брой 2

Приз… през годините
Дързостта да поставиш началото и създадеш традиция
PR Приз – конкурсът, който отличава най-добрите PR кампании в България чества 10-годишен юбилей. Това е поводът първата професионална
организация на PR специалистите в България и организатор на конкурса – БДВО, да обърне поглед назад и припомни интересни факти,
свързани с историята на това значимо за професията събитие.
Конкурс за постижения в сферата на PR бе създаден, за да предостави възможност на практиците да представят своите постижения, да
отличава най-добрите в съответната година и да им даде още един повод за гордост от това, което създават. Всеки един от конкурсите през
годините даваше и нещо повече: моментна снимка на състоянието на професията. Тя е това, което практиците правят. Всеки един от
конкурсите разкрива и възможност за споделяне на опит и „сверяване на часовника‟ спрямо нивото на това, което представят участниците.
PR Приз е създаден и се развива като конкурс, следвайки опита на национални и международни конкурси с дългогодишна история. Един
конкурс не може да си позволи да остане един и същ за 10 години. Той се променя, отчитайки промените в практиката и развитието на
професията. И така израства. Слава Богу, не само на години.
Кога започна всичко?
Идеята за традиционно обявяване на годишни награди на в сферата на PR на Българско дружество за връзки с обществеността се ражда
през 1999 г. През тази далечна година се провежда пилотна анкета на БДВО и се дефинират както първите конкурсни категории, така и тези
за наградите на организацията, които се връчват на различен принцип.
Първият конкурс в сферата на PR се провежда през 2001 година. Той отличава най-добрите кампании, реализирани през 2000-та година. От
2003 година конкурсът се провежда под името „PR Приз”.
Негово Величество – Участникът
Над 250 кампании, реализирани от вътрешни PR отдели и PR агенции са представени през годините до 2010-та. Отличените по разбираеми
причини са по-малко, но нашето признание е за всеки един участник - с благодарност за споделения опит!
Регламентът
През първите две издания конкурсът отличава кампании в 3 конкурсни категории: PR кампания; Представяне на нов продукт или услуга;
Вътрешно-фирмена комуникационна програма.
През годините броят на категориите се увеличава и променя. Десетото издание на PR Приз ще отличи реализирани кампании в цели15
категории, последно оформени през 2009 г. Като цяло регламентът е изграден по пример от регламентите на други големи конкурси и се
оказа работещ, без нужда от цялостна промяна с течение на времето.
Журито
През годините отговорната роля на членове на журито поемаха изявени представители на професията от:
•PR отделите на големи български и чуждестранни компании, организации като: Бойка Башлиева (Президентство на Република България),
Виктория Блажева (HVB Bank Biochim и Хеброс Банк), Георги Куртев (Световна банка) Даниела Миховска и Петя Джонева (Кока-Кола HBC
България), Евелина Андреева (БТА), Елена Кръстева (Софарма), Ива Тодорова (Allianz Bulgaria), Ирина Йорданова (БИБА); Мария Арсова
(България Еър), Милко Георгиев (Некском България), Нери Терзиева (Овъргаз Инк.), Светлана Ставрева (IBM), Емилия Василева (АЕЦ
"Козлодуй"), Любов Костова (Британски съвет), Людмила Виденова (МТСП), Олга Димитрова (БАЛКАНФАРМА), Христо Петков (Инвестор БГ),
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Юлиана Тончева (НАП), Роберт-Ян Кноперс (Мобилтел), Нина Мирчева (Мтел), Илияна Захариева (Пощенска банка), Росица Евтимова (КФН),
Мая Жекова (Лукойл), Александър Урумов (БНБ), Александър Дурчев (All Channels Communication) и мн.др.
•PR агенции и отдели, като: Veritas PR, IntelDay Slutions, Grey, Янев и Янев, M3 Communications Group, United Partners, CNR Communication, All
Channels Communication, Publicis Mark PR, New Moment PR, AMI Communications, V+O, Activ group, Prima agency и мн.др.
•изпълнителни директори като: Боряна Димитрова (Алфа Рисърч), Красен Кюркчиев (Фикосота Синтез), Петя Димитрова (Пощенска банка),
Саша Безуханова (Хюлет Пакард), Даниела Петкова (ПОК Доверие) и др.
•университетски преподаватели като: Арно ван Линден, проф. Христо Кафтанджиев, проф. Любомир Стойков, доц. д-р Соня Алексиева,
доц. Минка Златева д-р Десислава Бошнакова, Димитър Найденов, д-р Стефан Серезлиев и др.
•представители на медии като: Асен Григоров (БНТ), Велислава Попова (Икономедия), Константин Иванов (BBC), Мариета Колева (в. Пари),
Николай Янчовичин (БГ Радио) и др.
По традиция в състава на журито всяка година участват и представители на международните асоциации, в които БДВО членува или си
партнира. До 2009 г. включително гост-журиращи са били проф. Тони Мийхан (Великобритания), Джейда Айдеде (Турция), Колин Фарингтън
(Великобритания), Томас Ахелис (Германия), Тони Муци Фалкони (Италия); Роберто Зангранди (Италия), Ryszard Solski (Полша), Мирослав
Кохут (Канада-Украйна), проф. д-р Александър Чумиков (Русия) и Сера Гьорпе (Турция).
Честта да председателстват журито са имали проф. Тодор Петев (2001), доц. д-р Руси Маринов (2002), Нели Бенова (2003 - 2006), Асен
Асенов (2007-2008) и Милена Атанасова (2009-2010).
Предварително се извиняваме на онези, чиито имена не са изредени, но материалът би станал твърде дълъг, ако изредим детайлно всички
агенции,
з отдели, специалисти и организации, които са участвали под една или друга форма в конкурса. Благодарим на всеки един от тях!
Подкрепата, без която не може
През 10-те години развитие PR Приз създава многобройни партньорства и се радва на подкрепата на медии и спонсори. Искрено признание
за всеки от тях. Важно за нас е да отбележим дългогодишната подкрепа в лицето на Mtel, Софарма и Овергаз и първата спонсорска
подкрепа на самата организация pпрез 2009 г. от страна на ПОК “Доверие”.
Двигателят
БДВО е организатор на конкурса и членовете на организацията, с чиито принос са реализирани изданията дотук са стотици. Скъпи приятели,
благодарим на всеки от вас –на членовете на БДВО, на Управителния съвет на БДВО, на партньорските организации ИМАГИНЕС и БААК и на
всички, които ежегодно допринасят за реализирането на тези събития! Оставаме отворени за всякакви мнения, впечатления и бележки
относно организацията, регламента и всичко по тях. Идеята на конкурса е да се развива и да бъде гъвкав, да бъде адекватен за времето си, а
това можем да направим всички заедно. Тази година, въпреки кризата, в “PR Приз” кандидастваха
над 30 проекта, които ще бъдат оценявани от журито. Радваме се, че професията се развива напук на неблагоприятните условия за работа.
Успех на кандидатите!
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Мария Дойчинова - Стойчева e новият директор
"PR и комуникации" на "ЧЕЗ България"
EUPRERA
ще
ръководи
проучването
„Европейското мониторинг проучване на
комуникацията”
Европейската асоциация за образование по пъблик
рилейшънс
и
проучване
(EUPRERA)
ръководи
тазгодишното международно изследване в областта на
комуникационния
мениджмънт.
Изследването
е
подкрепено от Grayling.
Какви ще бъдат главните предизвикателства пред
комуникационните специалисти в бъдеще? Какви са
показателите за високи постижения и сила? Как
социалните медии въздействат на стратегическата
комуникация? Колко печелят професионалистите по PR
и доволни ли са от своята работа? На тези и други
въпроси ще бе даден отговор чрез проучването.
Чрез
него
се
събират
мненията
на
PR
професионалисти, работещи в компании, сдружения,
политически институции и други организации, както и в
комуникационни агенции. Проектът служи единствено
за академични цели.
С повече от 1800 участници от 34 страни през 2009,
„Европейското
мониторинг
проучване
на
комуникацията” е най-голямото и най-важното годишно
изследване
на
професията.
Ръководи
се
от
професори от 11 известни университета в рамките на
EUPRERA, заедно с Европейската асоциация на
комуникационните директори (EACD) и списание
Комуникационен директор (Communication Director).
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Тя ще отговаря за разработването и изпълнението на
комуникационни стратегии и за връзките с медиите.
Досега
Дойчинова-Стойчева
е
била
директор
"Комуникации" в "Софийска вода", а преди това мениджър "Връзки с медиите" в същата компания.
Дойчинова-Стойчева завършва английска гимназия, след
което се дипломира в СУ „Климент Охридски”,
специалност арабистика и английска филология.
Специализира маркетингов мениджмънт, психология и
комуникации. Член е на IPRA (International Public Relations
Association) и Европейската асоциация на директорите по
комуникация.

