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Десислава Бошнакова вече е доцент по политология
Десислава Бошнакова е един от най-авторитетните български PR
специалисти. От 10 години преподава управление на пиара и
управление на специални събития в Нов български университет.
Директор е и на магистърските програми "Управление на масовите
комуникации и връзки с обществеността" и "Международна
комуникация“ във висшето учебно заведение Автор е на книгите
"Проговорки" и "Политически пиар 2.0". Освен това е собственик и
управител на PR агенция ROI Communication, която се занимава и с
издаването на специализирана литература. Завършила е управление
на пиара в НБУ.

Правилата за регулация на медийния пазар в Европа ще се обсъждат
на форум през есента в София
За това се договориха българският еврокомисар Надежда Нейнски (позната на широката
общественост като бившият външен министър от правителството на СДС Надежда Михайлова),
комисарят по цифрови технологии Нели Крус и комисарят по правосъдие, основни права и
гражданство Вивиан Рединг, която е и бивш комисар по информационно общество и медии.
Трите разговаряха по време на редовната сесия на Европейския парламент в Страсбург.
Основната тема на срещата е била какви медии искаме за Европа и свързаните с това въпроси
за независимостта на медиите и осигуряване на прозрачност върху собствеността им.
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Събития и обучения

От 22 до 24 юни София ще бъде домакин
на Дни на креативността 2010
Броени дни остават до Дни на креативността –
поредица от събития, посветени на едно от най-ценните
качества, които хората притежават, но често
пренебрегват - креативността. Проектът се организира
от Apeiron Academy в партньорство с McCann Erickson
Bulgaria, Chevrolet Bulgaria, Sopharma, и кино Арена.
Програмата включва бизнес закуска, майсторски клас
и мащабното събитие „Арена на креативността”.
Всички те са подходящи за специалисти в сферата на
комуникациите и маркетинга. Специален гост на
събитието ще е международният лектор в областта на
креативния маркетинг и PR - Анди Грийн.
По време на участието в Дни на креативността, Анди
Грийн ще използва „Най-малкия пресофис” в България,
който ще бъде на 4 колела. Оборудван с необходимата
техника, малкият модел автомобил „Spark” на Шевролет
ще бъде активната връзка на Анди с медиите.
Всички, които нямат възможност да присъстват на
събитията ще могат да следят на живо какво се случва
по време на протичането им посредством Twitter и
Facebook и профилите на Дни на креативността.
За
повече
информация
www.bcreative.bg
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и

регистрация

Лятна школа на НБУ
по Връзки с обществеността
на тема „Комуникационни практики и
вътрешни публики”
12-14 юли 2010 г. (понеделник - сряда)
София
Дванадесетата лятна школа по Връзки с
обществеността,
организирана
от
департамент "Масови комуникации" и Нов
български
университет
на
тема
„Комуникационни
практики
и
вътрешни
публики” ще дискутира комуникационните
практики, насочени основно към вътрешните
публики, чиито цел е постигане на по-високи
резултати, повишаване на квалификацията,
ефективност при управлението, сплотяване на
колектива,
корпоративна
идентичност,
лоялност към работодателя, единна политика
по отношение на контакт, представяне и връзки
с външни на организацията публики като
институции,
законодателни
органи,
конкурентни
фирми,
медии,
клиенти,
потребители и т. н.

–
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Фестивал

Из записките на един PR посетител...
След като в предишния брой на PRактики имахте
възможността да научите повече подробности от това,
което специалните гости на четвъртия PR фестивал Аманда
Джейн Сучи (Италия) и проф. Георгий Почепцов (Унгария)
споделиха с българските си колеги, ето какво се случи и в
останалите два дни...

Така поне самите те споделиха на глас.

Когато се опитваш да резюмираш мащабно събитие,
винаги има риск да изпуснеш нещо. Не изключвам подобна
вероятност
в
редовете
по-долу.
Гостите,
темите,
презентациите, идеите и личните теории около това какво е
да правиш PR по време на криза не къде да е, а в България,
определено бяха нещо изключително любопитно за
слушане, размишляване и коментиране. Месец след края
на Фестивала най-важното не е кой какво е казал, а какво
ние, участниците, успяхме да преживеем и запомним. И
разбира се, с какво това събитие обогати всеки от нас.
Независимо от това кой с какво цялостно впечатление си
тръгна, остава нещо, което е неоспорим факт –
възможността от среща. Събрани на едно място, PR
специалисти от различни сфери, седнаха заедно на една
маса, за да споделят своя опит, трудности и постижения. И в
това определено имаше енергия. А именно тя е тази, която
осмисля подобни мероприятия.

