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Редакционна
Ваканция, ура!
Започнаха отпуските. И така, дойде и времето,
когато творческият екип на “PRактики” също ще
отдъхне, за да можем на есен – с пресни сили и нови
идеи за електронното издание, да ви бъдем още поинтересни и най-вече, още по-полезни.
Ясно е, че през трите топли летни месеца,
повечето от вас ще намерят приятни и ефективни
начини за отдих. Затова бихме искали да ви пожелаем
бързо и лесно презареждане с нова енергия и
желание за работа.
Ще се радваме в следващите броеве да
споделите позитивните емоции, които сте преживели и
да дадете на колегите оригинални предложения за
почивка. В края на краищата, защо да споделяме
само добри пратики за работа? Също толкова
успешно, можем да даваме такива и за почивката…
Вярваме, че сме успели поне за мъничко да
привлечем вашето внимание и да откраднем от така
ангажираното ви работно време, за да ви дадем
ценна или просто любопитна информация за
случващото се в бранша.
Творческият екип на “PRактики” с официалните гости на Четвърти PR
фестивал. От ляво надясно: Милена Атанасова – председател на БДВО
2009/2010, Асен Асенов – председател на БДВО 2007/2008 и настоящ член на
УС на БДВО, Стоян Стоянов – член на УС на БДВО, Илияна Захариева – член
на УС на БДВО, Аманда Джейн Сучи - преподавател по PR техники в
университета в Катаня (Италия) и член на борда на Глобалния алианс, проф.
дфн Георгий Почепцов – преподавател по теория на комуникациите в
Мариуполския университет (Украйна), първият президент на първата PR
Асоциация в Украйна, Мануела Дюлгерова – зам.председател на БДВО, д-р
Александър Христов – председател на Комисията по етика, Елица Наумова
– член на Комисията по етика, Нели Бенова – председател на БДВО
2003/2006, настоящ член на УС на БДВО и член на борда на CERP.
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Удоволствие беше за нас във ваша чест да
пишем
за
важните
неща
от
сферата
на
комуникациите през тези месеци.
Искаме да ви пожелаем много топли дни,
ухание на зрели смокини и море, звънък смях сред
добри приятели, ефирни коктейли и всякакви други
гурме изненади.
Релаксирайте, защото лятото ще се търкулне
много бързо. До скоро!
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новини

All Channels Communications стана златен юбилеен спонсор
на SOS Детски селища България.
Комуникационната агенция бе отличена за цялостната подкрепа към сдружението
по случай 15-тия рожден ден на SOS Детско селище Дрен. All Channels
Communications се грижи за публичния имидж на сдружението, управлява връзките
с медиите, организира ежегодните кампании за набиране на средства и
координира организирането на събития от 2006 г. до момента.
Тази година освен All Channels Communications за златни юбилейни спонсори бяха
отличени и: Toyota Balkans и Sheraton Sofia Hotel Balkan.
По време на събитието в SOS Детско селище Дрен бе представен новият посланик
на добра воля на сдружението – актрисата Елена Петрова.

Ива Белокапова е новият изпълнителен директор на
Грейлинг за България

IPRA избра победителите за наградите Golden World Awards

Ива Белокапова има над десет години опит в
комуникациите и е работила с някои от най-големите
инвеститори в страната. Била е и управленски
консултант, както и консултант по европейски
проекти. Изпълнявала е различни длъжности в
рекламни и ПР агенции, в медии и в агенции за
анализи и проучвания, като Синовейт, Джаз ФМ,
Графити ББДО.
Тя е завършила Иберистика във Варшавския
Университет и Логистика в УНСС. Говори 6 езика.

Международната
асоциация
по
PR
(IPRA)
избра
победителите в престижните награди Golden World Awards
2010
година,
които
се
връчват
за
отличие
и
професионализъм
в
сферата
на
връзките
с
обществеността, съобщи PR Kernel.
Журито на IPRA избра 22-ма победители от 30-те категории
обявени в конкурса. В наградите участваха 110 финалисти и
общо 352 участници от 42 държави.
Официалната церемония по връчване на престижните
награди Golden World Awards ще се състои на 5 ноември в
Лондон, на специална гала вечеря.
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Обучение на тема: "Как да пишем успешни PR
стратегии?"
http://www.eventbox.bg/events/598
10-11 юли 2010 г. (събота-неделя)
София

Social Media Masterclass

http://www.eventbox.bg/events/466
9 юли 2010 г. (петък)
София
Експертът
по директен маркетинг Майкъл
Лийндер ще представи в 5 теми основните
принципи, концепции и идеи на Social Media
маркетинга. След въведение в социалните
медии и тяхното приложение,
той ще
демонстрира
как се създава
успешен
маркетингов план, как се поставят цели, анализ
на статистиките и избор на медиите, чрез които
да се изпълнят поставените цели. Ще бъдат
представени резултати и примери от реални
успешни кампании на български фирми,
реализирани през сайтовете за социални
медии като Vbox7, Svejo.net, Fanopic.
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Ключът към успеха в PR се състои в умението и знанието
за
изграждане
на
ефективни
комуникационни
стратегии. Курсът, организиран от M3 Communications
College, ще ви научи как:
Стъпка
по
стъпка
как
да съставите
вашата
комуникационна стратегия, кои са ключовите фактори,
определящи успешната й реализация и ефективност, и
как да я реализираме успешно.
Лектори са д-р Галин Бородинов и Ася Моллова от PR
Point.