Гради Градев поема поста Мениджър “Публични
комуникации” в Британски съвет
От 1 април Гради Градев пое поста Мениджър "Публични
комуникации" в Британски съвет.
Гради Градев е бил PR мениджър за България на
британската компания за международно развитие Crown
Agents по време на втората й Програма за модернизация
на българските митници. Преди това работи 5 години в
Българската национална телевизия, където е журналист и
водещ на ежедневното икономическо предаване „Бизнес
закуска”,
подготвя
репортажи
за
централната
информационна емисия „По света и у нас”, а по-късно е
и водещ на вечерните икономически новини. Преминава
телевизионно обучение във Великобритания по програма
на Европейската асоциация за регионална телевизия
CIRCOM regional.
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събития

Обучение: "Бизнес етикет и протокол"

27 Април 2010 г. (вторник)
10:00 – 17:00 ч., Apeiron Academy Training Center
Обучението включва:
•Как да моделираме представянето си?
•Делови етикет и етика.
•Протокол – неформална комуникация и поведение
при официални срещи, фирмени събития и други.
•Правила и поведение при обеди. вечери, коктейли,
фирмени партита и други
•Облекло – костюмът на деловитостта.
•Международни различия в протокола, етикета и
комуникацията в различни страни.

Семинар на тема: "Презентационни
комуникационни умения"

и

17 и 18 юни 2010 г. (четвъртък-петък)
09:00 - 17:00 ч., семинарна зала на ЕМЦ

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.

Семинар на тема: "Как да кандидатстваме за
финансиране на проект от Европейските
фондове? Направи го сам!"

Обучение: PR изследвания и оценяване на
резултати: методи и практика

Обучението е предназначено за кандидати за
финансиране на проекти от Европейските фондове –
производители,
работодатели,
институции,
правителствени и неправителствени организации, и др.
Целта е след обучението участниците в семинара да
могат самостоятелно и в екип да изготвят проекти за
финансиране от Европейските фондове, отговарящи
на
изискванията
и
стандартите
на
ЕС.