Топ 3: Най-интересни цитати:

Политическият Панел
Фестивалът стартира с „тежката артилерия”. Дали и какво е
нивото на Public Affairs у нас е тема, която далеч не е целта
на този кратък слалом назад във времето. В този модул от PR
Фестивала обаче, политици и специалисти по комуникация
разговаряха открито, както никога досега.
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Любопитен факт от срещата:
Нямаше нито
правителство.

един

представител

на

управляващото

„В кръга на шегата, искам да отправя една препоръка към
експерите
по
комуникации
на
управляващото
правителство: опитайте се да въведете Happy hour без
присъствие на представители на правителството в
сутрешните блокове и Day off – ден от седмицата без
медийно присъствие за представителите на Кабинета. Със
сигурност така ще спечелите време, в което да свършите
още малко работа”,
Албена Ивайлова, управител на PR агенция VIVEKA
„Проблемът не е в кризата, а във времето между кризите”,
Мария Капон
„PR преминава преди политиката и затова в момента
всичко е една пропаганда. За да има комуникационна
стратегия едно управление, то трябва да има на първо
място управленска стратегия, а комуникационната
стратегия трябва задължително да бъде не водеща, а
съпътстваща.”
Татяна Дончева
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Фестивал

(продължение от стр. 4)

Практиците разказват
Горещо кафе, вкусни сладки и фреш от портокал – така
преходът от политическите към обществените комуникации
стана някак неусетно. И после – много и различни гледни
точки в PR и неговите вариации. Шарен пъзел от кампании,
идеи и успехи.
Тенденциите, които можем да очертаем след финала на
този панел:
 И науката може да се комуникира интересно. Лошото е,
че липсват квалифицирани кадри, които да се занимават с
това в университетите. Начинът, по който Любов Костова
(мениджър „Проекти и партньорства” - British Council) говори
за наука, е изключително заразителен. Според това, което
чух на Фестивала, организираното от Британския съвет
събитие FameLab е нещо, което със сигурност трябва да се
посети.
 Неправителствените организации имат свой портал! И
това, ако не е събитие? Има претенцията да се превърне в
най-големия систематичен указател за организациите, които
си поставят задачи, отвъд границите на конвенционалните
копюри. Влезте и го разгледайте. Създателите му приемат
всякакви забележки, защото вярват, че всички заедно можем
да помогнем за създаването на нещо наистина добро.
Зеленото не е просто най-актуалният цвят този сезон. То е
необходимост, която рано или късно ще ни облее по-силно
и от леден водопад. Две последователни мнения в полза на
зеления PR ми дават основание да твърдя, че той бавно, но
сигурно започва да се настанява на „дневен ред”. Има още
какво да се иска от фирмите и от всички нас в тази посока,
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категорични са обаче и двамата презентатори – Константин
Иванов (маркетинг директор WWF-България) и Радина
Ралчева (управител на Go Green Communication).
Термини за начинаещите в зеления PR:
Green washing* е, когато компаниите се опитват да
представят своите продукти като екологични, въпреки, че те
изобщо не са такива.
Green sheen е, когато става дума за компания, която твърди,
че има зелена политика и практика, но всъщност няма
такава.
Token green се наричат компании, които правят само
минимума от „зелени” усилия, единствено, за да се
представят като „зелени” пред медиите.

Show BUZZZ
На фестивал като на фестивал - нищо нямаше да е
същото, ако не беше финалът, посветен на PR в
шоубизнеса. Телевизия, кино, концерти, мода – проф.
Любомир Стойков беше подбрал участниците така, че да
има от всичко по много. Без излишна екстравагантност, те
разкриха пикантни подробности директно „от кухнята” на
българския инфотеймънт.
Поуката:
„BMW не намали разходите си за маркетинг за миналата
година и се нареди между 20-те печеливши марки за 2009!”
(Анелия Бъклова – гл. редактор на Premium Lifestyle).
*От презентацията на Радина Ралчева: „5 добри причини, заради
които да имате зелен бизнес”,
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Интервю с г-жа Юлия Угринова – Мениджър “Корпоративни комуникации”, “СОФАРМА” АД
Г-жо Угринова, Вие като човек, който се занимава и с
маркетинг, и с PR, кажете ни къде е границата? Къде
свършва маркетинга и започва PR-а във времето на
интегрираните
комуникации
и
алтернативните
източници на информация?
Хубав въпрос. Моето мнение е, че в нашето време
липсва точно дефинирана и забележима граница,
напротив - “висшия пилотаж” е когато добрия PR
премине плавно през маркетинга и някъде остане като
добра изява. Съвременните условия налагат да се
покажат гъвкавост и мобилност, и да се комбинират
методите на маркетинга и силата на PR-а.
Юлия Угринова е част от екипа на СОФАРМА
АД от 1999 г., като започва своя професионален
път в компанията в отдел «Проучвания и
реклама». От началото на 2009 г. заема
позицията
на
Мениджър
«Корпоративни
комуникации».
Завършила
е
специалност
«Връзки
с
обществеността и реклама» в СУ „Св. Климент
Охридски”. Освен това, г-жа Угринова е
магистър по «Антична религия и култура на
Югоизточна Европа», както и бакалавър по
«История».
Тя
има
и
следдипломна
квалификация по Маркетинг, реклама и бизнес
комуникация» от УНСС.
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Какво Ви привлича в професията PR и ако трябва да
маркирате нейните плюсове пред маркетинга, кои са
те?
В професията на PR ме привлича креативността,
комуникацията и срещата с много и различни по
интереси хора, специалисти в различни области.
Привличаме възможността да се изказват лични мнения,
които се базират на обществения опит, които
съобразени с професионален подход и провилна PR
стратегия водят да налагането на подходящи послания.
Добрият PR е възможността да се развият цялостния
образ и имидж на организацията и нейните продукти
през призмата на положителния нюанс и послание.
Успешният маркетинг в голяма степен зависи от добрия
PR.

