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Редакционна

Здравейте, колеги!
Ето че успешно стигнахме до… началото. Пред вас стои първият
реален брой на „PRактики”… Хареса ли ви сигналният?

Милена Атанасова,
Председател на БДВО

За да разберем това, заедно с изданието, ви пускаме също
кратка анкета и горещо молим за обратна връзка. Не бихме
могли да правим успешно издание без съдействието на вас,
нашата аудитория, нали?
Oт този брой ще разберете какво предстои на всички членове и
фенове на БДВО – или какво сме замислили да правим като
организация през 2010 година.
Очаквайте много интересни интервюта, новини, информация за
събития в сферата, специални предложения за всички PRактици.
Разбира се, има и нещо ново – въвели сме една рубрика „ЗА и
PRотив”. Идеята на тази рубрика е да дава професионална
оценка от компетентни лица за различни неща от нашия бранш –
примерно добри и лоши практики, добри и лоши книги,
постижения и гафове...
Съгласете се например, че практиците в нашата област са
доста заети, за да изчитат всичко, което излиза на книжния пазар.
Казвам го от личен опит. Аз постоянно разпитвам колеги дали са
доволни от тази или онази книга, полезна ли е тя, заслужава ли си.
Е, решихме този проблем. Александър Христов, д-р по PR към СУ
„Св. Климент Охридски” и преподавател в НБУ, ще ни осведомява
кои нови книги си заслужават и кои – не дотам.
Мисля няма смисъл да си правим авто-PR, за да не стане като с
краставичаря и краставиците... затова – спирам дотук. И ви желая

ентусиазирано четене и положителна
енергия за работа през седмицата!
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БДВО през 2010 г.

Запитахме след успешната 2009-та, как ще надградим дейността на БДВО тази година? Отново искаме да не
спираме да се доказваме и да продължаваме да развиваме потенциала на дружеството...
Освен, че сме замислили „пълна промяна” на марката БДВО и покрай това – да възобновим всички корпоративни
материали и канали за комуникация, мислим също да влеем нови сили в организацията и да дадем възможност за изява
на най-младите, студентите по PR.
За вече доказалите се в бранша, през първата половина на годината – до месец август, мислим да реализираме
няколко събития. Разбира се, на първо място, това са традиционният конкурс за PR постижения „PR Приз” и четвъртият поред
PR фестивал в България – надяваме се по-хубави от всякога.

новини

Мислим също да довършим работната среща от 2009 г. “Институциите и техният публичен образ”, но този път с
конкретните програми, действия и резултати, предоставени от екипите по комуникация на правителството.
И през 2010-та няма да забравим да говорим за CSR инициативите и компаниите, агенциите и хората, които стоят зад
тях. Дори ще отидем по-далеч: възнамеряваме да поканим най-добрите от тях да направят едно обучение за всички
желаещи членове и фенове на БДВО.
Имаме доброто намерение да отворим темата „Шоубизнес и PR”, тъй като често се бъркат отделните сфери на PR
в България и ни се иска да ги обособим и разграничим за нуждаещите се.
Досега не сме говорили за развитието на PR в една много благоприятна за това област – спорта, и бихме искали да
наваксаме и там.
Също много важна тема, която ще включим в програмата на дружеството, под формата на online дискусия, е тази
за социалните мрежи – един значим обществен фактор и мощно средство за PR през последните години.
Във втората половина на годината възнамеряваме да организираме едно обучение по събитиен мениджмънт,
отново да говорим за мостовете между образование и практика и възможностите за взаимопомощ, и най-вече – да
наблегнем на етичните практики през годината, като обобщим какво се е случило в нашата сфера: добро и лошо, като
отново популяризираме Етичния кодекс на PR специалистите в България.
Надяваме се, че през тази година ще успеем да удовлетворим желанията на повече PR специалисти и БДВО ще
допринася все повече за вдигане цялостното ниво на професията в България.
От управителния съвет
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новини

PR агенция Grayling с представителство
в България
– глобалната агенция за пъблик
рилейшънс, пъблик афеърс, връзки с инвеститори и
мениджмънт на събития, официално стартира
своята дейност на световно ниво в началото на
миналата седмица, съобщава PR Kernel.
Това
е
втората
най-голяма
независима
консултантска PR агенция в света, с 900 служители и
70 офиса в 40 страни в Европа, САЩ, Близкия изток
и Азия.
Агенцията е активна на българския пазар
посредством бившето представителство на Mmd.
Grayling е резултат от тристранно сливане между
Mmd, Grayling и Trimedia.