Със съдействието на
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Първа Европейска конференция по публични комуникации
12 – 14 октомври 2010 г., Брюксел

под мотото „Communicating in Europe/ Communicating on Europe‟
Първата Европейска конференция по публични комуникации възнамерява да събере заедно
комуникатори от публичния сектор и комуникатори от различни нива на държавната администрация от
цяла Европа, за да дискутират настоящите и бъдещите предизвикателства за сектора на публичните
комуникации. Целта на EuroPCom е да стимулира професионализма, обмяната на познанието и
нетуъркинга. Очаква се конференцията да привлече повече от 400 специалисти по комуникации от
сферата на държавната администрация и публичните комуникации.
Конференцията ще обхване 6 основни теми:
Да

направим публичните комуникации по ефективни и професионални
Да комуникираме за Европа на много нива в държавната администрация
Да комуникираме по начин, който да окуражи обществеността да се включи
Устойчивост и комуникация
Връзки с пресата и медиите
Брандиране на държави, региони, градове и общини
Всяка тема ще бъдеразглеждана от два ъгъла:
- Комуникиране в Европа – професионалната експертиза за всяка тема в Европа
- Комуникиране за Европа – как всяка тема може да бъде изразител на Европейската перспектива?
За повече информация посетете: http://www.europcom.net
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лица
Интервю с г-жа Радина Ралчева – собственик и управляващ директор на Go Green Communications

Радина Ралчева e собственик и управляващ
директор на Go Green Communications.
Преди това е заемала същата позиция в
Хохегер България. Била е PR мениджър на
верига магазини „2be” и е изпълнявала
ролята на директор клиенти в Mmd
Corporate, Public Affairs & Public Relations
Consultants. Има четиригодишен опит като
Съветник „Връзки с обществеността‟ на
Globul.
Започнала е професионалното си развитие
като PR консултант в Icona Communications.
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Какво Ви грабна в PR, как избрахте тази професия?
Ще започна с това, че не съм сигурна дали аз избрах
професията, или тя избра мен. Преди да започна да
се занимавам с PR, не съм си и помисляла за
реализация на подобно поприще, още повече, че по
онова време (края на 90-те години на 20 век) PR
беше доста екзотично занимание. Формално за
професията ме откри Боян Петков, който вероятно е
видял в мен някакъв потенциал. Преди да се захвана
с PR работех в неправителствения сектор (където
изглежда също съм се занимавала с PR без да го
осъзнавам). Бях решила да сменям амплоато и
споделих с близка приятелка. Тя работеше в PR
агенция. Когато ми предложи да ме представи на
собственика, аз дори не знаех за каква работа става
дума. Реших да опитам. Тя ме заведе при Боян и така
започна едно пътуване, което продължава и до днес.
Имам навика да повтарям, че всеки път стига дотам,
докъдето си готов да го извървиш и сега актулният
въпрос, предполагам, е докъде съм готова да вървя
по този път. Това не знам, защото просто
продължвам да вървя, но мога да кажа, че срещата
ми с PR-а беше любов от пръв поглед. И сега е
моментът да благодаря на Ели, че ме убеди опитам
и на Боян, че ми отвори вратата към свят, пълен с
толкова чудеса.
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Интервю с Радина Ралчева
(продължение от стр. 6)

Какви са общите Ви впечатления за PR специалистите
в България? Що за хора са те и какъв процент от тях
са наистина професионалисти?
За съжаление, и едва ли ще ви изненадам с този
отговор, общото ниво е по-скоро посредствено. Има
някакво подобрение, но то е все още слабо. Въпреки
това има надежда. Идва ново поколение млади колеги,
които „скачат” в професията с хъс, любопитство и
широко отворени очи, така че ще видим. Но за
момента ми се струва, че българските PR специалисти
страдат от общо заболяване с няколко основни
симптома – липса на смелост и идеи, движение по
повърхността и нежелание да се мисли и действа извън
утъпканите и вече проверени схеми. А това е
професия, която търпи и дори изисква кураж. Изобщо
няма и да започвам темата за дамите в близки
отношения със своите директори, които се окичват с
титлата PR. Това все още е актуално явление и много
вреди на професията. Но да не забравяме, че у нас PR
е млада професия и няма как да избегнем „грешките
в растежа”. В същото време има краен брой
български представители на професията (няколко
десетки, мисля), които са на световно ниво и са
гордост за нашата гилдия. Няма да споменавам
имена, за да не пропусна някого, но за мен е чест, че
познавам такива професионалисти. И искам да
подчертая важната подробност, че тези колеги са на
нивото на най-добрите, въпреки всички локални
обстоятелства
и
въпреки,
че
световните
професионалисти са станали такива на базата на
една много по-дълга PR традиция. Това прави успеха
PRактики, брой 10, 5 юли 2010 г.

