брой 2

Приз 2010

Българската конфедерация за връзки с
обществеността връчи наградите в десетото
издание на конкурса PR Приз
На събитието беше обявено решението на организаторите от
Българската конфедерация за връзки с обществеността от
следващата година конкурсът да приема участници от всички
балкански страни, което ще го превърне в първия международен
конкурс на Балканите. Организаторите на PR ПРИЗ съобщиха още,
че ще издигнат кандидатурата на София за домакин на Световния
PR форум на Глобалния алианс за PR и комуникационен
мениджмънт през 2014 г.
В десетото издание на конкурса се включиха 33 проекта в десет
категории. От създаването си досега в PR Приз са участвали над
250 проекта. Стартирал с три конкурсни категории през 2001 г.,
днес българските PR специалисти, агенции и отдели могат да се
съревновават в 15 различни области.
Международни гости на PR фестивала и членове на журито на
конкурса тази година бяха г-жа Аманда Джейн Сучи преподавател по PR техники в университета в Катаня – Италия, член
на борда на Глобалния алианс и настоящ секретар на
организацията, и проф. дфн Георгий Почепцов – Украйна,
преподавател по теория на комуникациите в Мариуполския
университет, президент на първата PR Асоциация в Украйна.
“PR Приз” 2010 се проведе с любезното съдействие на М-Телl,
Софарма, Овергаз, Гранд хотел София и медийното
партньорство на: БТА, Списание „Мениджър”, Списание „Тема”,
Списание „Sign Cafe”, Blitz.bg, AvantX и специализираното онлайн
издание „Медии и обществени комуникации”.
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По случай юбилейното издание отличия получиха не само
участниците
в
традиционните
конкурсни
категории.
Специални награди бяха връчени за принос в развитието на
PR професията у нас през изминалото десетилетие.
Корпорации: М тел и Софарма
За дългогодишната подкрепа на организацията на PR Приз и
PR фестивалa, и дейността на браншовите организации
Медии: Списание Мениджър, Вестниците Капитал и Дневник,
Интернет портал Dir.bg и БТА
За дългогодишно медийно партньорство и успешна съвместна
дейност
Персонални награди:
•доц. Десислава Бошнакова – за приноса й в преводите и
издаването на стойностна литература по PR и като ценен
преподавател по PR
•Нина Мирчева – за приноса й в развитието на
вътрешнокорпоративния PR
•проф. Любомир Стойков – за приноса му в развитието на
имиджмейкинга и преподаването по комуникации в различни
висши учебни заведения в страната
•Мария Гергова – за приноса й за утвърждаването на
международния образ на българския PR
•Нели Бенова – за приноса й в развитието на
неправителствения
сектор,
саморегулацията
на
PR
професията в България,и утвърждаването на образа и в
чужбина
•Доц. Соня Алексиева – за приноса й в развитието на PR в
областта на туризма
•Аня Павлова – за приноса й в развитието на политическия PR
•Стефан Серезлиев – за приноса му в развитието на
брендинга
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Приз 2010/Победителите
Агенция: Publicis Consultants |MARC
Проект: „Shell – аз обичам колата си”
Клиент: Shell България
Категория: Корпоративна PR кампания
Агенция: Active Group
Проект: “VIVACOM в подкрепа на дислексията”
Клиент: Vivacom
Категория: Обществено значима PR кампания на организация от стопанския сектор
Агенция: “От До Консулт” ООД
Проект: „За хепатита в първо лице единствено число”
Клиент: ХЕПАСИСТ
Категория: Социално отговорна PR кампания на организация от нестопанския сектор
Агенция: Publicis Consultants |MARC
Проект: „Открий себе си”, Национална информационна кампания за рисковите фактори за
здравето и развитието на децата
Клиент: Национален център по опазване на общественото здраве
Категория: PR кампания на държавна институция

Агенция: Symmetric communication consultancy
Проект: ACER – към нови измерения
Клиент: ACER
Категория: PR кампания на нов продукт
Агенция: New Moment PR
Проект: „Моника Милев”, кампания „Да спасим мъжа”
Клиент: Каменица
Категория: PR кампания на съществуваш продукт или услуга

Изпълнител: Отдел „Връзки с обществеността и корпоративни комуникации” към Уникредит
Булбанк
Проект: Купа на UEFA Champions ligue в България
Категория: PR събитие
Агенция: New Moment PR
Проект: VIP BROTHER Аукцион
Клиент: SIA Advertising
Категория: PR кампания на медия
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Агенция: Publicis Consultants |MARC
Проект: „Скъпа, обичам и футбола”
Kлиент: Пума България
Категория: PR кампания в сектор Туризъм и свободно време (спорт, забавления и др.):
Победител: Александър Кръстев
Проект: PR СТРАТЕГИЯ за представяне и разпространение на първата по рода си в България е3 в
книга, посветена на бизнес ориентираните социални мрежи: LinkedIn – социалните контакти
полза на бизнеса
Категория: PR студент

