятам да обърна

специално внимание и на иновации, креативност и

адаптивност към кризисната ситуация в страната.

•Вече втора година поред конкурсът се организира от БКВО.

Едно обединение на три от най-влиятелните браншови

организации в сферата на комуникациите у нас е факт. В

този смисъл как професионалните организации в областта

на PR могат да повлияят развитието на професията у нас и

какво цели БКВО?

Всякакво професионално обединение според мен е за

добро. Когато се обединяват браншови организации с

история, това е мощен сигнал за развитието на професията.

Обединени, имаме по-големи възможности да отстояваме

престижа и репутацията на бранша, да подпомагаме млади

специалисти и да допринасяме за модерно, бързо, адекватно

на световните тенденции развитие на PR дисциплината в

България. Сред организациите, които са в конфедерацията,

има организации и отделни членове, които членуват и в

утвърдени международни PR организации като IPRA, CERP,

Global Alliance и РАССО.

•Защо според вас PR специалисти и агенции трябва да

участват в PR Приз?

Убедена съм, че агенциите и PR специалистите трябва да

участват в браншови конкурси.

Това е възможност както да покажат собствени постижения,

така и да се видят постиженията на другите колеги. Участието в

такива конкурси покачва нивото на професионализъм. Много

важно е и това, че оценката се дава от колегията. В журито

винаги има и представители на други държави, но най-важното

е да бъдеш оценен от колегите, с които си на един терен, с

които често дори си опонент. Това всъщност е реалното

състезание. В същото време участието в PR Приз е високо

престижно. Нивото на състезателите става все по-високо и по-

високо. Оттам идва и все по-високата стойност на наградата.

•Какви проекти очаквате да представят? Кои категории

според вас ще са най-застъпени тази година?

Няма да правя прогнози кои категории ще бъдат най-застъпени

тази година, но бих изразила своето очакване да има повече

проекти в категории „Политически PR‖ и „Кризисен PR‖.

•„Успешните PRактики в България са”:

На първо място успешните PRактики са тези, които се базират

на етичния кодекс на общността. Практики, които осигуряват

продукт, отговарящ на най-високи професионални критерии.

Практики, които доказват и показват, че винаги може още,

винаги може по-интересно, винаги може по-креативно.

Успешни практики са тези, които след всеки успех се

възприемат като следващо стъпало към нови постижения.

Сигурна съм, че в България именно благодарение на PR

професионалистите има много спасени репутации, изградени

позитивни образи, увеличени продажби, заслужено

позициониране на бизнес, политически, шоу и други терени.

Най-голямото постижение всъщност е, че тези две букви вече не

звучат в България като звук, който издава гарван. За доста кратък

период PR-ът се наложи като сериозна професия, сериозна

дисциплина в престижни университети и има своите доказали

се PR специалисти в България и по света.

PRактики, брой 4, 15 март 2010 г.
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БДВО членове: Леда Аврамова

Леда Аврамова е магистър 

по Връзки с 

обществеността от СУ 

„Климент Охридски”. Има 

над 10 години 

професионален опит в 

международни и 

неправителствени 

организации. От 2005 до 

2008 работи по проекти на 

Програмата на ООН за 

развитие и Фонда на ООН 

за население. От 

февруари 2009 г. е 

Ръководител звено „Връзки с 

обществеността” на БТА.

Какво Ви привлече в професията PR?

Истински вълнуващо е на този въпрос да

отговоря „Ами от дете си мечтаех за

тази работа.‖ Истината обаче е друга:

както всички хубави неща в живота,

срещата ми с PR бе случайна. На 16 бях

сигурна, че ще стана биолог, на 17 –

филолог, на 18 – че ще се занимавам с

лингвистика и сравнително езикознание.