им още по-значим и за пореден път доказва, че
географските,
обществени,
социални
и
др.
ограничения имат ефект само върху онези, които
позволят това. Ако трябва да обобщя – общото ниво на
PR специалистите ни е около средното, но в същото
време, нашата малка страна е родила ярки PR таланти
и аз силно се надявам те да стават все повече.
Работила сте в международни компании и агенции –
какъв опит усвоихте оттам, кои са най-важните уроци,
които научихте за този период?
Опитът в международна среда ми е дал много. Ще
започна от това, че като част от пилотния екип на
„Глобул”
в
България
съм
имала
уникалния
професионален шанс да участвам в създаването и
реализирането
на
един
от
най-големите
инвестиционни проекти в страната, имала съм
възможността да направя някои неща за първи път на
един почти девствен пазар, да бъда сред пионерите, да
създавам нещо от нулата, да го видя как се развива и
се случва. За мен усещането, преживяването,
предизвикателството
и
енергията
от
това
са
неповторими. Може да се каже, че от всяка
международна организация, в която съм работила съм
„открадвала”
по
нещо.
И
като
сумирам
„откраднатото”,
се
оказва,
че
работата
в
мултинационална среда ме е научила на екипност,
уважение към усилията и мнението на колегите,
управление на времето, балансираност, способност
да отстоявам позициите си в много конкурентна среда,
способност да взимам решения – и трудни, и лесни,
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Интервю с Радина Ралчева
(продължение от стр. 7)

на „no blame culture”, на съзнание за корпоративна
култура и общност, на диалогичност, търпение и още
много неща. А уроците? Например, че понякога дори
да си прав, не си прав, че „no man is an island”, че
колкото и да си добър в това, което правиш, винаги
имаш нужда от подкрепата и добронамереността на
колегите си, ако искаш да постигнеш максимума, че
личните симпатии или антипатии не бива да се
отразяват на професионалните дела, защото често
хора, с които не би пил кафе, са професионалистите,
без които проектът няма да се получи. Научила съм
още, че може да разбереш много за един човек само
от начина, по който се държи с подчинените си, че не
позицията прави човека, а човекът – позицията и че
каквото и да правя, съм го направила добре само
тогава, когато мога да гледам хората, с които съм
работила в очите. Но най-ценното, което опитът във
всички тези международни организации ми е дал, са
спомените, емоциите, страхотните хора и безценните
приятелства.

Трудно ли се решихте да направите своя агенция,
колко време ви трябваше да узреете за тази идея?
Решението не беше трудно, след като веднъж стигнах
до него. Но дълго го обмислях. Може би преди 4-5
години за първи път се замислих над тази възможност. И
след толкова мислене и отлагане, типично в свой стил,
направих агенцията в разгара на най-тежката криза.
Установила съм обаче, че всяко решение, което съм
взела, без да се вслушам в интуицията си, е било
спорно. Може би за други хора не е така, не знам, но
за мен е така. Затова, когато усетих вътрешна
PRактики, брой 10, 5 юли 2010 г.

потребност да действам, просто действах.
И
резултатът е Go Green Communications. Оттук нататък
ми стискайте палци, а аз съм оптимист.
Защо избрахте точно „зелените” комуникации, какво
Ви насочи натам?
По-скоро може да се каже, че съм човек, който
подкрепя „зеления” начин на живот без да съм
фундаменталист в това отношение. От няколко години,
след като се информирах повече по темата,
постепенно започнах да променям навиците си,
елементи от ежедневието си, да прецизирам
действията и избора си, така че да отразяват моето
отговорно отношение към природата. Дълбоко в себе
си явно съм носила съзнанието, че всичко е свързано и
няма как онова, което правим да няма последствия, а
това просто беше начин да „облека” в действия тази
нагласа. Знам, че и до ден днешен продължават
споровете има ли или няма глобално затопляне и
човешката дейност ли е причината за него. Но извън
научната страна на нещата, аз смятам, че уважението
към природата е въпрос на уважение към нас самите.
И ще направи света едно по-добро място. Не казвам,
че е лесно, но си струва да опитаме. Защото това,
което правехме досега ни доведе до тук. Може би има
смисъл да опитаме нещо различно? Така че, моето
увлечение към „зеления” PR е по-скоро логично
продължение на убежденията ми. И в никакъв случай не
е следване на мода. Освен това, аз напълно съзнавам
огромната промяна и ресурсите – материални и
ментални, с които е свързано уплътняването на
„зелените” комуникации и знам, че
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(продължение от стр. 8)