новини

Промениха Закона за радио и телевизия
Българските депутати гласуваха на второ четене и приеха
окончателно промените в Закона за радиото и телевизията
(ЗРТ). Дебатите за неговата поправка продължиха повече от
година и половина. С приетите промени медийният закон се
"хармонизира" с Европейската директива за медийни услуги.
Според новите текстове на закона:
- отпада ограничението собственици на рекламни фирми
да притежават електронни медии;
-БНТ ще има право на продуктово позициониране само във
филми и сериали, но не и в собствените си продукции;
- увеличава се квотата за продукцията на независимите
продуценти от 10 на 12 %, без този праг да включва
повторенията;
- европейската продукция в програмното време на медиите
трябва да е 50 %, когато това е практически възможно.

Новият шеф на пресслужбата в отбора на Христо Стоичков ще бъде Путко Мафани
Южноафриканецът с култовото име Путко Мафани е гласен за шеф на пресслужбата в южноафриканския
“Мамелоди Съндаунс”, където треньор е Христо Стоичков. Путко е една от легендите в Южна Африка, като преди е
работил в “Кайзер Чийфс”. Той спасява стотици запалянковци на 11 април 2001 година, когато се случва една от
най-големите трагедии - загиват 43 фенове, а 155 са ранени, след като привърженици се опитват да нахлуят на вече
напълнен стадион. За това той получава правителствена награда. В момента г-н Мафани има собствена
маркетингова агенция.

PRактики, бр.1, 1 февруари 2010

Със съдействието на

оучване

Проучване показва: 64% от PR специалистите в САЩ виждат нарастващата по
важност роля на маркетинг микса
/по материали от www.prweb.com, превел: Елица Наумова/

Vocus – водещ доставчик на софтуер за управление на PR процесите, оповести
резултати от проучване сред повече от 1800 маркетингови и PR специалисти в САЩ в периода
октомври – ноември 2009г.
Според някои от ключовите изводи, в светлината на променящата се медийна обстановка, 80% от
анкетираните казват, че социалните медии ще бъдат основен фокус за 2010 г.
Като средство, мултимедията е посочена от близо 63%, а измеримите резултати, SEO и
вирусния маркетинг получават съответно 58, 57 и 56% в анкетата.
Въпреки, че социалните медии се отчитат като главен катализатор за промяната в PR
индустрията, анкетираните виждат ролята на PR-а в маркетинг микса като все по-важна.
Същевременно PR специалистите имат усещането, че от тях се иска да правят повече с по-малко
средства. За да успеят с управлението на този процес, те се обръщат към иновациите и
инвестициите в технологии, като основни решения за балансиране на нарастващия обем работа.
63% планират да усъвършенстват процесите през 2010г., докато 51% ще инвестират в нови
технологии, за да постигат повече с по-малко усилия.
Проучването разглежда и бюджетите за PR през 2010 г. и намира основания за плах
оптимизъм. Въпреки, че 64% от анкетираните са съгласни, че планирането на PR активности ще
бъде по-трудно през 2010г., 42% от PR специалистите очакват, че техните бюджети за 2010г. няма да
се променят, а близо 1/3 смятат, че те ще се увеличат. От тази една трета 24% имат очаквания за
леко увеличение, докато други 5% казват, че бюджетите им ще се увеличат значително.
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БДВО членове: Жаклин Цочева

Жаклин Цочева
завършва специалност
„Реклама и връзки с
обществеността” във
Факултета по
журналистика и масова
комуникация към СУ
„Св. Климент Охридски”
и прави магистратура
по PR с тема
”Интегрирани
маркетингови
комуникации”. Пак там,
Жаклин придобива и
бакалавърска степен по
книгоиздаване.