новини

В София се проведе втората годишна
регионална среща на членовете на
Европейската асоциация на директорите по
комуникация EACD
Темата,
която
събра
комуникационните
специалисти,
е
„Интегрирането
на
корпоративни комуникации в събития за
клиент”, съобщи PR Kernel. Лектори на
събитието бяха Ваня Бабанин, директор
„Корпоративни комуникации” на „Балкан стар”
и Косара Марчинкова, директор „Комуникации”
на „Енел България”.
Те представиха професионалния си опит в
интегрирането на корпоративни комуникации в
събития за клиенти, като споделиха казуси от
своята професионална практика. Европейската
асоциация на директорите по комуникации
(EACD) е основана през ноември 2006 г. в
Брюксел. Това е мрежа на специалисти по
комуникации от всички области в Европа.
Целта на EACD е да установи единни
професионални стандарти и практики за
качество в областта на стратегическите
комуникации, както и на организирането
специални събития.
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Д-р Наталия Начева представи книгата си
„Връзки с обществеността на културните
институции“
Великолепен
изследователски
труд,
меродавен
и
привлекателен, така проф. д-р Любомир Стойков
представи книгата „Връзки с обществеността на
културните институции“ на д-р Наталия Начева. Изданието
представлява
изследване
върху
комуникационните
аспекти на културните институции, каквото се прави за
първи път в България. Монографията има практическа
насоченост и предлага идеи за разрешаването на
конкретни комуникационни “казуси”. Д-р Наталия Начева е
доктор по музеология и специалист по връзки с
обществеността и културни комуникации.

Бъдещи PR-и се учиха на работа с омбудсман
Омбудсманът на община Благоевград Петя Гюрова
изнесе публична лекция на тема "Институцията
омбудсман - комуникация от и за гражданите" по покана
на катедра "Връзки с обществеността" към Правноисторическия факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски".
Бъдещите PR специалисти получиха изчерпателна
информация за функциите на обществения посредник
при защита на законовите права и интереси на
гражданите, съобщи в. „Вяра“-Благоевград. Гюрова
сподели пред студентите и своите виждания относно
ролята на при конструирането на диалог, което е мисия и
на професионалистите по връзки с обществеността.
Важен акцент бе обяснението, че омбудсманът не трябва
да се разбира като контролен орган, а в качеството му
на партньор, който работи едновременно в подкрепа на
местната власти на гражданите.
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събития

Специализиран интензивен курс по английски
език
“Colloquial
English
for
Media
&
Communication”

Среща на тема: "Музиката - начин да
преоткриеш себе си“

5 юни – 7 юли 2010 г.
Лектор: Франк Куин – квалифициран преподавател от
Нова Зеландия

Европейски
Мениджмънт
център
организира
семинар
на
тема
"Презентационни
и
комуникационни
умения".
Обучението
е
предназначено за специалисти и служители, в чиято
ежедневна работа се налага да правят презентации
и комуникират активно с клиенти. Участниците ще
получат познания за стъпките при изготвяне на
презентация, какви са основните елементи в
съдържанието и как да се преборят със сценичната
треска.

Курсът,
организиран
от
Apeiron
Academy,
е
предназначен за специалисти в сферата на медиите,
ПР и комуникации, маркетинг и реклама, които вече
ползват „формалния” английски и имат желание да
овладеят т.нар. „английски за комуникация” на
експертно ниво..

Обучение
на
тема:
„Успешни
комуникации с бизнес медиите”
22 юни 2010 г. (вторник)
Обучението на тема, организирано от списание
ENTERPRISE,
цели
да
подобри
публичните
комуникации
на
компаниите
с
бизнес
и
специализираните медии.
Еднодневният тренинг
ще покаже начините за
ефективна и успешна работа с медиите на
компаниите от всички сектори и ще подготви
участниците за по-добро представяне в медиите.

PRактики, брой 8, 7 юни 2010 г.

17 юни 2010 г. (четвъртък), 9.00-17.00 часа

Обучение: "Вътрешните комуникации –
средство за изграждане и развитие на
корпоративна култура“
28-29 юни 2010 г. (понеделник-вторник)
Лектор: Нели Бенова, Apeiron Academy.
Обучението, организирано от HR Академия на
БАУРЧР,
има
за
цел
да
предостави
на
участниците
теоретични
познания
и
практически
умения
за
планирането и управлението на комуникационни
програми, насочени към вътрешни аудитории.