Обучението има за цел да насочи към мястото на
проучването в PR процеса, да разясни какви са
количествените и качествените проучвания за PR и да
обучи участниците как да правят анализ на
потребностите за проучвания. Обучението цели също
да въведе присъстващите в правилата за работа с
външен изпълнител на проект за проучване по наше
задание. И да ги научи да подготвят заданието си за
проучване сами.

29 и 30 април 2010 г. (четвъртък - петък)
09:00 - 17:00 ч., хотел «Плиска», зала 2
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28 Април 2010 г. (сряда)
10:00 – 17:00 ч., Apeiron Academy Training Center

Със съдействието на
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лица
Любов Костова – мениджър “Партньорства и проекти”, Британски съвет

Любов Костова работи в Британски съвет от 2000г.,
където понастоящем отговаря за партньорствата и
проектите. До края на 2008 г., когато заема новата длъжност,
тя е Мениджър "Публичните комуникации". Участвала е в
много регионални и глобални проекти от името на
Британски съвет. От 2006 година насам е регионален
мениджър на проект за комуникация на науката „Красива
наука”, целящ промяна на имиджа на науката и учените в
обществата на 10 страни от Европа. За успеха на проекта е
наградена от генералния директор на Британски съвет с
„Оскар за постигане на корпоративните цели в областта на
творческите индустрии 2009”. До 2000г. тя отговаря за
международните проекти и партньорства на НАТФИЗ „Кр.
Сарафов” и е автор на множество проекти в областта на
управлението и промоцията на изкуствата, в това число е и
основател на международен фестивал на театралните
училища (1996-1999г.). Завършила е "Индология" в СУ и
специализирала мениджмънт и маркетинг на курсове в
Обединеното кралство и Холандия. Преподава "Медийни
отношения" в LSPR България.
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Как рабрахте, че искате PR да се превърне във
Ваша професия и кога се случи това?
Когато започнах да се занимавам с дейности,
които сега влизат в дефиницията за PR,
професията ни все още не беше набрала
достатъчна биография, ето защо ми е трудно да
дефинирам начало на интересите си. Струва ми
се, че целия си професионален живот съм
правила именно това – поддържала съм взаимно
полезни и свързани се по-дългосрочни цели
взаимоотношения с различни публики от името и в
полза на организациите и екипите, с които съм
работила. А ако трябва да бъда съвсем искрена,
вероятно съм проявила някакви заявки в тази област
още от дете, защото си спомням, че мои приятели
ме
излъчваха
като
парламентьор
между
враждуващи лагери, и заедно измисляхме по какъв
начин да затопляме взаимоотношенията.
Кое е водещото качество за успешна реализация
като PR специалист?
Честността – смятам за недопустима лъжата в
каквито и да било човешки взаимоотношения, но в
управлението на имидж и репутация я смятам за
особено пагубна. Разбира се е необходимо също,
наред с много други качества, да PR специалистът
да притежава професионална самоувереност,
умение бързо да се търсят и взимат решения, както
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Интервю с Любов Костова
(продължение от стр. 6)

и готовност за поемане на отговорност. И – да владее
изкуството да запазва винаги самообладание!
Пред какви предизвикателства се изправяте като
Мениджър „Проекти и партньорства” на Британския
съвет в България?
Поех тази длъжност след 9 години стаж като мениджър
„Публични комуникации” и опитът изключително ми
помага. Познавам детайлно всичките ни проекти, при това
в развитие, но и по-важно – поглеждала съм към тях с
„отдалеченото” око на PR специалиста, което ми помага
при поставянето на отделните ни проекти и партньорства в
една далеч по-стратегическа рамка сега. От друга
страна, не крия собствените си пристрастия към едни
конкретни проекти – тези в областта на комуникацията на
науката. Бях мениджър на тези проекти – става дума за
Лаборатория за слава Famelab – състезанието за учени,
което създава от тях звезди; и Café Scientifique –
неформално говорене за наука по кафенета на по
чаша, и много други форми. Това са дейности най-добре
описвани Любознателен
като
чист
PR ръководена
за
наука.
Основно
Скорпион,
от
предизвикателство
при
тях
е
да
убедиш
учените,
че
чувството на любов към целия свят. Обиколила повече
всъщност
публиката
и
журналистите
искрено
желаят
да
от 40 страни в 5 континента в търсене на отговори на
въпроси,
предизвикали нови
въпроси.
общуват
с които
тях, асажурналистите
– да
се съобразяват с
Магистър
Cum Laude
по PR, Факултет
по журналистика
много
прецизните
ограничения,
които
учените имат при
и масова
Софийски университет „Св.
изнасяне
на комуникация,
информация.
Климент
Охридски”.
Имате
богат
опит в тази област, кажете накратко в
Основател
и изпълнителен
директор с
намедиите?
какво се изразяват успешните
отношения
ИнтелДей Солушънс. Член на Борда на IPRA и
Познаването им – на хората, работещи в тях, на целите,
асоцииран член на Европейската асоциация на
които
си поставят,
на публиките, за които работят,
директорите
по комуникации.
сроковете им, механизмите на вземане на редакционни
решения.
PRактики, брой 6, 26 април 2010 г.