Разглеждайки каталози на разни

чуждестранни университети, богато

илюстрирани със снимки какво точно

работи завършилият съответната

специалност, прехвърлях в главата си

разни възможности, за да придам що-

годе някаква конкретика на

намеренията си. Преди 15 години,

когато се случваше това, професия PR в

България практически нямаше, а

обособяването на катедра

„Обществена комуникация‖ на

Факултета по журналистика на

Софийския университет бе първият

сигнал за нейната поява. Основно

информация какво е PR открих в

каталога на един американски

университет – в него на снимките на

другите професии бяха показани хора,

които чертаят, пишат, рисуват,

разбъркват съдържимото на разни

колби или просто съсредоточено и

напрегнато са вперили поглед в

монитора на компютъра си. PR бе

илюстриран с три усмихнати, сияйни,

облечени с костюми

личности, които пият кафе с малки

тефтерчета на масата пред себе си.

Виж ти, казах си, ето работа за мен.

Какви качества, според Вас, отличават

добрия професионалист?

Има една мисъл на Джеймс Агейт,

според която професионалист е този,

който може да си върши добре

работата, дори когато няма настроение

– а аматьор е онзи, който не може да я

върши добре – даже и да има

настроение. Както и в останалите

сфери на бизнеса и живота, ключов

елемент за професионализъм е да

бъдеш отдаден на това, с което се

занимаваш, да влагаш душата си в

него. Тази максима е особено валидна

в областта на комуникациите, в които

има голяма доза емоционалност.

Когато нещата са направени с душа,

това е видно. Друг важен, основен

градивен елемент на професионалния

PR, разбира се, е креативността.

Останалото е технология – и нейното

добро познаване и качествено

прилагане.

PRактики, брой 4, 15 март 2010 г.
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Интервю с Леда Аврамова
(продължение от стр. 8)

Какви са позитивите и негативите на

работата като PR?

Позитивите са повече. Най-доброто за

мен е възможността да попадам в

разнообразни ситуации и да общувам

с различни хора и като цяло

динамиката на професията , защото в

PR – ако работим на ниво – липсва

шаблонност, рутина, процедурност.

На второ място лично за себе си

поставям използването на словото,

говоренето, писането като инструмент

в работата. Особено приятно е да

работиш с хора и за хора, както и това

главната ти цел да бъде

разбирателството и хармонията

между тях. Защото – това често се

забравя, а не би следвало – основната

цел на PR е да гради

взаимоотношенията между

комуникиращия и неговите „публики‖

във взаимна полза на двете страни.

Дейността на професионалиста по PR

в сърцевината на своята същност е

позитивна – такава е и философията

на професията. Затова използването

на „техники‖ на PR за недотам

позитивни и полезни цели, е грозна

картинка.

Негатив на PR за мен е единствено 24

часовия работен ден – спецификата

На работата е такава, че дори да не

си пряко ангажиран с нея, тя занимава

мисълта ти.

Работили сте към програми на ООН и

ПРООН. Какъв опит придобихте оттам

и какво бихте споделили от него?

Опитът в системата на агенциите на

ООН е изключително ценен, от моя

гледна точка главно поради две

Причини. Отвъд усъвършенстването на

чисто професионалните умения, ООН

е сериозна школа за още две неща:

комуникация в международна

институция и интеркултурна среда и

дисциплина за работа с правила. ООН

е регулиран организъм, който

възпитава в ред. Умението да мислиш

и да действаш последователно,

липсата на хаотичност в работата са

важни умения, особено в родна среда

и в родния вид на професията PR.

Както във всяка друга област, разбира

се, желателно е да се предпазваме от

крайности – правила и регулация

трябва да има, без това да задушава

иновативността и конструктивния

творчески дух.

PRактики, брой 4, 15 март 2010 г.

В какво се състои работата ви като

главен PR на толкова важна

медийна институция? Какви са

спецификите?

Работата като PR на БТА е уникална

– поради това, че самата

информационна агенция на

България е единствена като мащаб,

ресурс, история и специфика. Няма

друга медия у нас, която да работи

24 часа в денонощието, да излъчва

над 1000 новини и 600 снимки на ден

и едновременно с това да

реализира

широка обществена дейност,

включително международна – за

изграждане на по-добър образ на

България пред света. Едновременно

с това БТА е „медия за медиите‖ т.е.