Интервю с Юлия Угринова
(продължение от стр. 6)

Какви отговорности и предизвикателства се крият зад
длъжността Мениджър «Корпоративни комуникации” в една
фармацевтична компания?
Пазарът на фармацевтични продукти е специфичен пазар,
бързо изменящ се и непредсказуем. Това налага
непрекъснато актуализиране на знанията и информацията,
максимална подготовка, за да може икономически и
професионално да бъде поднесен
фармацевтичния
продукт.
Особено важно е да измисляш как да се откроиш сред
другите, да бъдеш креативен. Това е професия за хора с
широк мироглед, енергични, готови да вложат всичките си
усилия и професионализъм в това, в с което се занимават.
Популяризирате ли дейността на българската компания, в
която работите по света и ако ДА - как?
Разбира се, че я популяризираме. Учим се в крачка как да
отстраняваме някои пропуски. Всичко е въпрос на желание и
добра организация. Винаги има какво да се научи, какво още
по-добре да се направи. Софарма е българска фирма,
която продава своите продукти в много страни по света. Това
налага и нейното популяризиране, правилен маркетинг и
успешен PR.
По случай Десетгодишнината от създаването на конкурса
„PR Приз” БКВО връчи специални награди за дългогодишната
подкрепа на организацията на PR Приз и PR Фестивалa. Един
от призовете взе именно Софарма. Какво ви мотивира да
подкрепяте дейността на браншовата организация?
Софарма АД е българска компания. Работим за България и
българите. Какво по-добро от това!
Опитваме се да
комуникираме с много и различни
професионалисти от бранша, събираме и обсъждаме
различни гледни точки.
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Нашата дейност е насочена към повишаване на нашата
ангажираност и съпричастност към проблемите на
обществото, повишаване на качеството на живот на
населението и неговата по-добра информираност за
неговото здраве и стандарт на живот.
Тази година бяхте член на журито на конкурса „PR Приз”. С
какви впечатления ще останете от събитието и
участниците като цяло?
Участието в PR Приз е високо престижно. Нивото на
състезателите става все по-високо, както и качеството на
представените проекти. Това е уникална възможност да се
покажат собствени постижения, но и да се запознаеш с
постиженията на своите конкуренти, да направиш реална
преценка на своите възможности и идеи.
От позицията на практик и на член на журито как бихте
оценили посоката на развитие на PR в условията на
икономическа криза през изминалата година?
В условията на криза сериозните компании осъзнаха, че
инвестицията в PR е дългосрочна инвестиция в имидж и
репутация. Ориентираха се към търсене на по-иновативни
и креативни решения с цел повишаване на качеството,
популяризиране на продукта и задържане на пазарните си
позиции.
Моля, довършете: Успешните PRактики в България са:
Практики,
които
утвърждават
професионализма
и
социалните измерения на фармацевтичните продукти.
Всички ние сме потенциални клиенти и пациенти на ДКЦ,
аптека, болница. Каквито и PR кампании да започваме,
каквито и маркетингови стратегии да чертаем, никога не
трябва да забравяме очакванията към нас за лоялност,
коректност, честност. Ние работим за хората и те веднага
биха усетили всеки нюанс на фалш или доза на
неискреност.
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the new generation