Съзнателни усилия в изграждане на отношения на
доверие – без подвеждане, с много морал и етика в
професионалните отношения, точност, достоверност,
отзивчивост.
Стойностни,
медийно
атрактивни
материали, подбрани специално за конкретните
медии и с подходящ формат. Да си откриваем, но и
откровен за ограниченията си.
Вие
сте
били
ръководител
„Международни
отношения” на НАТФИЗ? Каква беше ролята на PR в
изграждането на имиджа на учебното заведение?
В онези години се занимавах с международната
разпознаваемост и свързаност на НАТФИЗ – освен
много други, изградих първия интернет сайт на
НАТФИЗ и участвах в създаването на международен
фестивал за театрални академии от Балканите.
Тогава нямаше длъжност PR, та пак на мен се падаше
удоволствието да се свързвам с медиите.
Вие ще бъдете член на журито на конкурса “PR Приз”
2010? Какви очаквания имате, свързани с проектите и
участниците в тазгодишното издание?
Много и интересни проекти, професионално
написани, с убедителни презентации и видими
резултати.
Защо според Вас PR специалистите в България
трябва да участват в конкурса?
Защото PR професията също се нуждае от собствен
PR, защото трябва да можем публично да представим
с какво сме се занимавали, а и за да обменим
информация с останалите колеги!
„Успешните PRактики в България са:” на път да
преминат от детство към юношество 
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отив /от д-р Александър Христов

Псевдосъбитията
Правенето на новини. От събирането на новини до
правенето на новини.

За всички, които не харесват първата съставна част на думата
псевдосъбитие, можем да ги наричаме „специални събития” с
всичките им разновидности като пресконференция, хепънинг,
кръгла маса и т.н. Няма смисъл да убеждавам колегите си ПР
специалисти във важността на проявления на специалните
събития като откриването на детски площадки. Естествено е,
че успехът на такова събитие в днешно време зависи от
медийното покритие, а медиите се пазят от такива събития
като от чума. И не – чумата не е СЕМ, а търговските им
интереси.
На теория всички позитиви от използването на специални
събития като това, че имат сценарий, предварително
планирани са, по-социални и лесни за възприемане са, се
заключават в трансформирането на новинотворческия процес
– от търсенето на новини към правенето на новини.
Емблематичен пример за псевдосъбитие в контекста на stealth
(undercover) маркетинга (по-популярен у нас като buzz
маркетинг) е организирания от Saatchi & Saatchi “flash mob”
event през януари 2009 г. Тогава 350 професионални танцьори
въведоха в ритъма на танца си хилядите пътници,
преминаващи през Liverpool Street Station. Разбира се, 10
скрити камери заснеха фурора и го запазиха за историята на
псевдосъбитията.
По-революционно би било да възприемаме псевдосъбитията
като създаване на хиперреалност. Този постмодернистки
възглед ни отвежда логично към мнението „Против”
псевдосъбитията, където използвам за отправна точка от една
страна, етиката в ПР-а, а от друга – медийните претенции за
това какво е новина.

новини
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Фабрикуването на новини. От американската мечта
до американската илюзия

В повечето случаи специалните събития са скъпа и
невъзвръщаема инвестиция. По презумпция в съзнанието ни найчесто изниква корпоративно парти, което далеч не изчерпва
въображението на ПР специалистите, но често изчерпва бюджета
на ПР отдела.
Но псевдосъбитията могат да бъдат и много повече от медийни
трикове, много повече от политика. Защото са една от маските
на манипулацията.
В контекста на комунизма комсомолските шествия са били
перфектно планирани псевдосъбития с незаменима роля за
поддържане на верността и любовта на народа. Има ли аналог
модифицираната народна любов в демократични времена?
Еволюиралата ПР-ска мисъл роди уродливия пример на войната в
Ирак: под угрозата на измислено иракско оръжие за масово
поразяване САЩ за пореден път станаха герои, като надвиха
един беден и нещастен народ.
И Щатите отново са първи в комуникационните постижения! През
1961 г. Даниел Бурстин написа гид за правене на псевдосъбития в
САЩ. Днес може би Буш ще състави наръчник за фабрикуване
на псевдосъбития от естествени събития. Добре измислено –
медиите обичат да отразяват бедствия и войни, а не екологични
инициативи или дарения за деца-сираци. Тогава ще им
направим една война! После, като стане земетресение, ще им
организираме един концерт, даже няколко. И така ще се
подредим в медийния дневен ред, макар той да ни изтласква.
Режисираната за медиите война в Ирак някак болезнено прилича
на самоизпълняващо се пророчество от пиперливата комедия
„Да разлаем кучетата”, в която героят на Робърт де Ниро реши да
обяви война на Албания.
От друга страна, позитивните специални събития остават в
периферията на медийното съзнание и в най-добрия случай в
колонките на задните страници във вестниците. В този смисъл
Денят на отворените врати в Шейново не е пример за недобро
псевдосъбитие. Но ще се превърне в христоматиен пример за
двигателя на медийния интерес. Кога „добрата новина”
ще измести „лошата” от 1-ва страница?!
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БДВО членове: Милена Атанасова

Милена Атанасова работи в
областта на комуникациите
от 1999 г. като през годините
практикува в различни сфери
– изкуство, търговия, реклама
и
медии,
както
и
във
фармацевтичната,
мебелната и детергентната
индустрия. Била е Мениджър
комуникации в български и
международни
компании
като Хигия АД, Българска
Радиокомпания
ООД,
Communicorp. Ltd. и Ficosota
Syntez Ltd. Понастоящем е
председател на БДВО и член
на Управителния съвет на
БКВО.
PRактики, брой 5, 26 април 2010 г.