ще бързаме бавно. Но така и трябва да бъде, защото
значимите промени изискват време.
Тази година бяхте поканена да участвате в Четвърти
PR Фестивал, в панел „Ефективни комуникации по
време на криза”. Вие изброихте петте добри причини
да имаме зелен бизнес. Бихте ли ги изброили и за
нашите читатели, които не успяха да присъстват на
фестивала?
Първо искам да благодаря на БДВО за поканата и за
доверието. Получи се чудесен форум, много теми
останаха отворени, което само показва, че гилдията се
развива и че нашите срещи водят до добри резултати.
Сега с удоволствие ще споделя петте причини, за които
ме питате. Всъщност причините може да бъдат и
повече, ако пожелаем. Просто аз избрах пет. Ето ги:
Възможност за привличане на капитали - данните от
капиталовите
пазари
показват
тенденция,
че
компаниите, които са еко отговорни, се представят подобре от тези, които не са;
Зеленият бизнес запълва нарастваща нужда пазарните тенденции показват, че компаниите, които
не демонстрират отговорност към околната среда, са
в по-лоши позиции; а тези, които развиват зелени
иновации имат сериозен потенциал за печалби. Освен
това потребителите категорично подкрепят подобни
компании. Сред темите, които предизвикват най-силна
загриженост сред потребителите “защита на околната
среда” води с цели 92%;
Спестява пари - парите изтичат от компаниите заради
неефективни
системи,
старо
оборудване,
прекомерно или неефективно използване на ресурси,
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енергия и др. Преодоляването на тези проблеми често
изисква по-малко енергия и време, отколкото бизнесът
осъзнава, но в същото време ако бизнесът намери
начини да спестява по малко енергия и да оптимизира
разходването на невъзбновяеми ресурси и материали,
това може да се отрази много положително на
годишните отчети;
Генерира добър PR и по-важното – добра репутация компаниите
днес
все
повече
осъзнават,
че
потребителите изискват истински зелени решения и
имитацията на зелена дейност не работи. Не само
потребителски, но и други организации вече въвеждат
ясни критерии и мерят колко зелени всъщност са
компаниите;
Ще се почувствате страхотно – това няма нужда от
обяснение.
Какви предизвикателства срещате като управител на
агенция Go Green Communications? Разкажете
интересни казуси, споделете добри практики за
решени проблеми?
Опитвам се да работя по ясно формулирани проекти и
засега успявам. Но в момента най-голямото
предизвикателство е всъщност да се работи, защото
бизнес климатът е тежък. Особено, ако се опитваш да
работиш
основно
по зелени
проекти. Иначе
организациите, с които работя са чудесни, както и да
ви прозвучи това. И не го казвам от любезност, просто
работим много добре с тях и нямаме съществени
различия в процеса на реализиране на кампаниите и
проектите. От края на миналата година (тогава започна
да работи агенцията) досега, не съм имала тежък
9
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казус. Но пък имах една интересна случка – голяма
мултинационална компания и потенциален клиент на
агенцията имаше репутационен проблем, провокиран
от решение на съдилище в САЩ. Въпреки че не бяха
наш клиент (и все още не са), когато се обърнаха към
мен със спешна молба за съвет какво да направят, аз
им съдействах. Те останаха доволни и последваха
съвета ми. Сега ще си кажете, че съм го направила, за
да ги спечеля за клиент. Но не е така, направих го,
защото смятам, че добрите отношения са важни,
защото не всичко е въпрос на договори и защото те
имаха нужда от помощ и щом са се обърнали към
мен, това значи, че са ми гласували доверие, а то няма
цена. А дали ще станат клиент на агенцията времето
ще покаже. Може би това не е най-печелившият бизнес
подход, но това е моят подход. Излезе, че нямам много
пикантни истории за разказване, но засега поне
отношенията ни с клиентите са базирани на взаимното
уважение и наистина проектите ни вървят гладко.
Как можем да разпознаем компаниите, които са
прегърнали зелената идея, само защото е модерно? И
редно ли е това според Вас?
Има
как.
Както
обичам
да
казвам,
няма
комуникационна стратегия, дори и писана от найгениалния PR, която да може да замести липсата на
реална работа и на истински „зелени” корпоративни
политики. „Зелените” корпоративни политики са
свързани с толкова мащабни промени в начина на
функциониране на компаниите и с толкова сериозни
инвестиции, че няма как да не се виждат. А и както
PRактики, брой 10, 5 юли 2010 г.