WEB 2.0 МИСЛЕНЕ

/Продължение от миналия брой/

Източник: www.google.com

Калина Тачева
Студент в “Нов български университет”
WEB 2.0 освен всичко създава и
един нов тип личности, нов тип
отношения и нов тип култура.
Това води и до множество
въпроси от страна на хората,
занимаващи се с изграждане и
позициониране на имидж. За
всички е ясно, че посредством
Facebook и Twitter има възможност да се достигнат
много хора. Много хора, обаче, които все още не
разбират
напълно
новите
инструменти
за
комуникация и новото виртуално мислене, не биха
могли да стигнат до потребителите и да постигнат
правилния резултат, ако не използват тези явления
правилно.
Facebook, например, е социална мрежа.
Немислимо е да говорим за публикуване на
новини там, най-малкото защото хората, които са
там, не са настроени да четат сериозни новини и
мнения. А много журналисти, предимно от
сравнително по-старите медии като радиото и
телевизията, говорят именно за “публикуване” на
новини във Facebook.
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Това е израз на старото мислене. При новото WEB
2.0 мислене, на голяма част от новинарските
сайтове има възможност да се споделят новини
във Facebook, Twitter, Deliciоus и други. Това е
приемливо, защото е по-правилен подход към
новия начин на мислене.
Facebook е мястото, където се дефинират
връзките с приятелите, с работодателя, където
всеки “публикува” персонална информация,
свързана със собствената му личност. Има и
други,
сериозни
сайтове,
които
хората
посещават,
за
да
четат
новини
или
професионална
информация.
Има
и
възможности за споделяне на линкове към тези
сайтове. Когато обаче, тези инструменти се
използват погрешно по отношение на новото WEB
2.0 мислене, се рискува информацията да не
бъде асимилирана правилно и приета добре.
Една от положителните страни на новото WEB 2.0
мислене е, че в интернет пространството всичко е
възможно и може да се получи достъп до всяка
информация. За нещастие, и обратното е
валидно. Интернет и новите технологии са нож с
две
остриета
–
както
ние
можем
да
разпространим бързо и успешно дадена
информация, така и всички останали могат
бързо да разпространят информация за нас.
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Когато познават WEB 2.0, хората, занимаващи се с
комуникации, лесно могат да предпазят себе си (и
клиентите си) от опасностите, на виртуалната
среда. Ако не - новото web-пространство може да
крие много неприятности. При бързото развитие на
технологиите и средствата за комуникация,
органите, които би трябвало да упражняват
контрол, все повече се затрудняват да реагират в
крак. В училище, например, учениците имат WEB
2.0 мислене, което повечето учители не притежават.
Тогава в WEB пространството младежите, в много
случаи, са наконтролируеми, но в същото време и
беззащитни.
С появата на новото мислене и новите
комуникации, идват и нови проблеми. Това налага
да се създават нови и адекватни правила. Те обаче,
липсват и причините са именно неразбирането на
новото мислене, на нуждата от тези правила и
незнанието как точно да се наложат така, че да се
спазват от всички. Напоследък се появи терминът
“Виртуален тормоз” или още “кибер тормоз”. Това
явление е

изключително разпространено сред младежите, но
засяга и много възрастни, особено публични
личности. Виртуалният тормоз е нов вид насилие,
който често се пренебрегва защото не съществува
в реалността, а във виртуалното пространство. Той,
обаче, може да бъде много по-опасен от всички
останали видове тормоз и да има сериозни
психически последствия върху “жертвата”. Това
поставя една сложна задача именно пред хора
като PR-специалистите и хората, занимаващи се с
комуникации. Има информация, която не бива да
се разпространява, има видео и снимкови
материали, които е противозаконно да се
публикуват и затова трябва да има контрол, да се
реагира бързо и адекватно.
Като цяло, с появата на WEB 2.0 идва един нов свят,
който, въпреки, че съществува само виртуално,
дава едни напълно реални резултати от действията
на хората в него. WEB 2.0 е нов начин на мислене,
нова култура и нова психология.
Със съдействието на:

Рубриката „THE NEW GENERATION” се списва
от „Клуб на журналиста и PR-а” към НБУ
като знак за началото на сътрудничеството
между БДВО и КЖПР-а.
PRактики, брой 8, 23 юни 2010 г.
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„Сексът и градът” 2: PR на високи токчета
От Кремена Георгиева
Вдъхновяваща пролетна разходка из улиците на Париж
случайно ме натъкна на две огромни златни обувки,
кипрещи се кокетно точно пред Операта на едно от найоживените места във френската столица. И докато
разбера „Какво става тук?”, станах неволен свидетел на
това как десетки, а може би стотици случайно
преминаващи дами от всякакви възрасти и раси позират
ентусиазирано,
запазвайки
спомен
от
световната
премиера на един от най-чаканите филми този май –
„Сексът и градът 2”.
За това какво се е случило през това време в София и как
официалните разпространители на филма са реализирали
неговата комуникационна кампания на „българска почва”,
помолих да ми разкаже Маркетинг директора на
„Александра груп” Боряна Нейкова.
Как бихте коментирали световната
кампания около представянето на
„Сексът и градът”2?
-Мащабна и интересна. Тъй като
филмът е таргетиран основно към
жени, наблягането на броя на
тоалетите,
подчертаването
на
лъскавите
аксесоари
още
от
предварителната визия на плаката
(имам предвид лаптоп HP, чанта
Шанел) със сигурност привлича
вниманието. Репликата от филма:
PRактики, брой 8, 23 юни 2010 г.