Г-жо Атанасова, понастоящем Вие сте
председател на БДВО – организацията,
създала конкурса „PR Приз” преди 10 години.
Преди това пък години наред активно сте
участвала в организацията на това събитие.
Бихте ли споделили какво е значението на
конкурса за постижения в областта на PR
както за БДВО като организация, така и за
гилдията като цяло?
Излишно е да казвам колко важен е „PR Приз”
като събитие за гилдията, тъй като всички са
наясно с това. Това е първият конкурс за
страната,
с
традиции
и
много
професионалисти
като
участници
през
годините – в журито, и извън него. Всички тези
награди
са
раздавани
десет
години,
проектите се пазят в архив, нищо не се губи и
не може да бъде отричано. Замислете се,
това е реалната история на професията PR в
България, така може да се оцени нейното
развитие. Това е невероятно ценно, ние
притежаваме едно съкровище, което би
следвало да пазим и уважаваме. За
съжаление българинът притежава качеството
лесно да отрича неща, за които доскоро се е
борил и от които е бил част – това го е
доказала съвременната ни история. И сме
склонни невероятно бързо да разрушим и
погребем старото, вместо да го надградим и
развием – както би направил например един
французин или италианец. Дори един чех. Но
това е тема за цял материал, не му е сега
времето да говорим за моите разочарования
през годините на професионалната ми
практика. Наистина свършихме много работа
през тези 4-5 години, откакто съм в
управителния съвет на БДВО и съм пряк

свидетел на случващото се в организацията.
Хората, които са били в УС през тези години
и организираха конкурса „PR Приз”, са
безспорни професионалисти – с принципи,
с етично и прецизно отношение към
професията. В този смисъл всичко се
изпипваше максимално, измисляше се
добре, за да няма пропуски или грешки –
като се започне от критериите за оценка и
избора на жури, и се стигне до чисто
техническата работа по конкурса. Всяка
среща е била своеобразен брейнсторминг.
Лично аз много съм научила от тези хора и
им благодаря за това. Както и за гласуваното
доверие от страна на всички членове на
организацията да ме изберат на този пост
впоследствие. Като председател, продължих
традицията поставена от Асен Асенов да
разширяваме връзките на БДВО и да търсим
партньорство с останалите PR организации в
България. Затова и с встъпването ми в
длъжност, сформирахме БКВО – Българска
конфедерация за връзки с обществеността,
като резултат от една по-дългосрочна
работа. Така „PR Приз” става още по-значим:
когато се организира от всички, а не от една
единствена организация, била тя и найголямата в сферата. Не че на конкурса му е
липсвала популярност, не ме разбирайте
погрешно. Факт е, че до скоро „PR Приз” бе
единственото мащабно събитие за бранша.
Но идеята ни бе конкурсът да не е сам и найвече – да работим заедно за по-добър
имидж на PR професията в България. От
четири години вече имаме и PR фестивал, а
тази година бе създаден и втори конкурс за
постижения – по-бизнес ориентиран
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Интервю с Милена Атанасова
(продължение от стр. 9)

и разработен специално за PR агенции. Но
каквото и да се създава за в бъдеще, „PR
Приз” остава първото по рода си събитие в
страната, ценено от всички. Държа да
отбележа, че всички известни специалисти
за PR бранша в страната ни досега са
участвали в организацията или случването
на „PR Приз” през годините и са
допринесли за него, дали са своята дан.
Дори създателите на настоящия втори
конкурс, са едни от основателите на
първия. В този смисъл „PR Приз” се е
превърнал в своеобразна институция за
награди в България и конкурсът има своята
тежест не само заради традицията, но
също и заради винаги компетентното жури,
което оценява проектите и най-вече:
заради все по-големия интерес от страна
на кандидатите. Постепенно узряваме за
тези неща, професията в страната ни се
развива,
повишава
се
нивото
на
професионализма и вече се търси
признание не само в България, но и извън
нея – на международната сцена.
За пореден път „PR Приз” се организира
съвместно с асоциация ИМАГИНЕС и БААК,
как
сътрудничеството
между
организациите повлиява израстването и
популяризирането конкурса?
Неслучайно на парламента е написано:
„Съединението прави силата.” Принципът
„Разделяй и владей” определено не може
да важи за нашата професия, точно
защото тя е свързана с комуникации и има
за цел на прави връзки, да обединява –
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не да дели. Много пъти съм казвала, че
пазарът е твърде малък, за да може да
бъде разделен. А и самата професия не е
толкова зряла – сега е моментът да
събираме опит едни от други, а не
обратното. Трябва да докажем на света, че
можем да бъдем иновативни, въпреки че
имаме какво да наваксваме за този
половин век, в който е имало PR по света, а
в България не бяхме и чували за това. Като
цяло съм настроена положително за
конфедерацията,
въпреки
че
всеки
преминава
и
през
горчив
опит
в
професионалната си практика. Моят беше
свързан с невъзможността да убедя
колегите
от
другите
две
браншови
организации (IPRA и БАПРА) да се включат в
конфедерацията.
Дано
следващият
председател на БДВО успее. За БДВО това
обединение има смисъл и вече дава
резултати. Какво имам предвид? Повече
глави мислят по-добре, нещата се вършат
едновременно по-бързо и по-качествено, и
най-вече – всички събития се маркетират
по-лесно, каналите за комуникация са
повече, усилията са в една посока. Във
всяко едно отношение е по-добре да
имаме единомислие и съвместни действия
относно случващото се в нашата сфера в
страната. Дори ако се опре до създаване
или промяна на законодателството или
взимане
на
отношение
по
дадени
обществени въпроси, една конфедерация
има много повече тежест от една
единствена браншова организация –