споменах по-горе – вече има доста ясни критерии за
измерване на това колко зелена е една компания. Но
един от най-лесните начини за разпознаване на green
sheen
компании
(терминът
се
използва
за
обозначаване на организации, които правят опити да
се представят за “зелени”, или такива, които въвеждат
екологично отговорни практики, без да го правят
наистина) е кампанийността. Такива компании
обикновено „избухват” с някоя „зелена” инициатива,
обират овациите и с това нещата приключват. И така до
следващия път. А когато говорим за реални „зелени”
политики, те са неотменна част от философията и
работата на компанията и могат да бъдат открити в
различни аспекти на дейността й, което разбира се,
изключва кампанийността. „Зеленият” бизнес не е
еднократен акт, а процес – дълъг и труден - на
реорганизация на принципите на функциониране и
управление на организациите. Обикновено още при
планирането на тази промяна, тя е свързана със
залагането на определени критерии за измерване на
ефективността на процеса. Изобщо – това е постоянно
усилие за компаниите, голяма част от което не се
вижда на повърхността, но рефлектира в крайния
продукт/услуга. И е неприятно и неетично, когато
компании се опитват да се „гримират” в „зелено”,
само защото това е модерният за сезона цвят. По този
начин се поставят под съмнение и се омаловажават
усилията на онези компании, които наистина се
стремят да бъдат по-„зелени”.
Има ли в България „зелено общество” и активно ли е
то, има ли ефективни проекти?
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На този въпрос нямам еднозначен отговор. Така че - и
да, и не. Да, защото има „зелено общество” – хора,
организации, медии, НПО, производители на продукти,
компании, дори вече си имаме първия „зелен театър”.
Наистина, това е прецедент. Театър „Българска армия”
е въвел набор от зелени политики – електронни билети,
енергоспестяващи крушки, рециклиране и отговорна
употреба на материали като хартия, тонери и др., и
най-интересното – за гримирането на актьорите от
трупата на театъра се изпозват само продукти на
сертифицирана немска био козметика. Имаме
инициативите на Маги Малеева. Има раздвижване в
земеделието, в производството на хранителни продукти
- хората се опитват да произвеждат био продукция,
независимо от обективните административни пречки.
Видяхте и какви бяха реакциите по теми като ГМО,
унищожаването на природни паркове, навлизането в
територии от „Натура 2000” и др.
И не, няма „зелено общество”, защото не може да се
каже, че това е добре организирана, хомогенна
структура, с ясни и единни цели. Засега говорим поскоро за хора и/или организации, които търсят пътя за
въздействие върху обществените процеси и подходите
за влизане в дневния ред на обществото. Темите на
„зеленото общество” все още не срещат масова
подкрепа и са маргинализирани. Освен това
представителите на „зеленото общество” не са така
гласовити, богати, влиятелни и нагли като онези, които
са от другата страна. Но ще ви кажа нещо - за тези,
които имат очи да виждат, тенденцията е ясна –
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„зеленото” движение ще става все по-силно и помасово. И не защото е съставено от анархисти,
антиглобалисти, хора, без работа, които искат да
живеят по дърветата (както определи „зелените”
активисти един „бизнесмен”), екстремисти и други –
„исти”. А защото все повече хора ще стигат до извода,
че ние сме гости тук и като такива, имаме своите
отговорности, че така повече не може да продължава и
ще си правят труда да го казват на глас. Така че има
„зелено общество”, което в момента търси своя облик
и посока.
Какво ще пожелаете на читателите на “PRактики”?
Тъй като вашите читатели са колеги в областта на PR,
ще им пожелая да не забравят, че понякога „врагът” е
вътре в нас. За да не си „повярвам” твърде много, аз
например периодично си повтарям думите на
пиперливия Уинстън Чърчил, че успехът никога не е
окончателен. Така че на всички читатели на “PRактики”
пожелавам нови и интересни проекти и цели, които да
ги вдъхновяват. Желая им също да експериментират, да
търсят нестандартни решения, да вярват в добрия
резултат, да са здравословно амбициозни
и да
подхождат с позитивизъм дори към най-тежките
ситуации и най-трудните клиенти. И, разбира се,
пожелавам им страхотно лято със свежи коктейли,
верни приятели и много слънце, включително в сърцата
им.
/КРАЙ/
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the new generation
Още едно поколение млади PR специалисти се готви да покори България и света
Дръжте се! Готови или не – те идват!
На 18 юни в ресторант „Sky Plaza” над НДК, випуск 2010 на департамент „Масови комуникации” отпразнува
абсолвентския си бал. Студентите от Нов български университет в специалностите „Връзки с
обществеността“ и „Журналистика“ заедно си пожелаха много професионални успехи и да вървят все
нагоре и напред. Техните любими преподаватели ги изпратиха, като споделиха за последно част от
житейския си и професионален опит. По реда на йерархията в департамента Ралица Филипова, Евелина
Христова, ст. ас. д-р. Росен Стоянов, доц. д-р Десислава Бошнакова, ст. ас. д-р Стойко Петков и доц. д-р
Михаил Мелтев ги поздравиха, давайки им съвети като този - никога да не се предават и като истински PR-и
никога да не губят контрол над ситуацията. Както и да не се страхуват да грешат, защото най-хубавите
неща се случват случайно. И
обещаха още, че танцовите
умения на студентите ще
допринесат за поне 50 %
бонус върху оценката им за
семестъра. Чаровните млади
хора естествено се възползва
от шанса.