медиите са наши читатели и

ползватели, наша „публика‖, а не

комуникационен канал към краен

потребител, както е в стандартния PR

случай. Освен с ежедневен контакт

с журналисти, работата ми е

свързана и със събитията, които БТА

инициира и организира:

традиционните ежегодни световни

срещи на българските медии,

конференции на информационни
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Интервю с Леда Аврамова
(продължение от стр. 9)

агенции от цял свят, медийни
форуми, информационни
семинари за журналисти, културни
проекти. Не на последно място, в
БТА се занимавам и с подготовка и

реализация на международни
комуникационни проекти.
Как виждате бъдещето на 
професията в страната?
Надявам се на добро бъдеще на 
професията в страната. За да се 
сбъдне тази надежда обаче, е 

нужно да извървим много път. 
Необходимо е да се осъществява
непрестанен и експертен PR на PR
в България. Според мен към
днешна дата професията няма
добър имидж. В допълнение на
това, нейната сериозност е силно
подценена. Общото схващане е,

че всеки може да се занимава с
PR, че не са необходими кой-знае
каква квалификация и умения,
както и че от PR има нужда само
за да се изтъкнеш или да
злепоставиш някого. Тези и много
други митове и заблуди трябва да

бъдат опровергани, за да

функционира професията в
истинския й вид и да има

практическа полза от нея за
всички. Защото, ще се повторя,
това е смисълът и същността й.
Защо решихте да станете член
на БДВО?
Освен чисто практическите
измерения като възможности за

контакти и информация - вярвам,
че БДВО като обединение на
експерти може да работи
системно за прилагане и
налагане на професионални
стандарти, за по-добър имидж на
PR, който би бил имал
положителен ефект върху нашата

работа.
Какво очаквате от Десетото
издание на конкурса „PR Приз” и
Четвъртия PR Фестивал в
България?
PR Приз е много интересен и
ценен не само като най-

мащабно и представително
професионално събитие в
нашата сфера, а и заради
своята пъстрота на категории.

PRактики, брой 4, 15 март 2010 г.

Много интригуващо е толкова
различни типове PR проекти да

бъдат представени на едно място
и по едно и също време.
Лично аз очаквам с най-голямо
нетърпение, поради личните си
пристрастия, кандидатстващите
за обществено значими
кампании, както и проектите на

неправителствените
организации. Ще ми се нещата
там да се развиват по-
динамично. PR кампаниите на
медии, разбира се, също живо
владеят интереса ми. PR
Фестивал е събитие с традиция,
очаквам все по-високо качество

от представените проекти като
цяло.

/край/
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новини

ЗА и        отив /от д-р Александър Христов

Скъпите подаръци в PR, а и по принцип, са жест на

ексклузивитет, своеобразна съвременна инагурация,

покана за членство „в кръга на хората и/или

институциите, които ценя най-много‖. Скъпият подарък

продължава да кара много хора да изпитват леко

неудобство, ако не предвидят да дадат нещо в замяна.

Въпрос на конвенция – както някои жени, получаващи

огърлица с диамант, знаят какво подаряващият очаква

от тях и нямат нищо против да го направят. Разбира се, в

PR нещата съвсем не стоят така. Но един журналист или

гост на събитие първо, несъмнено би бил поласкан от

вниманието, което му се оказва, и второ, вижда, че

компанията може да си го позволи, значи просперира.

Което е предпоставка за позитивно отношение, а това

от своя страна, е евентуална предпоставка за някакви

бъдещи ответни действия – позитивно отразяване или

покупка. Подчертавам: евентуална предпоставка, а не

гаранция.

Някои подаръци, особено когато говорим за сферата

на шоубизнеса, просто трябва да са скъпи, а и да

бъдат разпознавани като такива. В противен случай

подаряващият рискува да бъде заклеймен като

непоправим конвенционалист и формалист и да бъде

разжалван като такъв без стил. И накрая, скъпият

подарък показва какви искаме да бъдем в очите на

другите, а не какви сме всъщност. Което в някои случаи

върши работа. Макар че високата цена на подаръка

рядко го прави повече или по-малко отличим и

запомнящ се, което всъщност са най-важните му

характеристики.