Кога започнахте да се занимавате с PR?
Има ли някаква интересна история около това?
Завършила съм специалност Връзки с
обществеността във Факултет по Журналистика и
масови комуникации на СУ „Свети Климент
Охридски” и някак естествено се случи да започна
да работя като PR, и така вече близо 8 години. За този
период смених три значително различни като насока
компании, което ми даде знания и опит,
изключително полезни за всеки PR. Колкото повече,
толкова повече. Първата ми работа беше като
Специалист PR на Висше училище по застраховане
и финанси, след това на bTV, а сега вече 3 години
съм Мениджър Връзки с обществеността на Avon
Cosmetics за България, Македония и Албания. И това
ми харесва.
По какво според Вас се познава добрият
PR специалист и как една голяма компания като
Вашата избира своите служители в областта?
Дискусията за професионалните качества
е дълга, но за мен изключително важно е какви чисто
човешки качества притежават хората, които се
изявяват като PR професионалисти. Да бъдеш
позитивен, комуникативен, да умееш да работиш в
екип и да бъдеш отворен да се учиш. Изкушавам се
да добавя нещо, което лично за мен е важно - ДА
БЪДЕШ, а не ДА ИЗГЛЕЖДАШ! В Avon Cosmetics
служителите на всяка позиция се избират след доста
сериозни интервюта и тестове, но винаги се дава
предимство на хората, които притежават тези
качества, и затова аз вече 3 години се чувствам
добре с тази компания.
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Какви особености крие работата в
областта на PR в България и Източна Европа, Вие
имате възможност да сравнявате с офиси в цял
свят?
Различно е да правиш PR в България и
това да управляваш PR в държави, дори съседни
на България. Народопсихологията на хората е
твърде различна, а оттам следва, че също
методите и похватите се адаптират, дори посмело казано – са съвсем различни. За мен това
е едно предизвикателство, с което се сблъсквам
всеки ден и с всеки изминал ден ми е още поинтересно, защото е невероятна възможност за
натрупване на знания и умения в изключително
кратки срокове. Понякога имам чувството, че
въпреки работата по един и същ проект – в три
държави той изглежда коренно различен.
Кое най-много ви харесва в работата
ви и носи ли ви добавена стойност работата в
козметична компания, каква?
Едно от ценните предимства на
интернационалните компании, и в частност на
Avon, е непрекъснатата възможност да работиш в
международен екип по международни проекти,
да разменяш добри практики с колеги, дори от
другия край на света, което е отново – много
ценен опит за сравнителна кратко време. И не на
последно място идва емоцията от продуктите като всяка дама, и аз обичам козметиката и всеки
нов продукт все още ме вълнува с онази приятна
емоция на женската суета.

БДВО членове: Жаклин Цочева
(продължение от стр. 6)

Има ли големи предизвикателства, с които сте се
справяли в работата си и които никога няма да забравите?
Да, има такива, всеки ден се изправям пред
различни предизвикателства и много от тях няма да забравя,
за да не ги срещам втори път  И без тях ми е интересно.
На какво според вас се дължи успехът на
кампанията ви срещу рака на гърдата и имате ли
информация откакто е стартирала тя, каква е общата
сума, дарена в тази насока?
Кампанията на Avon срещу рака на гърдата е
глобална инициатива на компанията, в която са ангажирани
всички служители и представители на компанията от вече 55
години в над 50 държави от цял свят. В България “От любов към
живота” е активна вече осма година и солидарността, и
общите усилия са основата на успеха й – с него дойдоха и
реалните
резултати:
дарили
сме
на
Национален
онкологичен медицински център първите в България мобилни
мамограф и ехограф, 21 792 безплатни профилактични
прегледи в над 56 малки населени места, скоро предстои
провеждането на още 3000 прегледа, както и апарат за
рехабилитация на жени след операция от рак на гърдата. В
цифри – над 1 000 000 000 лв. Сума, в която не са включени
труд и време, които ежедневно влагаме в кампанията. Те
могат да бъдат остойностени сами по себе си и има начини
за това. Но за нас, които работим със сърце, емоция и
енергия в тази кауза, нашият труд се измерва само с
усмивките на хората, чийто живот тази кампания е спасила.
Всички награди (а те никак не са малко), които “От любов
към живота” получава през годините, са признание за
конкретни резултати и повод още веднъж да благодаря на
партньорите от All Channels Communications, че неуморно
продължават заедно с нас да влагат енергия и емоции в
кампанията, защото те надхвърлят професионалните им
задължения.
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планове?