независимо дали се гледа на PR като
наука, като система от практики или
просто като бизнес.
Вие бяхте председател на журито през
2009 г., а сега сте в по-различна
позиция, член на журито. Какви са
разликите между двете според Вас?
Разликата в ангажиментите е много
голяма, но отговорността на един член
на журито в сравнение с председателя в
никакъв случай не е по-малка. Като
председател на журито трябваше да
комуникирам с всички членове на
журито, имах и множество чисто
технически
ангажименти
–
като
проверка
и
класифициране
на
участващите проекти, разпращането им
към журито, прочита и оценката на
самите проекти, обобщаването на
резултатите от всички членове на журито,
подготовката
на
публичните
представяния, информация към бранша
и обществеността за наградите, голяма
част от организацията на самите
награди… Докато като член на журито
тази година, аз трябва да прочета
проектите и да ги оценя обективно – по
достойнство, да си попълня табличката и
да я изпратя на председателя, след като
чуя
откритите
представяния
на
участниците – тъй като те оформят част
от оценката.
Смятате ли, че конкурсът като цяло е
показателен за състоянието на PR
професията в страната?
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Интервю с Милена Атанасова
(продължение от стр. 10)

Донякъде е така. Все пак “PR Приз” е
традиционен
конкурс,
достатъчно
популярен е и е насъбрал инерция с
годините, както се казва. Но не искам да
си кривя душата – в конкурса участват
предимно
столични
агенции
и
специалисти, тъй като тук професията е
най-развита. НО все пак София не е
България и има още какво да се изисква
като участие. Лично аз бих искала да
привлечем повече участници от другите
градове, да направим конкурса наистина
национален. В много български градове
през последните години браншът търпи
развитие. Правят се нелоши локални
кампании, а специалистите и агенциите
оттам все още нямат усещането за
общност. БДВО има много какво да
разработва в това отношение, надявам се
успешната ни работа в близките години да
окаже влияние и върху участието в
конкурса. Тогава „PR Приз” наистина ще
стане мерило за състоянието на
PR
професията в България. Логично е БДВО
като най-голямата браншова организация
да поощрява работата на колегите в
страната, да я насърчава по всички
възможни начини, да подпомага развитието
и. Стремим се към това.
Тази година “PR Приз” навършва 10 години
от създаването си. С какви емоции
очаквате това издание?
Доста двояки са емоциите ми, честно
казано. От една страна се радвам, че
стигнахме дотук – много работа бе
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свършена през последните години в БДВО,
респективно и за конкурса. “PR Приз” се
разгърна, стана много по-популярен сред
общността и вече доста агенции участват в
него. Радвам се, че срещнахме партньори
в лицето на две от най-важните браншови
организации в България – асоциацията на
имиджмейкърите и PR специалистите в
България
ИМАГИНЕС
и
Българска
академична асоциация по комуникации –
БААК.
Същевременно
съм
леко
разочарована и натъжена от случващото
се в бранша като цяло, както споменах и
по-горе. Не мога да разбера защо
интелигентни хора работят само за личния
си интерес и не правят нищо за общото
благо. Поне за мен добрият PR би следвало
да цени каузата като такава и да показва,
че умее да я защитава. Да не говорим, че
от 2-3 години наблюдавам опити за
накърняване репутацията на “PR Приз”.
Въпреки че този конкурс се е доказал през
годините и много професионалисти са
минали през журито и са видели колко
прозрачно се журира, все още има
колеги, които по една или друга причина
пускат несправедливи слухове относно
оценяването в конкурса, което не им прави
чест. Всички знаем, че ако искаме да сме
наистина победители в играта, трябва да
играем честно – другото не е победа, а
лъжа. Още се чудя как е възможно, при
положение, че всеки член на журито
оценява проектите като попълва една
табличка съвсем самостоятелно и я