Със съдействието на:
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БДВО членове: Александър Христов

Д-р Александър Христов е
директор в управление
„Маркетинг, реклама и
връзки с обществеността”
на
Корпоративна
търговска
банка
и
председател
на
Комисията по етика към
БДВО. Преподавател е по
PR
в
Нов
български
университет и в СУ „Св.
Климент Охридски”. Автор
е на над 40 публикации в
специализирани издания в
страната и чужбина.
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Какво Ви привлече към професията
на PR-а?
Честно казано, нямам идея. Трябваше
да се занимавам със средновековна
история, ама така ми се стече
живота.
В
началото
на
професионалния си път се въртях
около различни неща, свързани с
маркетинг и работа с клиенти, после
се насочих към корпоративните
комуникации,
общуването
индиректно с големи групи от хора
изглеждаше привлекателно. Сега вече
знам, че добрият PR трябва да прави
така, че посланието да се отнася не
до много хора, а до всекиго
поотделно. И че прекалено много
седим пред компютрите и ходим по
събития и прекалено малко излизаме
на улицата и говорим с хората. Иначе
един ден в някакъв формуляр в
графата
за
професионално
занимание написах „PR специалист”.
И така…
Кои Ваши качества Ви помагат в
работата? А има ли такива, които
пречат?
Тези, които ми помагат, са много.

Това
са
комуникативността,
позитивизмът,
умението
да
разговарям с всекиго за всичко, да
убеждавам. Ентусиазмът, енергията,
въображението – сигурен съм, че те
са
заразителни.
Притежавам
академичен тип мислене, който ми
позволява около всичко да търся
причина и следствие и да не правя
нещата, само защото „имам
чувството” или „изглежда добре”.
Помага ми умението да слушам и
събирам информация, умението
да се изразявам и да пиша добре. А
също и любопитството, и богатата
обща култура – това, че съм широко
скроен, изключителната ми памет за
хора и телефонни номера. Сигурно
има и още...
Има и такива, които ми пречат –
нетърпеливостта, желанието нещата
да се случат веднага, шубето, което
ме хваща на моменти. Пречи ми и
това, че понякога не зачитам
авторитетите, както и от време на
време голямото ми его. Обвиняват
ме
в
несъобразителност
и
дебелокожие. Разсеян съм и съм
хаотичен, поне в някои случаи.
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Вие сте директор в управление
"Маркетинг, реклама и връзки с
обществеността" в Корпоративна
търговска банка, преподавател по
PR и председател на Комисията по
етика към БДВО. Няма как да не
попитаме - как се съчетават
успешно толкова ангажименти?
А освен тези неща, пиша статии,
водя
курсове
и
тренинги,
превеждам книги. Да не говорим
за семейството и приятелите.
Краткият отговор на въпроса е: спя
бързо. Истината е, че понякога
изобщо не съм убеден, че
съчетавам
ангажиментите
си
успешно. Като че ли все някой от тях
страда, изостава. А когато се
справям, то е поради няколко
неща – първо, научил съм се бързо
да взимам решения; нужно е
обмисляне, но да не е прекалено.
Второ, когато нещо не се получи от
1-2 пъти, се отказвам и минавам на
следващото. Не обичам стотиците
варианти,
дългите
безплодни
срещи,
дребнотението,
споделената отговорност. Няма
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никакво, ама никакво значение
дали логото ще е с 2 см. по-голямо
и дали ще използваме думата
„одобри”
вместо
„разреши”.
Замислете се колко много време
губим в работата си за подобни
дреболии. Не е необходимо една
концепция или PR тактика да е найдобрата, тя трябва просто да е
достатъчно добра за конкретния
случай. Идеята за съвършенството е
нищо повече от състояние на ума,
то не съществува, съответно е
непостижимо в практиката.

Това,
което
искам
да
им
препоръчам,, е да изграждат
професионалния си път отрано. Да
опитват, да участват в „извънкласни”
занимания, да се запознават с
хората в бранша, да четат, да
слушат, да спорят. Защото е
гротескно и конфузно на 30 години
да си начинаещ. И още нещо: да
приемат съветите от референтните
си групи само за сведение. Когато
тръгнах да правя докторантура
едновременно с работата ми,
баща ми (изтъкнат агро-икономист)
се чудеше защо ми е на баир лозе,
За вас колегите твърдят, че сте а приятелите ми казваха „ти не си у
вдъхновяваща
и
интересна ред”. Слава богу, не ги чух.
личност. Такъв ли сте и със
студентите? Кое е най-важното, Защо
решихте
да
станете
което искате да споделите с тях?
Председател на Комисията по
Лаская се от мисълта, че съм такъв етика
към
БДВО.
С
какви
и за студентите, е, не за всички. отговорности е свързана тази
Самите те са ми го споделяли. позиция?
Вероятно
съм
такъв
заради Приех да оглавя Комисията по
комбинацията
от
добре етика,
защото
работата
е
филтрирана теория и осмислена интересна,
донякъде
апостолипрактика, която им предлагам. И ческа и може да се направи много.
защото преподавам с ентусиазъм. Освен това, смятам че съм
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достатъчно
консенсусен
като
мислене и начин на работа и
имам чувство за справедливост.
Отговорностите ни са свързани с
разрешаването на етични казуси,
като при това водещ принцип е
убеждаването, а не санкциите.
Работим за популяризирането на
етичните принципи и практики –
действаме проактивно, така, че те
да бъдат приети и уважавани от все
повече
PR
специалисти,
работодатели и клиенти. Както и за
това да абстрахираме онези
шампанизирани
самозванци,
заради които страда имиджа на
професията.
Какви са наблюденията ви за
етичността
в
практиката
на
българските PR специалисти?
Противоречиви. От една страна, PR
практиките в страната ни като цяло
изглеждат етични или, по-скоро,
неетичните са добре прикрити.
Значи за всички е ясно, че са
неприемливи. От друга страна има
некоректни и непрофесионални

PRактики, брой 10, 5 юли 2010 г.