„имам нужда от малко лукс” се явява като естествено
продължение на цялата кампания. Наблягането на
екзотичните снимки е много вълнуващо.
Коя част от нея беше най-впечатляваща и ефективна,
според Вас и защо?
– Премиерата предизвика огромен интерес. Изборът на
четири български красиви жени за увеличаване на интереса,
също беше положително. Не твърдя, че изборът е бил
съвършен, но и никак не беше лесно. Важното е, че четирите
жени се включиха в интригата с настроение, което се усети
и на самата премиера. Организирането на томбола с
толкова на брой прекрасни, изключително луксозни и скъпи
подаръци се прави за първи път у нас. Списания, книги за
всеки гост е допълнителен фън. Ексклузивността на напитките
– шампанско Мое Шандон и Бейлис, каквито се пият и във
филма, допринесе за много истинската атмосфера на
събитието.
Присъствието
на
известни
жени
от
ентъртейнмънта, медиите, бизнес дами предаде тежест на
премиерата. Ние сме щастиливи, че 90% от поканените се
отзоваха на поканата.
Не дойдоха само онези, които не
бяха в София на този ден и съжаляват.
Как се реализира кампанията у нас?
– Публикуване на много предварителни PR материали в почти всички
лайфстайл списания
и женски
такива.
Много
информация
в
интернет. Организиране на конкурси
за
двойнички в списания и в
телевизионни предавания.
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Много ефективен кинотрик е пускането на различни
видове трейлъри на филма поне шест месеца преди
премиерата. Започнахме още в края наесента с тийзър
трейлър, после пуснахме основния трейлър във всички
кина, пред внимателно избрани заглавия.
Така се
създаде очакване и шум. Излъчване на рекламни спотове.
Кратки, само със споменаване на заглавието, което в
случая е напълно достатъчно и позиционирани на точните
места.
Разбира
се,
използвахме
и
стандартни
маркетингови
инструменти,
като
широка
радио
кампания, външна и печатна реклама. Организиране на
събития и в други молове в провинцията, където има кина
Арена. С тръгването на филма по екраните, стартира и
промоция във всички кина Арена: всеки зрител/зрителка
има шанс да спечели лаптопа HP от филма и годишен
абонамент за списание Космополитън.
Какви бяха поставените цели и какъв е резултатът до
момента?
Да надминем успеха на първия филм. Това е висока
летва. Първият филм беше изключително успешен. Затова
и в премиерата пак имахме Тузар, както преди две
години и той беше отново безспорният любимец на
всички, Орлин Горанов. Всичко до момента показва, че
ще постигнем целта си.
Коя част от комуникационните техники, използвани в
световен мащаб, използвахте и вие тук и съответно
бихте могли да определите като най-ефективни за
българската аудитория?
Лъскавата премиера, осъществена в естествената среда
филма – молът и с елемент за тайна. Събитието,
осъществено с невероятно много партньори-марки, които
PRактики, брой 8, 23 юни 2010 г.

са представени във филма, създаде възможност за
разрастване на интереса. Всяка марка води със себе си
свои медийни партньори и така отразяването бе в широки
мащаби. Интересното е, че всички отзиви бяха
положителни. Това се случва много рядко по принцип.
На какви трудности в комуникационно отношение се
натъкнахте,
докато
подготвяхте
предстоящата
премиера?
Не можем да се оплачем от трудности в този случай.
Напротив,
реакциите на медиите бяха много
доброжелателни, не сме получили отказ от нито една
медия, някои дори сами ни потърсиха. Може би в
журналистиката по-голямата част от колегите са от женски
пол и са фенки на филма. Това е прекрасно. В крайна
сметка целта е приятното развлечение и колкото повече
хора си създадат такова, толкова по-добре. Положителните
емоции не са толкова често, да не ги изпускаме.