Със съдействието на
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лица
Илияна Захариева – мениджър “Корпоративни комуникации”, Пощенска банка

Илияна Захариева е Ръководител отдел “Корпоративни к
омуникации” в Пощенска банка. На тази длъжност тя
отговаря
за
имиджовото
присъствие
на
финансовата
институция,
връзките
с
медиите,
корпоративната социална отговорност, събитията и
вътрешните комуникации. Преди да се присъедини
към Пощенска банка, през август 2007 година,
г-жа Захариева е работила последователно за Хеброс
банк, HVB Bank Biochim и Уникредит Булбанк, където е
отговаряла за рекламата и връзките с обществеността
на банковите институции. Работата си в областта на
корпоративните комуникации започва в KPMG през 1999
година. Г-жа Захариева
има над 10 години опит
в управлението на корпоративни комуникации, връзките
с обществеността, маркетинга и рекламата. Тя
има диплома от Chartered Institute of Marketing,
London,
London School of Public Relations, както и
магистърска степен от Факултета за нови и класически
филологии на Софийския университет в София.

PRактики, брой 8, 7 юни 2010 г.

Какво Ви привлече в PR и защо се насочихте към него като
професия?
Моят път
към PR-а започна – като при много колеги – от
журналистиката. Привлече ме възможността да работя отново в
областта на комуникации но от другата страна, а в моя случай и
съвсем различна корпоративна среда. Контрастът между свободния
свят на журналистиката и корпорацията бе доста стряскащ, но и
предизвикателен. Оказа се, че хората с добри комуникационни
умения са много необходими в света на бизнеса. Често се чувствам
като преводач на проекти, идеи и мисли – бизнесът има нужда от
професионалисти, които да „превеждат” действията му вътре и извън
организацията, да обясняват по положителен начин работата си, за да
бъдат разбрани и оценени правилно от всички заинтересовани
страни. Както каза наскоро един известен маркетинг гуру „щастлива
съм, че ми плащат да използвам въображението си”.
Вие сте един успял човек в PR професията. Какви качества трябва
да притежава и какви умения трябва да развие един PR специалист,
за да е успешен в кариерата си според Вас?
Дали съм успял ще преценят моите работодатели и колеги. С
годините се убеждавам все повече, че PR професията изисква не
само натрупани знания и опит, но и малко вътрешни заложби…или
пък талант. Нещо като музикалният слух – хубаво е да имаш верен
слух, ако ще пееш. Така и с PR-а – добре е да ти е лесно да общуваш
с хората, ако ще се занимаваш с комуникации. Това е професия на
взаимоотношенията – изграждане и поддържане на дълготрайни
взаимоотношения. Освен да пишеш пресрилийзи, интервюта, статии,
трябва да обичаш да се срещаш с хора, да говориш с тях, да ги
разбираш. Иначе чисто технически бих казала, че не можеш да
бъдеш добър PR професионалист без отлични езикови познания /поне
на български език!/, солидно образование, което може да е в много
области, но аз лично предпочитам хуманитарно, широка обща
култура, естествено вродено любопитство и може би…малко лудост
като във всички креативни професии.
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Интервю с Илияна Захариева
(продължение от стр. 6)