предава
на
председателя,
който
обобщава резултатите в друга табличка
и я разпраща финално към всички – за
да си сверят оценките, някой да каже, че
журирането не е прозрачно… Това е
чиста проба клевета, или т.нар. „черен”
PR, който не се оценява положително от
никой колега и като цяло е недопустима
практика в професията. Иска ми се
каквото и да правим, да се уважаваме
помежду си, да ценим усилията и
работата си и да не забравяме, че днес
силните са едни, а утре – други. И това
може да изиграе лоша шега на всеки.
Как бихте коментирали появата на
втори конкурс за PR постижения през
тази година?
Бих попитала: „Кой има полза от втори
конкурс?” Задайте си този въпрос.
Всички са наясно, че в „PR Приз” не
играят ничии интереси. Точно затова
някои хора се отказаха от участие в
него, както и от участие в организацията
му – защото това не им носи пряка
полза и не могат да доминират
посредством него. „PR Приз” се
организира безпристрастно и ние
всички работим за този конкурс
безплатно, на своя воля, в името на
гилдията – за да могат колегите да имат
арена и да покажат какво са постигнали
през годината. Не съм сигурна, че
гилдията разбира това и оценява
достатъчно високо нашите усилия. Тук е
мястото да благодаря на колегите от
управителния съвет на БДВО
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и от комисията по етика, както и на двете
партньорски
организации
от
конфедерацията – ИМАГИНЕС и БААК.
Нещо от кухнята – често си се оплакваме
едни на други как нямаме време да се
занимаваме
с
това
или
онова,
прехвърляме си задължения и всеки прави
каквото може... защото го правим между
другото – в свободното ни време. Но се
справяме. Защото сме готини, единни и не
търсим интерес. Отново повтарям, за
онези, които ни клеветят и мислят, че PR
професията е просто бизнес: ние,
организаторите, нямаме никаква пряка
изгода от организацията този конкурс.
Повечето от нас дори не са участвали в
него, включително и аз. Ние изповядваме
ценностите, заложени в Етичния кодекс и
мислим, че PR професията е наука и
практика, а не просто средство за
печелене на пари. Ето защо мога твърдо да
заявя, че „PR Приз” е обективен конкурс. Не
бих могла да кажа същото обаче за втория
конкурс за PR постижения, който се
организира понастоящем. Не че имам
нещо против него – радвам се, че колегите
полагат усилия да съградят нещо ново. За
мен конкуренцията прави чудеса, тя кара
професионалистите да бъдат още подобри в онова, което вършат. Но замислете
се: в Bright awards участват 11-те найголеми PR агенции от БАПРА, които
организират наградите и няколко други,
които са се осмелили да се мерят с тях.
Дори да участват повече агенции,
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в България те не са толкова много и за 2-3
години всички ще са получили награди. И
вместо това да е наистина състезание, ще
се получи просто едно масово раздаване
на награди. Ако наистина организаторите
целят обективност, състезание помежду
големите агенции и „сверяване на
часовника” – както самите те твърдят, е
логично подобен тясно специализиран
конкурс – само за агенции, да се прави в
международен мащаб, а не само на
територията на страната. За мен целта на
големите агенции е да си раздадат
награди,
които
са
получени
от
международно жури и това да им влезе в
портфолиото за бъдещата им работа с
клиенти. Сега, по време на криза,
агенциите имат особена нужда от това –
да лъснат своя имидж пред клиента. За
мен Bright awards е измислен не за да
мерят сили помежду си агенциите, а за да
си обединят усилията и да разделят вкусния
пай. Разбираемо е, че организаторите се
гордеят с международното жури… и Пол
Холмс. За мен обаче няма никаква логика
само чужди специалисти да дойдат и да
журират на български конкурс, при
положение че правилата в PR професията
са до голяма степен повлияни от локални
фактори – като народопсихология, обичаи
и принципи, протокол и етикет и др. под. PR
практиките са много различни в различните
държави. Всеки уважаващ себе си
специалист по комуникации знае това. В
“PR Приз” също можем да поканим повече

чужди специалисти, но за какво са ни те
всъщност? Двама-трима специалиста
на година в журито са напълно
достатъчни, за да можем да имаме
погледа „отгоре”, който показва докъде
се е развила професията. Всяка година
каним специалисти от различни държави
точно заради това – да оформим
обективния поглед над собствените ни
усилия и да правим паралел. Но
реалната
оценка
дават
точно
българските
специалисти
по
комуникации – академици и практици,
които да могат да се съобразят със
споменатите по-горе фактори. Никой не
може да оспори, че до момента каним
само признати такива в нашия бранш. С
една дума – стои ми някак недомислено
този конкурс и не виждам бъдеще за
него. Съвсем откровено. След като е
базиран на интереси, както се е появил,
така и ще изчезне. Направих си труда да
отида на една беседа в M3 College за PR
наградите, за да чуя повече за Bright
awards,
да
разбера
мотивите
създаването на този конкурс. Реално
такива мотиви не бяха изтъкнати – отново
се заговори, че това е първият обективен
конкурс
заради
международното
жури… Както вече казах – това на мен
ми звучи абсурдно и обясних защо.
Дано колегите са достатъчно гъвкави и
все така ентусиазирани, за да променят
с
времето
нещата,
които
биха
попречили на неговото развитие. Лично
аз, след години организация на
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“PR Приз”, съм се убедила, че наистина си
трябва голяма доза ентусиазъм, търпение,
упоритост и време, за да се правят
подобни инициативи. Парите не са
маловажни, но за мен са на последно
място. Така че най-добронамерено го
пожелавам на колегите от БАПРА –
уважавам всички тях и възнамерявам да
уважа церемонията им тази вечер.
Повечето от тях ме познават добре и знаят,
че никому не мисля лошото и не целя да
засегна някого с мнението си.
Като главен организатор и модератор на
един от панелите на Четвърти PR
Фестивал, бихте ли могли да ни разкриете
какво предстои?
Панелът, организиран от БДВО, се казва
“Ефективен PR по време на криза” и ще
бъде на 18 май – вторник, от 16:00 ч. в зала
„София” на Гранд хотел София – нашият
любезен домакин. От миналата седмица
всеки може да се регистрира за участие
във фестивала като изтегли, попълни и
изпрати формата за акредитация. Тя може
да бъде изтеглена от www.prpriz.info.
Конкретно за панела мога да кажа, че се
оформи много интересен – разделили
сме го на три части – алтернативен PR,
brand PR и нови медии. Концепцията на
панела бе да покаже как различните
агенции, организации и PR специалисти са
разчупили начина си на мислене и са
излезли извън рамката на класическия PR в
името на по-високата ефективност за
постигането на заложените цели и на
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добавена стойност. Важно е да отбележа,
че ефективни комуникации не означава
непременно нискобюджетни комуникации
– това също ще бъде една от обсъжданите
теми на фестивала. Всички лектори за
панела вече са потвърдили и в този брой
читателите могат да видят програмата в
детайли.
Нека
заповядат
всички
специалисти, които уважават професията
ни и биха искали да споделят опит и да
получат знание. Както знаете, цената за
участие на целия фестивал умишлено е
символична – 50 лв. – за да улесним
максимално колегите. Остава те само да
отделят от времето си, за да дойдат. Тук бих
искала да благодаря на всички лектори,
които се съгласиха да споделят своя
професионален опит в името на общото
благо.
Какво ще кажете на хората, които ще
присъстват на фестивала и участват в
конкурса за първи път?
По-скоро ми е интересно те какво ще ми
споделят след първото си участие.
Изключително
много
ме
интересува
необремененото мнение. Иначе мога да
обещая на всички участници – не само на
«първенците», че каквото зависи от мен, с
всяка изминала година и двете събития ще
стават все по-хубави. Ще ми се да има
повече интересни и полезни събития в
бранша,
които
да
допринасят
за
усъвършенстването на PR специалистите в
България. В БДВО държим много на
устойчивото развитие.