Какви са основните разлики по отношение на начина, по
който този филм се възприема в Европа, Америка и тук?
Ако има, на какво се дължат те?
– Различен темперамент. В Америка зрителките са поспонтанни и се хвърлят да го гледат още в първите дни.
Това е друг тип култура на ходене на кино. В България са
по-спокойни, не са чак толкова нетърпеливи, но затова пък
са изключително верни. Има зрителки, които гледат филма
по няколко пъти. И постепенно всичи отиват да си доставят
удоволствие. За такъв филм лесно се събира компания, а
това е още по-приятно. Тази година експериментирахме
пускането на филма на среднощна предпремиера. Като
се има предвид предимно женската аудитория, искахме
да видим какви ще са резултатите. Желаещите да са
първи се оказаха доста.
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БДВО членове: Елица Наумова

Какво Ви привлече в PR професията?

Елица Наумова е магистър по
„Връзки
с
обществеността”
завършила е СУ „Св. Климент
Охридски“.
Има
следдипломни
квалификации и специализации в
областта на рекламата, маркетинга,
бизнес комуникациите, психологията
и продажбите. Започва кариерата
си преди 15 години като рекламен
агент. Продължава развитието си
като специалист „Маркетинг и
реклама“ и мениджър „Рекламни
продажби“ в компании от ИТ
бранша, а след това като търговски
представител
в
международна
куриерска компания и акаунт в
рекламна агенция. От 2005 г.
завежда отдел „Маркетинг и връзки с
обществеността“ в ЗАД „Булстрад
Живот Виена Иншурънс Груп”.
Член е на БДВО от 2007 г., а на
Комисията по етика - от 2008г.
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За мен този въпрос няма еднозначен
отговор. По природа съм общителна и
това провокира интереса ми към
масовите комуникации, като цяло. Когато
се връщам назад към първите си стъпки в
тази сфера все още мога да усетя
вдъхновението
и
ентусиазма,
които
изпитах от възможността да се докосна
до една нова вселена и нейните
измерения – връзките с обществеността,
рекламата, марке-тинга, ефективната
бизнес кому-никация и създаването на
работещи послания, които да достигнат
до точната публика... Толкова много
аспекти, които могат да бъдат използвани
креативно за постигането на позитивни
резултати, а същевременно разкриват и
още много възможности за развитие на
ползотворните бизнес взаимоотноше-ния.
Признавам, че се чувствах изкушена да
проверя на практика какво означава да
работя във всяка една от тези области, за
да мога да се ориентирам и да направя
своя избор като професионалист. С
течение
на
времето
осъзнах,
че
професионалният ми път се развива по
начин, който ми дава чудесна възможност
да приложа всичко научено в работния
процес,

докато продължавам да се развивам
като комуникатор. И все пак, като
голямо предимство отчитам липсата на
рутина, за сметка на динамиката и
ежедневните предизвикателства, които
професията предлага. Всеки следващ
ден даваш всичко от себе си, но и
научаваш нещо ново, защото това е
бизнес, който гледа към бъдещето,
въпреки
че
сме
ситуирани
в
настоящето.
Кои са водещите качества, които един
PR специалист трябва да притежава,
за да упражнява успешно тази
професия?
Кои качества са водещи е въпрос на
гледна точка. Все пак, за един PR
специалист е важно да има желание,
което да успее да реализира. Желание
да общува и да превърне това в начин
на живот. Желание да се развива, да
надгражда уменията си и да се
усъвършенства като професионалист.
Също така, желание да служи – да
работи всеотдайно и отговорно в
подкрепа на каузата, която е избрал да
представя и популяризира, но не с
цената на компромис с ценности и
професио- нална етика. Желание да
води конструктивен диалог, защото

Интервю с Елица Наумова
(продължение от стр. 12)

в една или друга степен всеки от нас
е посредник и проводник на
определени идеи и послания, които
предава от организацията към
целевите публики. Важно качество е
и умението за активно слушане и
способността да успееш да се
поставиш на мястото на другия, за
да можеш да се опиташ да
погледнеш света през неговите очи.
Не бих могла да пропусна и
умението за интеграция и работа в
екип – създаването на успешни
профе-сионални контакти с колеги,
медии, партньори и клиенти е
ключово,
за
да
може
PR
специалистът да постигне целите на
организацията или каузата, която
представлява. И наред с всичко това,
аз вярвам, че е необходимо да
проявява постоянство в това да бъде
позитивен,
доброжелателен
и
усмихнат.
Вие сте мениджър „Маркетинг и
връзки с обществеността” в ЗАД
„Булстрад Живот Виена Иншурънс
Груп”.
Какво е особеното в
работата на тази позиция?
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Как се съчетават маркетинг и PR?
Предлагането на животозастрахователни
услуги
е
наистина
специфичен вид бизнес. Когато
започнах работа в компанията аз бях
привлечена
именно
от
философията
на
животозастраховането
и
неговия
потенциал от гледна точка на
ползите, които застраховките „Живот”
носят на клиентите. Както всяка
дейност в такъв отдел и тази има
своите
специфики
откъм
инструменти на комуникация и
подход.
Стремим
се
към
създаването
на
дългосрочни
и
лоялни взаимоотношения с клиенти и
партньори. Нещо, което аз много
ценя, е възможността да обменяме
опит и идеи с колегите от другите
компании на Виена Иншурънс Груп,
както в рамките на България, така и
на международно ниво. Работим
чудесно в екип и за мен това е
допълнително предимство.
Същевременно, ако се върна на
спецификата на бизнеса трябва да
отбележа и факта, че у нас все още