Корпоративният PR може да изглежда на пръв поглед не толкова вълнуващ,
но едновременно с това – за мен – продължава да е интересен и
предизвикателен. Задачата ми е да работя за поддържането и
утвърждаването на позитивния имидж на банката като използвам всички
комуникационни канали. В отдела, който ръководя, се занимаваме с връзки
с медиите, събития, вътрешни комуникации, корпоративно социална
отговорност, спонсорства и донорства. Ценя на първо място мястото и
ролята си в банката - моят мениджмънт разбира значението на PR-а и е
поставил тази функция на отговорно място в организацията. Това ми дава
възможност да си върша работата професионално, да бъда креативна и
работата на моя екип да бъде видима и оценена. Другото, което много
ценя, е екипът „Корпоративни комуникации” –млади, интелигентни и
мотивирани хора, с които се разбираме отлично и затова постигаме
резултати. Естествено, разчитам много и на подкрепата на PR агенциите, с
които работя. Външният поглед е много полезен и аз се доверявам на
професионализма на колегите от нашите агенции.
Как
се
изгражда
и
поддържа
добрия
имидж
на
една
финансова институция, особено по време на криза?
Задачата на всеки PR е да информира навременно и качествено
както външните, така и вътрешните публики за всичко важно и ново, което
се случва в компанията. Специфичното в нашата сфера идва от факта, че
банковата система като цяло се гради върху доверието, а доверието, както
всички знаем, трудно се гради и лесно се губи. С идването на световната
икономическа криза банките излязоха на преден план като един от
основните играчи в икономическия живот и това определено донесе нови
предизвикателство за комуникаторите в банковата сфера. Освен това
Любознателен Скорпион, ръководена от
банките в България през последните десетина години започнаха да
чувството
на любов
целия свят. Обиколила
повече
предлагат
все повече
нови към
и разнообразни
продукти на
българския
от 40истрани
5 континента
на отговори
на
потребител
в този в контекст
нашав търсене
отговорност
е и да повишим
финансовата
култура
на са
клиентите
ни и обществото.
Кризата естествено
въпроси,
които
предизвикали
нови въпроси.
дойде сМагистър
много комуникационни
особено за хората
Cum Laude попредизвикателства
PR, Факултет по журналистика
във финансовата
сфера.
Най-голямото
предизвикателство
и масова комуникация, Софийски университет „Св. беше
неблагоприятният
ефект
на
Охридски”.в банковата система като цяло и този
кризата Климент
върху доверието
Основател
изпълнителен
директор
на
проблем трябваше
и все иоще
адресираме
по всякакъв
начин в
ИнтелДей
Солушънс.
Член
на Борда
на IPRA
и
комуникацията
с външни
публики.
Нашата
политика
продължава
да бъде
предоставянето
на навременна
и прецизна информация,
но на
вече на много
асоцииран
член на Европейската
асоциация
по-широка
аудитория. Ако
преди кризата финансовите и банковите новини
директорите
по комуникации.
бяха основно за сегмента на бизнеса, сега стабилността на банките,
лихвите, кредитирането и прочие са теми, които засягат и вълнуват живота
практически на всеки един човек.
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Тази година на Общо събрание бяхте избрана за член на Управителния
съвет на Българско дружество за връзки с обществеността. Защо решихте
да приемете поканата и да развивате активно дейността на БДВО?
Считам, че една толкова млада професия за нашата страна има нужда от
много утвърждаване и ако щете промотиране, колкото и не PR-ски да звучи
тази дума. Но за всички е ясно, че границите между PR , реклама, маркетинг
се размиват все повече и повече. Говорим наистина за комуникация във
време, когато информацията е всичко и навсякъде! На последния MIF
лекторите представяха комуникационни проекти, а не рекламни кампании.
Хубаво е да сме наясно с промените, които се случват в нашата
професионална сфера, да реагираме и да ги комуникираме адекватно.
Все още за много хора в България PR-ката е нещо като секретарката на
шефа, която освен основните си задължения трябва да резервира обеди и
вечери. За да се промени това разбиране трябва да работим всички
професионалисти - много и заедно. Надявам се с работата си в УС на
БДВО да помогна за тези промени.
Как виждате ролята на БДВО като професионална организация и какви
идеи имате за бъдещото й развитие?
Ролята на всяка професионална организация е на първо място да работи
за утвърждаване на позитивния имидж на
професията,
да
гради и поддържа високи критерии за нейното
практикуване, после
трябва да подпомага членовете си за
тяхното
професионално
развитие, да създава възможности за
осъществяване
на
контакти
между различните общности в самата
професионална
гилдия.
БДВО е организация вече
със
значително
минало,
но
и много задачи пред себе си. С
колегите в УС обсъждаме, че
трябва да осъвременим и
подмладим организацията – като имидж,
членове, активности.
Задачите пред организацията са много и
амбициозни, затова
призоваваме всички членове на помощ!
Само
преди
дни
се
проведоха
две
от
найзначимите събития в областта на PR – Десетoто издание на
конкурса
„PR Приз” 2010 и Четвърти PR Фестивал. С какво ще
запомните
тези
събития?
Конкурсът „PR Приз” 2010 беше за мен поредната успешна
инициатива на БДВО. Бих искала да използвам възможността да благодаря
на колегите за отличната работа по организацията и
осъществяването
на събитието. За всички стана ясно, че
конкурсът
вече се е утвърдил
като сериозно професионално събитие, а
наградите са признание
за истински постижения в
професията.
Ще запомня
конкурса
със сияещите лица на победителите, вълнението
на
специално
отличените колеги по
повод 10-тата
годишнина,
интереса
на
студентите, които тепърва
навлизат в
професията, и разбира се
приятните разговори с
колеги и
много
приятели
в
7
неформална атмосфера след края
на
събитията!
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Business under Reconstruction на MIF 2010

Креативността, индивидуалния подход и вниманието към нуждите на клиента
са ключът към успеха
На 27 май в София се проведе Четвъртото издание на Marketing Innovation Forum (MIF),
организиранo от в-к Капитал.
В тържествената обстановка на Народния театър „Иван Вазов” се събраха
професионалисти от областта на маркетинга, рекламата и PR-a, за да почерпят от опита
на световно известни имена в тази сфера. В духа на темата на MIF 2010 – “Бизнесът в
реконструкция”, гостите бяха посрещнати от момичета в сигнално жълти гащеризони и
каски, а на сцената беше разположен дори строителен декор. Идеята на събитието бе
да очертае стратегии за адаптация към новите икономически и социални условия на
бизнеса.