Какви

са

бъдещите

ви

професионални

Предстои ни публично обявяване на още една
кампания, която Avon провежда в глобален мащаб, а
именно борбата с домашното насилие. Всъщност трябва
да кажа, че още през 2008 г. в България стартирахме
набирането на средства, заедно с нашите представители
чрез продажбата на „синята серия” продукти в
брошурата ни, а сега предстои да идентифицираме
накъде ще насочим даренията си.
Как решихте да станете член на БДВО и какво
Ви носи това членство?
Станах член на БДВО защото смятам, че
професионалистите във всяка сфера следва да имат
свой форум, в който да обменят опит, информация и
заедно да отстояват позициите си.
Какво очаквате от дружеството през 2010?
Очакванията са много чувствителна за всеки PR
специалист тема. Аз силно вярвам, че очакванията на
хората са такива, каквито им се поставят и те могат да
бъдат управлявани. Затова и очакванията ми от
Дружеството винаги ще бъдат неразделно свързани с
неговите очаквания към мен 
Какво ще пожелаете на членовете му за новата
година?
На първо място пожелавам здраве, а заедно с
него - професионално развитие в посоката, в която всеки
от нас е насочил вниманието си.
/край/
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събития
събития
11 февруари 2010 г. - Писане на
прессъобщение - практически тренинг

13-14 февруари 2010 г. - Уикенд курс по
Медия анализи и Медия планиране

Лектор: Галена Иванова, PR
мениджър, Apeiron Communication

Лектор: д-р Александър Христов,
председател на Комисията по етика на
БДВО

Академия „Президент”

11-12 февруари 2010 г. - Семинар на
тема: "Стил, етикет и протокол - правила
на поведение в обществото"
Лектор: Анатолий Пазийски
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лица
Деница Сачева, основател и изпълнителен директор на ИнтелДей Солушънс

Тя е… любознателен Скорпион, ръководена от
чувството на любов към целия свят. Обиколила е
повече от 40 страни на 5 континента в търсене на
отговори на въпроси, които са предизвикали нови
въпроси.
Магистър Cum Laude по PR, Факултет по
журналистика и масова комуникация, Софийски
университет „Св. Климент Охридски”.
Основател и изпълнителен директор на
ИнтелДей Солушънс. Член на Борда на IPRA и
асоцииран член на Европейската асоциация на
директорите по комуникации.
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Кога PR се превърна във Ваша професия?
Неосъзнато с PR съм се занимавала цял живот. Още от 10 12 годишна обичах да разяснявам на съучениците ми какво си
искат да си кажат един на друг, така че да не се карат. Покъсно PR-а се вгради във всичко, с което се занимавах. Първо в
туризма, където се занимавах с маркетинг. По-късно в
социалния сектор, където търсех хора в нужда и каузи –
защитавах
национални
проекти
пред
международни
институции. После се озовах в епицентъра на здравната
реформа и трябваше да убеждавам политици, лекари,
пациенти, медии, че промяна трябва да има и тя няма да бъде
нито лесна, нито бърза. Именно там получих най-големите
уроци. За първи път чух за PR през 1988 г., а ИнтелДей Солушънс
създадох през 2001г.
Какви предизвикателства срещате в работата си?
Всякакви. Трите най-големи обаче са бесният ритъм, който
не те оставя да пилееш времето, необходимостта от постоянна
креативност, съобразена с точните нужди на точно определен
клиент в точно определен момент с точно определен бюджет и
еволюцията на общуването между хората. Днес целият свят е
разговор. Всеки говори с всеки, по всяко време и навсякъде.
Какво е специфичното при работата на ръководна
позиция?
Необходимостта
да
съчетаваш
творческа
с
административна работа. Да изграждаш екип и марка на
компанията, която ръководиш, докато едновременно с това
трябва правиш популярни и успешни и клиентите си. В главата
ти като стадо диви коне препускат мисли, планове, срокове, от
теб се очаква да подредиш хаоса.

Интервю с Деница Сачева
(продължение от стр. 10)