дейности,
които
са
доста
разпространени в практиката –
например
спекулациите
с
покритието, изискванията за брой
публикации, директните плащания
за
отразяване,
несръчно
прикривани като „PR материал”
или нещо подобно, нелоялната
конкуренция между агенции и т.н.
Тази тема е много по-дълга,
отколкото предполага отговорът на
един въпрос.
На Четвъртия PR Фестивал имахте
възможността
да
прекарате
повече време с проф. Георгий
Почепцов, официален гост на
събитието и водещ на един от
майсторските класове. Какво Ви
остави най-силно впечатление от
неговото гостуване?
Почепцов е концептуалист. Той е от
интелектуалния тип на Маршал
Маклуън
–
визионери,
които
ежеминутно произвеждат и хвърлят
в пространството идеи и гръмки
твърдения, без да ги обосновават
достатъчно. Те не са кой знае колко

убедителни, но карат слушателите
да
се
замислят,
да
ги
интерпретират за себе си и така да
обогатяват разбиранията си, а
впоследствие - и практиката. Освен
това Почепцов има невероятен усет
за
глобалните
процеси
в
политиката и в обществото. Някъде
казах, че той е атрактивен, но
старомоден,
своенравен
и
дискусионен. Самият аз имах
известни
резерви,
когато
го
канехме за лектор. Успокоих се,
когато някои от посетителите ми
казаха, че са впечатлени от него и
че ги е вдъхновил. Само ще добавя,
че е станал професор едва на 40годишна възраст – тези, които са
запознати
със
съветската
академична система, най-добре
ще разберат какво означава това.
Моля,
довършете:
„Успешните
“PRактики” в България са”:
Стратегически
ориентирани.
И
няма как да не кажа, че са етични.
/КРАЙ/
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ЗА и

отив /от д-р Александър Христов

Събития на открито
Събитията на открито позволяват фантазията на PR
специалиста да се развихри максимално. Няма
стени, няма таван – и в пряк и в преносен смисъл.
Пространството дава свобода, нещата могат да се
случват отляво, отдясно, отгоре, отдолу. Най-вече
отгоре. Фойерверки, балони, огньове, цветове,
миризми – би било непростимо, ако не се
възползваме от всички тези възможности.
Събитие на открито не е равнозначно на градинско
парти. Едни от най-интересните събития, на които съм
бил, са се провеждали в подлез, на поляна на Витоша,
на спортна площадка, на голф игрище, на кей.
Любопитно би било едно събитие за възрастни да се
проведе в детска градина, а събитие за деца – в
градината на някое посолство. Зависи от целта и от
идеята. Но всяко открито пространство разширява
възможностите да се ангажират колкото е възможно
повече сетива на гостите, съответно, впечатлението да
е по-силно и по-трайно. А и всички зали си приличат,
колкото и различно да са декорирани.
В чисто прагматичен план, едно събитие на открито се
планира и организира по-трудно, но пък има повече
възможности за промени и реакции на място.
Например: поема повече хора, няма проблеми с
вентилацията, няма недоволни от пушачите непушачи
или недоволни от организацията пушачи. Което
решава проблема и с чичковците с онези
разплакващи сетивата пури с мирис на шоколад,
череши, мед или лайка…

новини

PRактики, брой 10, 5 юли 2010 г.

Първият грандиозен недостатък на събитията на открито
е зависимостта от времето. Обикновено организацията
на едно парти, например, започва много преди
метеоролозите да имат достоверна представа дали ще
вали и какви ще са температурите. Несигурността
изнервя и принуждава PR специалистите да мислят за
алтернативни и/или допълнителни варианти – шатри,
отоплителни уреди и други.
Парадоксално или не, поне в София, има много повече
подходящи и интересни места за събития вътре,
отколкото за такива под открито небе. После идват
проблемите с осветлението и озвучаването – те винаги
са по-лоши, отколкото ако събитието е в зала. След това
– движението на гостите в района е доста понепредвидимо. Покрай купона минават навлеци,
опитват се да се шмугнат за парче сьомга или да се
допрат до някоя знаменитост. Други минават и снимат,
скоро след което снимката излиза в някое издание с
текст под нея, например: „Американският посланик
дружески разговаря с Вальо Топлото по време на
шикозното парти на …”. От което домакинът страда
почти толкова, колкото и негово превъзходителство.
И последно: донякъде е ограничен кръгът на събитията,
които е подходящо да се провеждат навън. Общо взето,
в него влизат най-вече тези, които съдържат някаква
форма на забавление или празнуване. Я си
представете министър Дянков да размахва в някоя
ботаническа градина
малката постна
пица –
олицетворение на бюджета.
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новите членове