„95% от традиционната реклама само
замърсява, а едва 5% от нея генерира
ефективни решения, с които потребителите
искат да се ангажират”
Първият лектор Дейвид Дрога - “The creative
guy”, както сам той се определи, излезе с
тезата, че рекламният бизнес се е променил
драстично през последните години.
Дрога показа някои интересни примери от
работата си с Droga 5 как креативността може
да бъде много по-ефективен метод за
генериране на внимание от стандартния
подход, който се предлага на клиентите. Не е
задължително креативното решение винаги да
е много нестандартно, то трябва да оказва
нужното въздействие. Истинският успех идва,
когато се помисли какво би провокирало
хората, какво би ги ангажирало. А за целта
трябва да се познават вкусовете и идеологията
на публиката. Успешното решение за даден
клиент, не значи, че то автоматично трябва да е
валидно за друг. Трябва да се подхожда
индивидуално и за конкретния момент. Той
призова да не се страхуваме от очевидното и
да се придържаме към основните човешки
ценности.

„Прекарваме повече време в медиите от
всякога”
Вторият лектор, Пату Нойтеманс очерта
как трябва да излежда маркетинга през
21 век. Тя концентрира представянето си
върху това как Интернет промени света
ни и как тази промяна постави нови
възможности пред маркетинга. Интернет
вече е и мобилен, което го прави още подостъпен и използван. Ако Facebook
беше държава, тя щеше да е третата по
големина в света. Ето защо one-to-one
маркетингът е напълно възможен. Нещо
повече – потребителят вече сам търси в
интернет и компанниите трябва да го
окуражат и да насърчат разговор.
Ключът към привличането на
потребителите е подходящото
съдържание, защото чрез него, те могат
да се ангажират и да прекарват повече
време с любимите си марки.
Две трети от потребителите в мрежата са
склонни да потърсят мнение за стока или
услуга и да му се доверят, дори ако е
споделено от непознат. Затова в днешно
време компаниите трябва да работят
усилено за доверието на потребителите
като говорят не „на”, а „със” тях.

„Качеството струва пари, но липсата на
качество струва много повече”
Жан-Клод Лареше предизвика интереса на
присъстващите като осъди прекалената вяра
на инструментите в маркетинга, защото те не
могат да заменят мъдростта. Той призова да
се забрави думата „продукт” и да обърне
посоката към „оферта” и „предложение”.
Според него маркетингът трябва да е двигател
на ефективния ръст на компанията. Някои
компании са преживявали големи кризи, но
при смяната на мениджмънта са излизали
успешно от тях. В тази връзка успехът може да
се постигне като се постави ударение върху
клиента и задълбоченото разбиране на
неговите нужди. А той непрекъснато се
развива.
Лареше изрази интересното становище, че
вследствие на кризата почти всички са в
депресия, а най-добрият антидепресант е
пазаруването. И обърна внимание на
корейските Хюндай, които навлизат на
америкаския автомобилен пазар, като
разбират повече американския потребител,
отколкото самите Дженерал Моторс. Хюндай
предоставят възможност на своите клиенти да
върнат колите си, ако загубят работата си.
Като резултат за 2 години удвояват пазарния
си дял, постигнат за 20 дотогава.
Според него в рекламата няма граници и
трябва да се търси подход за достигане на
потребителите не само в интернет, но и на
други неподозирано по-близки места като
хладилника например. Той даде за пример
„изкушаващата” опаковка с кутийки Кока –
Кола, създадена за хладилник.
Накрая призова да се работи ефективно,
чрез микс от фокус върху клиента, иновации и
маркетинг.

БДВО членове: Ралица Узунова

Магистър по „Публична
комуникация”
и
бакалавър по „Връзки с
обществеността” в СУ
„Св. Климент Охридски”.
Ралица
стартира
кариерата си като PR
експерт в агенция „Л.Е.А.
Консулт”, след което е
назначена на същата
позиция в PR Тийм ЕООД,
а по-късно, пак там е
повишена на позиция
директор
„Връзки
с
клиенти”. От близо три
години
отговаря
за
цялостната
комуникационна
стратегия на Гранд Хотел
София.