Недостатъците на скъпите подаръци като че ли са много

повече. Огромният им проблем е почти нулевата им

икономическа ефективност – за разлика от огърлицата с

диамант в интимния живот, в PR те рядко носят преки ползи.

Но пък натоварват чудовищно бюджета, а такъв „товар‖

прави по-слабо маневрена изходната позиция за водене

на преговори с шефа или с клиента. Всъщност, истинска

изгода от скъпите подаръци имат само производителите

им – съществува цяла паразитна индустрия, чиято

циркулация пълни бюрата на ресорните журналисти и

офисите на клиентите с всевъзможни прахосъбиращи

пластики, кожени калъфи, инкрустирани инструменти и

какво ли още не.

Подаръкът в PR изпълнява функциите си с акта на

подаряването му – той е като илюминация, фойерверк.

Това означава, че и скъпият, и евтиният подарък имат

приблизително еднаква трайност на въздействие, което

компрометира първия. Той не е подкуп, за да е

необходимо да е голям (скъп), а е израз на уважение,

начин да се комуникират определени послания и

благодарност за добрата съвместна работа. В този

смисъл, освен от чисто икономическа гледна точка,

големите и луксозни подаръци са неефективни (или по-

скоро крайно нерелевантни на вложените средства) и от

имиджова гледна точка. Няма сила на света, която да

накара добрия журналист, гост на събитие или контрагент

да промени мнението си за компанията, само защото е

получил нещо скъпо. Дори в определени случаи това може

да предизвика обратен ефект. А ако се замислим за

колко други важни неща биха могли да бъдат изразходвани

средствата, горчивината в гърлото става още по-силна.

Скъпите подаръци

PRактики, брой 4, 15 март 2010 г.
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Новите членове

Стани член на БДВО, за да бъдеш 

част от първата и най-голяма PR 

организацията в България

За членове могат да бъдат приемани

специалисти, практикуващи или

преподаващи в областта на връзките с 

обществеността и интегрираните

маркетингови комуникации, както и 

лица, получили академични или

професионални дипломи

(сертификати) за квалификация в тази

област.

PRактики, брой 4, 15 март 2010 г.

Десислава Кузманова, 

изпълнителен директор на 

Nuveo Communications

Деси Кузманова заема различни 
позиции в областта на Public 

Relations през последните 6 
години. Тя започва кариерата си 

като PR експерт в агенция Янев и 
Янев, след това заема длъжността 

мениджър ―Клиенти‖ в CIVITAS 
Global Ketchum, а по-късно е 

назначена за директор ―Клиенти‖  
в M3 Communications Group, Inc. 

От октомври 2008 г. е изпълнителен 

директор на Nuveo
Communications.

Присъедини се към БДВО и в Уеб пространството:

http://www.facebook.com/group.php?gid=37032117745
http://www.linkedin.com/groups?gid=2172146&trk=hb_side_g


забавление

Каква е разликата между PR, маркетинг и

реклама?

Момиче и момче отиват на първа среща.

Сядат в заведение.

Ако момчето, директно каже на момичето, че

той е „най-добрият любовник на света‖, то

това е реклама.

Ако момчето започне деликатно да я

убеждава, че именно той е „най-добрият

любoвник на света‖ и тя би била най-

щастлива с него, то това е маркетинг.

Но, ако момичето сама му признае, че е

чувала, че той е „най-добрият любовник на

света‖, то това е PR.

Случва ли ви се често, хора работещи

извън бранша, да ви питат каква е

разликата между PR, маркетинг и реклама?

Ето един забавен начин, по който да им

обясните, така че да ви разберат.

Вицове за PRофесионалисти

Ако „Най-добрият любовник на света‖ ви
се струва неподходящо за формата на

бюлетина, можем да го заменим с „Най-
романтичният мъж на света‖ или друго.

Снимка: източник Google.com

PRактики, брой 4, 15 март 2010 г.
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