няма
достатъчно
познаване
и
разбиране на предимствата, които
предлагат този вид застраховки –
данните
сочат,
че
животозастрахователното
проникване в България е твърде
ниско
в
сравнение
с
други
Европейски държави. Разбира се,
това от своя страна е позитивен
индикатор за перспективите за
развитие на животозастраховането у
нас. Затова хората, които работят в
този сегмент, както и аз самата,
имаме за задача също и да
допринасяме за повишаването на
нивото
на
застрахователната
култура у нас. Бих могла да обобщя,
че за успеха на моята работа като
специалист е от значение гъвкавия
подход
в
съчетаването
на
инструментите на интегрираната
маркетингова комуниакция според
с нуждите на нашите вътрешни и
външни целеви публики.
Вие сте член на Комисията по етика
към БДВО. В какво се състои
работата на Комисията?
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(продължение от стр. 13)

Радвам се, че получих възможност да
стана член на Комисията по етика –
за мен това е както професионален
комплимент,
така
и
голяма
отговорност. Работата на Комисията
по етика в голяма степен е
предефинирана от Етичния кодекс
на БДВО, както и от Устава на
дружеството. Нашата цел е да
насърчаваме
толерантността
и
прилагането на етичните стандарти
при практикуването на професията,
а също и да съблюдаваме за тяхното
спазване от страна на членовете на
Дружеството
и
колегите,
които
работят в сферата на комуникациите. Използвам случая да отправя
послание към всички читатели на
PRактики да се обръщат своевременно към нас в случай, че станат
свидетели на неетични действия сред
общността. Всеки компромис и
пренебрегване на професионалните ценности, дори от един PR
специалист, се отразява
върху
имиджа на професията.
Защо решихте да станете член на
БДВО и да подпомагате дейността
на организацията?
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Изпитвах потребност да общувам с
колеги, да обменя опит и да намеря
нови приятели. Дружеството за връзки
с обществеността се оказа добро
решение за мен, тъй като тук
наистина намерих точно това. Бях и
продължавам да съм привлечена от
ентусиазма, диалогичността, прозрачността и от активността на
организацията.
Наскоро се състояха две от найважните събития в областта на PR в
България - Четвърти PR Фестивал и
Десетото издание на конкурса “PR
Приз”. С какви впечатления ще
останете от тях?
За съжаление, поради професионални
ангажименти
нямах
възможност да проследя отблизо
всички панели на Фестивала. Все
пак,
сравнявайки
тазгодишното
издание с предишните прояви мога
да кажа, че се развиваме в
правилната посока. По време на
Фестивала стана ясно, че сме
отворили теми, които определено се
нуждаят
от
продължение
и
провокираха оживени дискусии. Това
затвърждава моето мнение,

че БДВО успява да идентифицира
актуалните проблеми на бранша,
за които
имаме нужда да
споделим впечатления и опит. От
своя страна, тази година конкурсът
PR Приз нагледно показа, че
въпреки затруднените икономически условия, а може би и именно
заради
това,
има
място
за
творчество
и
реализация
на
интересни и ефективни PR проекти.
Какво ще пожелаете на читателите
на “PRактики”?
Нека
се
включват
активно
в
дейността на БДВО, да споделят
своите мнения и препоръки към
организацията
и
да
станат
инициатори на нови и интересни
поводи за срещи на общността.
Желая успешна и ползотворна
работа, и вдъхновение на всички
колеги!
/КРАЙ/

14

ЗА и

отив /от д-р Александър Христов

Наградите за добро отразяване
Има една особена категория награди, които
компании или браншови организации раздават,
обикновено в рамките на свое годишно събитие. Найчесто те се наричат „Награди за добро отразяване” и
се дават на една-две медии или на отделни
журналисти. Хубавото при тях е, че все пак са
награди, които подобно на всички останали, са
някаква форма на престиж и признание. Е,
евентуалните ползи са повече за награждаващия,
отколкото
за
награждавания,
но
нека
не
издребняваме чак толкова.