Как избрахте PR за своя професия?
Може би донякъде не аз съм избрала тази
професия, а тя ме е избрала, защото когато
кандидатствах в университета тази специалност не
беше толкова популярна. Трудно ми беше да убедя
дори родителите си в бъдещето на професията, тъй
като бях приета и в УНСС, специалност Финанси.
Днес, разбира се, не съжалявам за избора си и се
надявам да бъда добър представител на тази
професия.
Вие имате добро образование в областта на PR,
според
Вас
какво
прави
от
един
PR
професионалист?
Професионализмът в PR се измерва с богати
познания, креативност, умения за комуникация и
анализ, изграждане на доверие с медии и публика,
спазване на етични норми. Това са само някои от
критериите за успешната работа на един PR.
Пред какви предизвикателства се изправяте като
мениджър „Връзки с обществеността” на Гранд
Хотел
София,
какви
са
спецификите
на
професията
Ви?
Разкажете
за
конкретен
интересен случай на преодоляно затруднение.
Спецификата на професията се изразява в
спецификата на продукта, който предлага един
хотел. А това е именно услуга, която засяга много
човешки емоции. Гранд Хотел София е бизнес хотел,
което налага определени насоки на комуникацията,
но също така е хотелът, в който отсядат много звезди
на спорта, киното, музиката. В хотела се провеждат
важни бизнес мероприятия, но в същото време там
има сватби, рождени дни, кръщенета... Разполагаме
с различни заведения – гурме ресторант, кафе
сладкарница, пиано бар. За всяка от тези услуги се
изисква стратегия за комуникация, съобразно
публиките.
Предизвикателство
за
мен
е
изграждането
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на познания във всички тези области до
най-малкия детайл. Много голямо значение за
работата на PR на хотел е дискретността.
Затрудненията в работата са именно балансът между
интереса на медиите към живота на известните ни
гости и тази дискретност. Много колеги журналисти не
разбират необходимостта да осигурим спокойствие и
комфорт на нашите гости, а понякога и пълна
анонимност.
Спазвате ли Етичния кодекс на PR специалистите в
България и как работите за неговото популяризиране
във вашия бранш?
Спазвам Етичния кодекс на PR специалистите и го
популяризирам доколкото ми позволяват контактите с
колеги в нашия бранш.
Тази година Гранд Хотел София бе домакин на две от
най-значимите събития в областта на връзки с
обществеността в България – конкурса „PR Приз” 2010
и Четвърти PR Фестивал. Защо решихте да подкрепите
събитията и да станете партньор на БДВО и доволни
ли сте от партньорството с нашата организация?
За шестте години от откриването си Гранд Хотел
София развива своя програма за подкрепа на
значими събития, които се случват в столицата ни.
Основно тези събития са в областта на образованието,
изкуството, културата, музиката.
Конкурса „PR Приз” 2010 и Четвърти PR Фестивал са
едно от най-значимите събития за PR в България и за
нас беше удоволствие да бъдем домакин за найдобрите специалисти в областта и най-добрите
проекти на годината.
Кое Ви подтикна да станете член на БДВО?
Станах член на БДВО в момент, когато вече се
чувствам донякъде изграден специалист по връзки с
обществеността. В професионален план имам
натрупан вече известен опит и желание за
обмяна на знания и идеи с членовете на БДВО.
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Новите членове

Иванка Кусева,
Управител на агенция 03 PR
Иванка Кусева е магистър по
специалност “Журналистика”.
Кариерата си стартира в Нова ТВ
като стажант в предаването
“Телеман”. Понастоящем работи
като ПР специалист в агенция О3,
където се занивама с изграждане
на кризисни комуникационни
стратегии.

Любомира Динева, преподавател
в ЮЗУ “Неофит Рилски”

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.

Присъедини се към БДВО и в Уеб пространството:

Магистър по “Връзки с обществеността” и
бакалавър по “Публична комуникация”.
От септември 2008 г. преподава Връзки с
обществеността в Югозападния
университет. Интересите и са в областта
на политическия маркетинг, изследване
на комуникациите и общественото
мнение, Public Relations.
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ЗА и

отив /от Мила Миленова

PR клишетата
„Това са вълшебните думички в PR-a”

„Това са паразитните думички в PR-a”

Както добре знаем от практиката ни на комуникатори в
неформална среда, устното словесно изражение на
мислите ни е наситено с фрази от разговорната реч,
които.... ами... не ще открием в тълковния речник. Като на
всички други хора, некомуникатори по професия. Дори и
радетелите за чистота на езика могат да признаят, че
паразитните думи са логически мост между мисълта и
изразяването,и именно те идват на помощ, за да
завършим или започнем разказа си.
PR-ът също си има такива лингвистични кодове, чиято цел
обаче е да пробие защитата в страниците на свободното
(от PR материали) слово. Макар и преексплоатирани,
изразите „за първи път”, „единствено”, „уникално по рода
си” и т.н. често успяват да се доредят до колонката.
Когато обаче нямаш новина в това, което представяш за
новина, винаги можеш да опиташ нещо да се случи „за
първи път”. Например: всяка година 4 май е Световен ден
за борба с астмата. Но пък през 2010 г. във Варна за
първи път се провежда на открито... 
И накрая: „вълшебните думички” понякога лесно
ориентират всекиго за какво става въпрос в текста. Ако е
„иновативен”, ще да е нещо технологично, ако е
„здравословен”, значи е за хора на диета. И така
изкристализират още от самото начало интересуващите
се от не-интересуващите се.