Ирина
Ирина
Джамбазова
Джамбазова
Account
Account
Executive
Executive
United
United
Partners
Partners
Магистър
Магистър
по Журналистика
по Журналистика
и масови
и масови
комуникации
комуникации
от от
Американския
Американския
Университет
Университет
в България.
в България.
Интересува
Интересува
се се
от изкуство,
от изкуство,
комуникации,
комуникации,
дигитални
дигитални
медии.
медии.

Елена
Елена
Брайкова
Брайкова
Senior
Senior
Account
Account
Manager
Manager
United
United
Partners
Partners
Завършила
Завършила
е Икономика
е Икономика
на туризма
на туризма
в ЮЗУв ЮЗУ
Благоевград.
Благоевград.
Има Има
магистърска
магистърска
степен
степен
по по
Маркетинг
Маркетинг
от УНСС.
от УНСС.
В
В
професионален
професионален
план план
се се
интересува
интересува
от Връзки
от Връзки
с
с
институции,
институции,
проекти
проекти
по по
структурните
структурните
фондове
фондове
и
и
връзки
връзки
с EU. с EU.

Мила Дойчева
Account Executive
United Partners
Интересува се от дигитални
медии, стратегически
комуникации, маркетинг,
комуникации в сферата на
финансовите услуги,
политиката и
образованието, public
affairs. В момента е студент
по "Връзки с
обществеността" в СУ "Св.
Климент Охридски".
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Присъедини се към БДВО и в Уеб пространството:
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новите членове

Виктория Станчева
Key Account Manager
United Partners
Завършила е Връзки с
обществеността в СУ
“Климент Охридски”.
Интересите й в
професионален план са
свързани с Връзки с
обществеността и
маркетинг.

Венелина Михова
Account Manager
United Partners
Тя е магистър по Българска
филология от Софийски
Университет "Св. Климент
Охридски". В
професионален план се
интересува от музикален и
корпоративен PR.

Стани член на БДВО,
за да бъдеш част от PR организацията
с най-дългогодишна история 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.
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забавление
събития
PR Лято 2010
Всеизвестен факт е, че PR-ите нямат точно определено работно време. Но това значи ли, че нямат и
определено време за почивка? В сезона на отпуските, решихме да попитаме PR специалистите къде и как
смятат да оползотворят хубавото лятно време.
Традиционно последните години сме извън
страната, но рядко изкарваме типична лятна
почивка. Нито времето, което избирам, е
обичайното за лятна почивка, нито начинът на
изкарване,
нито
дестинациите,
които
посещаваме. Тази година е нещо като
изключение. С близки приятели решихме да
наемем къща на гръцкия остров Левкада и
ще отидем там в края на септември. Тъй като
съм обиколила цяла Гърция в миналото и съм
прекарвала много време там - както на
континента, така и на островите, в
последните 10-тина години не съм ходила в
Гърция. Тази година ще "реабилитирам"
южната ни съседка в картата на пътуванията
си и ще си припомня вкуса на гръцкото лято.
Така че ще има обиколки из острова,
наоколо и всичко друго, което ни хрумне. А
останалото зависи от слънцето, морето,
компанията и нагласата. На всички желая
чудесно синьо лято, да не забравят, че
доброто настроение е вътре в нас. Затова да се усмихват повече.
Радина Ралчева
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През лятото искам да отделя повече време на близките и приятелите
си, да си почина умствено и физически. Ще ида на море на всяка
цена, макар още да не знам къде… Ще отделя няколко дни в края
на сезона, за да ида до Милано - едно от местата, на които отдавна
искам да отида.
Василена Енева
В движение, защото при един
PR специалист динамиката
никога не стихва. Отпуските
най-често прекарвам извън
границите на милата родина,
където
времето
върви с
различно
темпо
и
разнообразието е голямо.
Именно това ме кара да
релаксирам
истински
на
иначе любимо място в БГ за
лятна отпуска - Южното
Черноморие, с. Лозенец. За
съжаление,
в
последните
години от тихо местенце с
чисти плажове, се превърна в
квартал на София.
Мануела Дюлгерова

Не знам. Но няма да е на море в
България. По всяка вероятност ще е
в Гърция - море, и седмица на
Боровец!
Десислава Бошнакова
Имайки предвид, че това ще е
първата ми истинска лятна почивка
от доста време насам, плановете
са дълги и сложни (някои и не
особено вероятни). Най-големи
надежди
обаче
залагам
на
концерта на Armin van Buuren в
средата август, след което ще
продължа с почивка на Kaliakria. И
за да преживява авиобизнесът,
може да отскочим и до някои
романтични дестинации из Европа
за по уикенд.
Александър Кръстев
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