„Успешните PRактики в България са:”
Бих искала да бъдат етичните практики.
Ако трябва да го формулирам по друг
начин: много по-сладка е победата,
когато си я постигнал без измама. Бих
казала, че тогава и късметът е на твоя
страна. Затова пожелавам на всички
читатели на „PRактики” да играят честно,
за да имат максимално добър резултат
от работата си. Нека докажем на
обществеността, че PR не означава нито
реклама, нито манипулация, лъжа или
просто фарс – познаваме и такива
случаи… Нека постепенно да изградим
един добър имидж на професията в
България.
/КРАЙ/
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Новите членове

Стоян Стоянов,
собственик на SR PR
communications ЕООД
Стоян Стоянов работи като
журналист и PR специалист от
1998 г. насам. По настоящем
управлява агенция SR PR
Communications, а преди това е
заемал различни позиции като
журналист в Darik News, Дарик
радио, Канал Ком Сливен, Топ ТВ
и радио Бимако.

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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забавление
Кои са най-странните, забавни и ефектни покани за събитие, които сте правили или
получавали?
За да провокират интереса към едно събитие, PR специалистите трябва наистина доста да се постараят.
Един от начините да спечелят внимание са атрактивните покани към гостите. Попитахме PR специалисти с
кои креативни решения в оформлението на поканите са изненадвали гостите или самите те няма да
забравят. Ето какво ни споделиха от AMI Communications:

Когато организираме събитие за клиент или на агенцията, винаги се изправяме пред дилемата с какво да впечатлим
нашите гости и участници. По принцип корпоративните клиенти търсят по-консервативни решения – класически покани,
изпратени с куриер, които отразяват идентичността на компанията и нейните бранд изисквания. Когато организираме
продуктови представяния или събития на клиенти, които ни позволяват по-голяма свобода в избора на покани, нещата –
разбира се – са различни. Ето и няколко събития, чиито покани ще се помнят:
Канихме журналисти, рабодещи с наш клиент от сектора на енергетиката, за неформална среща, свързана с
коледните празници на 2009 година. Изпратихме им покана с e-mail със загадъчен текст, който наблягаше на очакването
за енергични забавления. Същинската покана ги чакаше обаче на самото събитие. Бяхме приготвили за всеки един
оригинално изработен свитък, наречен „Енергийна песнопойка”, с 20-на текста на известни български и чужди песни,
свързани с енергийната тематика. С получаването на поканата всеки трябваше да избере своята песен, с която да се
представи на „импровизираното” енергийно караоке. Забавните моменти и приятното настроение бяха гарантирани
Ето и друг случай – в началото на декември 2008 година две усмихнати и лъчезарни Снежанки посетиха нашия офис, за
да ни поканят да се запознаем с услугите на агенция “Приказен ден”. Освен атрактивната визия на „куриерите” и
мелодичните звънчета, красиво изработените хартиени покани в коледен стил ни убедиха да посетим интересното
събитие.
И последно – представянето на енергийна напитка BURN през май 2007, организирано от колегите от APRA Porter Novelli,
може би си остава един от чудесните примери за оригинална покана, на която просто не можеш да откажеш. Две
маскирани и оскъдно облечени „дяволчета” носеха лично послание на всеки поканен гост, затворено в голям кибрит, с
логото на напитката. На самото събитие „дяволчетата” правеха щуротии, което заедно с „горещата” програма и
веселото настроение, не оставиха съмнение, че поканите са били само началото на успешното шоу.
Включете се и вие! Споделете с нас кои са най-странните, забавни и ефектни покани за събитие, които сте правили
или получавали. Очакваме вашите отговори на имейла на редакцията: .stefanova@bdvo.org
PRактики, брой 6, 26 април 2010 г.
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