„За първи път” се превърна в „ами-то” и „значи-то” в
речника на PR-а. Някой възприема ли „ами”-тата на
събеседника си? Може ли да ги преброи, да ги осмисли?
Едва ли. Същото се случва и с PR клишетата – те имат
неприятното свойство да минават покрай погледа или да
се плъзгат покрай ушите на хората. И все пак един израз
като „за първи път” не е драстично обезпокоителен, освен
ако „първият път” не се окаже втори или трети път. Но
понеже няма кой да брои колко пъти нещо се прави за
първи път, може винаги да се използва утвърдената
формула „Отвори врати първият/единственият клуб по
салса/PR/ръкоделие”... 
Паразитните думи също еволюират – вече има такива от
ново поколение. Или иначе казано: клишета 3.0. Ако PR-ът
иска пресрилийзът му да бъде „по последна мода”, то
задължително трябва да използва модерни думи като
„ексклузивно” (синоним на „единствено”) и „бутиково”
(вместо „уникално по рода си”, като не е задължително да
се отнася за дреха или за вещ въобще). За съжаление
обаче, човешките сетива не еволюират успоредно с
клишетата и си остават все така закърнели по отношение
на тях.
И всъщност отново стигаме до старата истина, че хубавите
неща в PR-а се случват не благодарение на думите
(паразитни или не), а благодарение на действията.

новини
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забавление
1.

Приготви се за сериозна манипулация! Е, не
задължително в негативния смисъл. Но имай предвид, че като
специалисти по комуникация, PR-те обръщат сериозно
внимание на това как поднасят цялата информация и много
често има изненади (най-вече приятни), заради пропусната
една малка, уж незначителна подробност. Според Ана
Динкова това "свойство" се дължи на факта, че добрите PR
специалисти умеят ловко да прокарват собствените си идеи
и да убеждават събеседника си, че сам е стигнал до
определено заключение. По-важното обаче е, че според нея
това
умение
се
използва
особено
успешно
с
манипулативна цел от жените представителки на PRгилдията. Василена Вълчанова пък много на място отбелязва,
че PR-ът ще използва заобикаляния на правилата, за да каже
това, което иска - точно като вмъкване на т.0, когато са го
помолили за 5 неща ;) (каква е тази т.0 - след малко ще
разбереш - б. x4o)
5. Приготви се за дълги нощи, в които партньорът ти не спира
да работи! Ами, истината боли. PR-ите обикновено нямат
работно време. Дори е по-правилно да се каже, че нямат
почивно
време.
Постоянна
организация
на
събития,
координация на различни процеси, нужда от наваксване на
невъзможни крайни срокове. Живот ли бе, да го опишеш! Факт
е, че в подобни моменти (в случая заговорихме за нощи), PRпрофесионалистът има нужда от повече ласки, но
вероятността по време на секс да чуеш име, различно от
своето... Да, изнервящо е някак, когато трябва да правиш
няколко неща едновременно и лапсусите просто се случват.
Според Васи това дори е Правило №0. (цитат: Ключово
базисно правило - да не кажеш после, че не са те
предупредили). И тук Ани допълва, че ако си мислиш, че може
да изненада любимия си PR и да го замъкнеш на някое
затънтено и романтично местенце, особено без добър обхват
на мобилна телефонна мрежа или интернет, то шансът да си
ходиш сам е много голям.
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2. Приготви се за дълги и продължителни социални
контакти почти всеки ден! PR-те са родени да
контактуват. Особено пък мъжът PR, като рqдко срещан
вид в тази професия, е доста апетитно парче за
останалата част от обществото, така че често получава
покани за коктейли, събирания на по чашка и всякакъв
друг вид soirées. Без значение от пола пък, PR-ът
постоянно организира някакви събития, така че се готви
и да не присъстваш на много от тях. Някои съветват и да
свикнеш с факта, че във връзката ти с PR-а ще има и
трето лице - мобилният телефон, а и не е изключено да
започнеш да ревнуваш от лаптопа.
3. Приготви се да разбереш защо дяволът е точно в
детайлите! Това е - професионалното изкривяване към
желание всичко до най-малката подробност няма как
да не се отрази и в личния живот. Когато професията ти
изисква да изпипваш всичко докрай, свикваш да си
подреждаш по този начин нещата навсякъде. А може и
да е обратното - в личния си живот някои PR-и
пропускат момента с "изпипването" точно защото са
се пренаситили да го правят професионално. (Добре,
де, тази точка може да се дължи и на това, че познавам
доста PR-и, които са зодия Дева, но съм сигурен, че
"овните" и "стрелците" в бизнеса също имат подобни
наклонности.)