новини

В нашия роден шарен медиен пейзаж хубавото е, че
някои от медиите са доволни да получават такива
награди, съответно да отразяват събитието в своите
емисии и на своите страници. Което означава:
честито на организаторите, а не на призьорите.
Защото от това упражнение първите печелят повече от
вторите. И досега в телевизиите и вестниците току се
прокрадва
някой
материал,
че
„наше
момиче/момче”
е
получило
признание
за
журналистическите си умения. Вярно, други медии
едва ли ще споменат за тази награда, но все пак се
постига някаква публичност, нали?
И не, тези награди не са форма на корупция. От една
страна, защото нямат паричен еквивалент и от друга,
защото би било позорно за един журналист да пише
оди за прослава на дадена компания, само защото е
бил награден от нея. Не се и случва.
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Последният, който би трябвало да постулира дали едно
отразяване е добро, е отразяваната компания. Защото е
ясно, че добро в този случай е равнозначно на
позитивно. Все едно футболистите от единия отбор да
наградят за добре свършена работа съдията, който им е
дал дузпа. Не че е нещо лошо, ама мирише и някак си
не изглежда да е етично.
Още по-голям проблем е, ако наградата е за „пълно”,
„значимо” или не дай боже, „правдиво” отразяване на
дейността на дадена компания или асоциация. Всички
тези евфемизми идват да прикрият именно думата
„позитивно”, при това позитивно от гледна точка на
награждаващите. Значи, става въпрос за гледна точка, а
не за факти. Кажете честно, кой трябва да вземе приз за
правдиво отразяване на процеса срещу Маргините, ако
самите братя избират печелившия? Колко релевантна и
справедлива ще е тази награда? И най-важното: ще
промени ли това мнението на хората дали изходът на
процеса срещу тях е справедлив?
Много спорно е и влиянието на една такава награда
върху отношенията с медиите и върху имиджа на
организатора въобще. Възможно е някой не-награден
да се вкисне по този повод. Какво ще правим, ще го
наградим догодина ли? И въобще, в един момент става
като в пиесата в детската градина, където всеки път
различен малчуган играе вълкът от „Червената
шапчица”, за да няма сърдити. И после се чудим защо,
парадоксално или не, медиите усилват влиянието на
референтните групи.
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новите членове

Деница Илиева
Account Director
United Partners
Деница Илиева е
магистър по Публични
комуникации в Софийски
университет “Св. Климент
Охридски”.
Професионалните й
интереси са свързани с
Green PR.

Весела Мирчева
Key Account Manager
United Partners
Весела Мирчева има
бакалавърска степен по
Връзки с обществеността в
СУ “Св. Климент Охридски”.
Професионалните й
интереси са свързани с
интегрирани маркетингови
комуникации, дигитален
маркетинг и brand
management.
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Ива Григорова
Account Executive
United Partners
Ива Григорова
притежава
бакалавърска степен по
Public Relations с майнър
Испански език в Suffolk
University (Madrid,
Boston).

Марта Радева
Account Executive
United Partners
Марта Радева е завършила
Връзки с обществеността в
СУ “Св. Климент Охридски“.
Професионалните й
интереси са свързани с PR,
бранд мениджмънт, събития
от сферата на изкуството и
културата.
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новите членове

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.

Присъедини се към БДВО и в Уеб пространството:
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събития
забавление


Моисей и последователите му бягали от армията на Фараона, но ето че като стигнали до
бреговете на Червено море се озовали в капан – египтяните ги застигали, а друг път за
бягство нямало.
- Някой да има идея какво да правим? - попитал Моисей своите съветници.
Командирът на армията тъжно поклатил глава:
- Нищо не може да се направи. Ако имахме повече преднина бихме могли да построим
понтонни мостове, но вече е твърде късно. Фараонът е на две крачки – загубени сме!
- Да, все пак, това е море, нали? Едва ли бихте могли да направите нещо в този момент. казал разбиращо Моисей и погледнал към адмирала си.
– Съжалявам! - свил рамене той. - При други обстоятелства можехме да построим лодки
или салове, за да ни превозят на другия бряг, но сега просто нямаме време...
- Е, има ли някой други идеи? Каквито и да е идеи?! - попитал Моисей, обхождайки с
поглед съветниците си.
За всеобща изненада, неговият личен PR консултант вдигнал ръка.
- Ти! Ти имаш решение?! - с надежда го попитал Моисей.
-

Извинявай шефе! Не е точно решение... Но ако успееш да ни измъкнеш оттук,

-

мога да ти гарантирам минимум 2 страници фолио в Стария завет!
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