Смятате
ли,
че
Като специалист в тази
образованието по PR в България е на
област, как оценявате нуждата от
ниво?
PR в здравеопазването?
По-скоро да. Но все пак
Нуждата от качествен PR в
всичко зависи от учебното заведение и
здравеопазването
е
толкова
от личността на преподавателя. Важно
необходима колкото и нуждата от
е да отбележа, че доста от моите
качествено
здравеопазване.
колеги, които са собственици и
Съдържателното общуване и обмен
изпълнителни
директори
на
PR
на информация е ключово за
компании, са и преподаватели. Три
здравето
на
хората
въобще.
агенции имат собствени проекти за
Съществуват
европейски
насърчаване на професионалното
изследвания,
според
които
обучение.
инвестициите
в
здравноКакво
бихте
посъветвали
информационни кампании имат
младите хора, които сега прохождат в
сериозен полезен ефект върху
професията?
опазване на общественото здраве и
Да се развиват непрекъснато.
намаляват нуждата от харчене на
Да наблягат особено много на
обществени пари за лекуване на
развитието на общата си култура и
болести, от които е можело да се
нивото си на информираност. Да не
предпазим.
В
световен
план,
се страхуват от грешките, защото само
здравеопазването
е
една
от
опитът ще ги направи силни.
водещите сфери на PR.
Вие
сте
участник
в
Любознателен
Скорпион,
ръководена от
Кое Ви накара
да станете
работната група за създаване на
чувството
на любов към целия свят. Обиколила
повече
преподавател?
Етичния
кодекс на PR специалистите в
от 40 страни
континентадължа
в търсене
на От какви ценности се
Товав 5
удоволствие
на на отговори
България.
въпроси,
които са предизвикали
Деси Бошнакова.
Тя ме покани нови
да въпроси.
ръководехте при създаването му?
водя практикум
попоPR
в Нов по журналистика
Магистър
Cum Laude
PR, Факултет
Те се съдържат в текстовете
университет. Направих
го университет
на
самия
кодекс
–
това
са
ибългарски
масова комуникация,
Софийски
„Св.
най-вечеОхридски”.
от желание младите хора,
компетентност,
честност,
Климент
които учат
PR, да бъдат
колкото се
лоялност, ангажираност.
Основател
и изпълнителен
директорнезависимост,
на
Последното
се
отнася до социалната
може
по-добре
подготвени
за
ИнтелДей Солушънс. Член на Борда на IPRA и
отговорност на нашата професия –
реалния пазар извън университета.
асоцииран член на Европейската асоциация на
чрез обмяната на идеи, факти,
Срещите с тях ме зареждат, самата
директорите по комуникации.
различни гледни точки, ние участваме
аз също научавам много неща –
активно в изграждането на обществото,
чрез студентите виждам тенденции и
в което живеем.
хоризонти.

PRактики, бр.1, 1 февруари 2010

Сблъсквате ли се често с
неетична практика?
По-често се сблъсквам с
неосъзнаването на това, че дадено
действие е неетична практика. Когато
настройките на ума не улавят
проблем,
тогава
неетичното
поведение става норма. Най-често
на българския пазар се среща
„купуването” на медии и журналисти,
кражбата на идеи, манипулирането
на информация, опита за контрол на
гледни точки. Да си етичен за мен
означава да бъдеш точен, да умееш
да носиш лична отговорност и да
можеш да поставяш общите цели над
личните.
Какво ще пожелаете на
БДВО през 2010 година?
Пожелавам на БДВО да
увеличава своите членове и да
продължава да работи все така
усърдно
и
последователно
за
утвърждаването на професията PR в
България. На членовете на БДВО
пожелавам
да
бъдат
здрави,
креативни и свободни!
“Успешните РРактики в България са..."
тези, които намират точния
баланс
между
очакванията
и
реалностите на клиентите и на хорота,
за които се правят.
/край/

10

Новите членове

Кремена Георгиева
е бакалавър по Връзки с
обществеността и доктор по
“Реторика и медии” в СУ “Св.
Климент Охридски”. Има
дългогодишен опит като
журналист и PR специалист.
Понастоящем е директор на
M3 Communications College.
Автор е на книгата “PR.
Реторика. Медии”.

Камелия Величкова
е магистър по “Международни
отношения” в Университета за
национално и световно стопанство.
Близо 15 години работи в PR
сферата, предимно във
финансовия сектор, като към
момента е директор на дирекция
“Комуникация и координация” в
Банка ДСК.

Наталия Ганчева

Ина Батулова
е завършила “Маркетинг” в
Университета за национално и
световно стопанство. От 2007 г.
работи в Пощенска банка, като е
заемала позицията Маркетинг
експерт, а понастоящем е експерт
”Корпоративни комуникации”.
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е завършила “Политология и
международни отношения” в
Американския университет в
България. Първоначално работи
като екскурзовод, а от близо
две години стартира кариера в
Пощенска банка, като към
момента заема позицията
експерт “Корпоративни
комуникации”.
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ЗА и

отив/ от Александър Христов

Десислава
Бошнакова.
PRоговорки:
принципите
на
ПР,
съхранени
и
увековечени от българските пословици и
поговорки. 2009.