4. Приготви се за голямото чакане! Вероятно не знаеш,
но PR-те не са от най-точните хора. Имам 2 концепции
по въпроса - или е защото постоянно довършват
нещо/поредната среща се е забавила прекалено
много, или това е изкривяване, получено от дългата
комуникация с журналисти. А е обществена тайна, че
журналистите не обичат да ходят особено навреме на
организирани от PR-и събития. (Но пък са доста
взискателни към пиарите, когато наближи крайният
срок за затваряне на броя/емисията.)
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The New

Generation

WEB 2.0 МИСЛЕНЕ

В днешно време всички, особено ако са обвързани с дейности в областта на меркетинга, PR-a или комуникациите, познават
инструментите на WEB 2.0. В началото се започна с блоговете – всеки можеше да се сдобие със собствен блог, под формата
на персонален дневник. После се появиха и социалните мрежи, най-популярната от които стана Facebook. Появи се Twitter,
който напълно промени типа журналистика, познат досега, и даде съвсем нови възможности за отразяването на най-актуалните
събития и скорострелното разпространение на информацията. Отделно в интернет пространството вече съществуват безброй
форуми – някои по-сериозни и на професионални тематики, други използвани предимно за забавление и прекарване на
свободното време.
Да не забравяме и новия тип “търсачка” Google, чиято идея е не просто да открива страници или информация по ключови думи,
но и според тяхната популярност. Системата има свои, собствени механизми, чрез които сама набавя информацията, която й
е нужна, за да се поддържа и "ъпгрейдва". Алгоритъмът за търсене е ориентиран основно към количеството на хората, пожелали
да отворят определена страница. В основата на тази идея стои предположението на двамата създатели на системата: Сергей
Брин и Лари Пейдж, че най-търсената информация е и най-полезната от гледна точка на потребителите. Тук идва мястото и на
познатия на всички специалисти в областта на маркетинга и PR-a термин: SEO или Search Engine Optimization, използван от много
компании за популяризирането на търговски марки и за поддържане на имиджа на организацията.
Всичко това не само напълно промени WEB пространството и начина, по който то се експлоатира, но и създаде един нов тип
мислене. Мислене на ниво WEB 2.0.
На първо място това мислене се появи при младите хора, както е и логично да предположим. Тези поколения, които са
израстнали с новите технологии, мобилните комуникации, компютрите и интернет, най-добре разбират новия тип WEB 2.0 начин
на живот. Със ставането си сутрин, повечето млади хора влизат в интернет. Обновяват своите блогове и Facebook – профили и
се информират за най-новите събития. Интересното е, че голяма част от живота на младите хора е пренесен във виртуалното
пространство. Когато например се запознаем с нов човек, най-нормалното нещо вече е на следващия ден да бъдем открити от
него в социалната мрежа и да бъдем добавени към контактите му. Когато посетим дадено място, когато присъстваме на
дадено събитие или изобщо, когато извършим дадена дейност – това веднага има отражение в интернет. Появяват се снимки и
видеоматериали, които неизменно се добавят към профилите във Facebook, MySpace, към персоналните ни блогове и така
нататък. Отделно става все по-често явлението – запознанства посредством интернет.
И ако някой не е наясно и не е в крак с новите технологии и с това как да ги използва – автоматично намалява шансовете си за
социален живот или за успехи в сферата на бизнеса. Защото WEB 2.0 дава безброй много възможности за комуникации на найразлични нива, по най-различни начини и тези комуникации не бива да се пренебрегват като влияние.
Калина Тачева
Студент в “Нов български университет”
Магистърска програма: “Управление на масовите коминикации и връзки с обществеността”
Модул: “Връзки с обществеността”
/продължение в следващия брой/
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кариера

Агенция "ДеКони" търси за позицията PR мениджър, PR
специалист, който:
•Има подходящо образование и солидни познания във всички области на
съвременния PR;
•Отлично познава интернет като комуникационна среда;
•Има общи познания по маркетинг и реклама;
•Отлично знае английски език. Доброто знаене на всеки друг език е
предимство;
•Притежава отлични комуникативни и презентационни умения;
•Отлични умения за работа в екип;
•Минимум 5 години опит в областта на PR на ръководна позиция в
компания или агенция.
Описание на длъжността:
Разработва и реализира PR стратегии за клиентите на агенцията;
Осъществява мониторинг и пост-кампаниен анализ;
Координира и осъществява връзки с медиите;
Разработва и реализира при необходимост кризисни PR стратегии;
Организира, осъществява и контролира цялостната PR дейност на
самата агенция.
Моля изпращайте CV на emarinova@deconi.bg
PRактики, брой 8, 7 юни 2010 г.

PRактики стартира рубриката
PR кариера, в която ще публикуваме

свободни позиции за работа от
областите Public Relations, Маркетинг
и Реклама.

С PRактики вашата обява достига

до над 1000 специалисти от
областта на комуникациите в
България.
За допълнителна информация:
manuela.djulgerova@gmail.com
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