новини

В тази книга има много повече полезни за
специалисти и за любознателни разбирания
за ПР, отколкото пословици и поговорки.
Независимо от факта, че народните
мъдрости се срещат буквално през
изречение. Иначе казано: книгата трябва да
се чете като такава за ПР, а поговорките като
че ли служат за „емпирично” потвърждение
на идеите в нея.

При това тя много повече показва какъв трябва да бъде ПР в
България, отколкото какъв е в момента. Което вероятно е нейното
най-ценно качество. Цялата информация е представена по
изключително разбираем и увлекателен начин, което я прави лесна
за четене и предизвикателна за осмисляне. Книгата съдържа
много факти и гледни точки, за които досега се е говорило
прекалено малко. Една от тях е истината, че ПР трябва да влияе
върху промяната в организацията. Друг полезен акцент е този за
необходимостта от разбирането на публиките – ПР специалистите
за съжаление все още обръщат прекалено малко внимание на
това. Книгата не казва „ПР ще направи вашата компания
известна”, а показва какво трябва да знаем, за да стигнем дотам.
Тя не казва „ако гръмне фабриката, направи пресконференция”,
а дава знание, което ще помогне да овладеем най-ефективно
ситуацията. Всъщност, свързаността с пословиците и поговорките
означава, че това са мъдрости, които в повечето случаи с
общовалидни и са ни познати отдавна. Само дето практикувайки
ПР, вероятно сме започнали да ги забравяме.

PRактики, бр.1, 1 февруари 2010

Веселина Любенова. PR – професия за
жени. 2007.
ПР наистина е професия за жени. Те са
повече и в много случаи са значително поуспешни от мъжете. Това, което тази книга
не успява да убеди обаче е, че ПР е
професия.
Четивото
прилича
на
повърхностно,
елеме
12нтарно
и
квазипрактическо
ръководство,
чиято
есенция е някаква смесица между „как да
пърхаме с мигли, докато се надяваме
богатият ни чичо от Швейцария да пукне и
да ни направи богати” и джобен наръчник за
еманципация на недоеманципирани жени.
Общият недостатък на всички такива текстове е, че често предлагат
недомислени решения полуфабрикати, без значение какъв е проблемът.
Ако беше толкова лесно, всички щяхме да сме телевизионни звезди,
милионери и прекрасни съпрузи, и всичко щеше да е памук и мрамор,
зелен хайвер и розова салата. Това обаче не е най-лошото.
Книгата е силно еклектична, наблъскана е с общи приказки, вкочанена
теория и примери за успели жени (политици и писателки). Прелива от
преписани вестникарски статии и от неприложими за родната
действителност примери от Русия. Непредубедената читателка постоянно
ще се спъва в размишления върху „майчинският инстинкт на ПР екипа”,
„позициониране на ПР обекта”, „контрареклама” (?!?), „издигане на
имиджа”, както и в това, че един господин работи като ПР специалист в
България от 22 години насам. Има и други безумства, има много скъсани
логически връзки, липсва аргументация, на места изложението е от типа на
„ПР е професия за жени, защото ПР е професия за жени”. За още поголямо съжаление с много от текстовете си книгата прави така, че да
привлече към ПР представителки на нежния пол с други очаквания –
например да се появяват на светски събития. Което само по себе си не е
лошо, но няма общо с ПР. В крайна сметка от нея става ясно, че има една
професия, която е за жени, но каква е тази професия и какво се прави в
нея, остава непрогледна мъгла.
Тази книга има и две хубави неща. Едното е, че в нея прозира позитивизъм,
който дай боже да мотивира повече способни жени да изберат тази
професия. Второто е, че струва само 6 лева.

Подготви д-р
Александър Христов
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забавление

новини

В новоучредена PR агенция консултант
иска да впечатли първия клиент, който влиза
в неговия офис.
Вдига телефона и започва да говори:
- Съжалявам, но в момента имаме
прекалено много работа и няма да можем
да поемем Вашата кампания, поне един
месец...
След това затваря телефона и се обръща
към младия човек в кабинета си:
- Какво мога да направя за Вас, господине?
-Нищо, отговаря младият мъж, аз дойдох,
за да свържа телефона Ви...
Източник: www.fcrp.ro
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Очакваме вашите мнения, коментари и предложения
за материали в “PRактики” на координатите на редакцията:

Българско дружество за връзки с обществеността –
София 1504, ул.Сан Стефано 25
Tел: 0885 106 372; 02/ 483 36 31
Ел.поща: s.stefanova@bdvo.org
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