Програма 2015

БДВО

Основни приоритети

 Отбелязване на 20-годишнината на БДВО
 Отбелязване на 10-годишнината на ПР Фестивала
 Събитиен календар, който отговаря на възможностите на организация






и запазване на знаковите за БДВО събития;
Продължаващо развитие на интернет платформа, бюлетин, интернет
комуникационни канали и др. форми за комуникация както с
членовете, така и с партньори и заинтересована аудитория.
Развиване на създадения регистър лицата (членове на БДВО и др.),
приели Етичния кодекс на ПР специалистите в България;
Разширяване на членската база сред физическите лица и привличане
на юридически лица за членове
Търсене на начини за оползотворяване на новите възможности пред
организацията според променения устав на БДВО

БДВО

Събитиен календар

 Новогодишно парти на БДВО за 2015
 Януари – празнуваме новата година

 20 годишнина на БДВО
 Целогодишен ангажимент
 Декември 2015 – януари 2016 - изготвяне на програма за честване
 Декември 2016 – отбелязване на 20 годишния юбилей със събитие

в деня на учредяването/ парти

 Общо събрание на БДВО
 Април – Общо събрание за отчет 2015 и програма за 20 години

БДВО
 Ноември – Отчетно-изборно за мандата 2015-2016 г. (в рамките на
третото издание на " Денят на Бернайс ")

БДВО

Събитиен календар

 Редовни срещи с членовете на БДВО
 Провеждане на две неформални срещи в рамките на годината

(юни и ноември)

 PR Приз 2016:
 Януари – обявяване на старта на ПР приз 2016: регламент, срокове,

категории, жури
 Февруари – април: прием на проекти, предоставяне на текуща
информация, свързана с конкурса, първи кръг на журиране
 Май – публични защити на проектите; официална церемония по
награждаване на призьорите и победителите в ПР приз 2016

 M-tel Challenge 2016
 Март - Обявяване и набиране на участници
 Април – журиране и обявяване на победителите

БДВО

Събитиен календар

 Десети PR фестивал:
 Април – обявяване на тема, програма и основни участници във

Фестивала
 Май – провеждане на фестивала, едновременно с финалния етап
от ПР приз 2016
 Отбелязване на 10 годишнината на ПР Фестивала

 БДВО Summer Camp 2016
 Между юли и септември, в зависимост от натовареността и

времето

 „Денят на Бернайс 2016“
 Октомври – обявяване на програма
 22 ноември - провеждане

БДВО

партньорства и влияние

 Да съдействаме за повишаването на нивото
образованието в сферата на комуникациите;

на

 Да изградим пълноценни партньорства с по-широк кръг
академични институции;
 Да
задълбочим
съществуващите
стратегически
партньорства с водещи образователни институции,
организации и отделни личности в България и чужбина;
 Да привлечем за членове стратегически партньори юридически лица с цел уплътняване на новия профил на

БДВО и за разширяване на обхвата на работа и на
авторитета на организацията

БДВО

Обученията

 Организиране на не повече от 3 обучения, насочени както към

действащи специалисти в сферата на маркетинга и
комуникациите, така и към студенти, на които предстои
приключване на образованието

 Период на провеждането:
- април
- май (В рамките на програмата на Деветия PR Фестивал)
- септември/ октомври

БДВО

бюлетин и други издания

 Издателска дейност:
 Информационен бюлетин на БДВО, редовни броеве в

двуседмична периодика

 Представяне на книга "ПР практика: обслужване на клиенти" –

април

 Представяне на сборник – "Регулации на комуникационни

практики в българското законодателство " - октомври

БДВО

други дейности

 Дейности за развитието на организацията и професията:
 Проучване на възможностите за партньорства и иницативи,

финансирани по грантови схеми или от Европейски фондове

 Инициране на работни дискусии с представителите на други

професионални организации в сферата на PR и проучване на
добрите практити и юридическите възможности за регламентиране
на конкурсите за избор на агенция и авторските права върху
интелектуалните продукти в сферата на PR

 Разширяване на взеимодействието с НПО сектора и търсене на

възможности за реализиране на ползи за БДВО и за членовете на
организацията

БДВО

Работа с членовете

 Членство в Дружеството:
 Увеличаване на броя на членовете на Дружеството
 Увеличаване на постоянните членове – подновяващи членството си

ежегодно
 Привличане на членове - студенти
 Привличане на членове – юридически лица

 Канали за комуникация с членовете:
 Бюлетин на БДВО
 Сайт
 Facebook фен страница и Facebook група
 LinkedIn профил

 Ползи за членовете:
 Разширяване на възможностите и насърчаване на използването на каналите

за комуникация на Дружеството – публикуване на новини, авторски
материали
 Баланс и пълен спектър на дискусионни, нетуъркинг, обучителни събития

Месец

Дейност

Коментар

Януари

•Коледно парти “2015”
•Обявяване на срок, критерий и жури на ПР Приз 2016г
•Предлагане на програма за 20 г. БДВО

Програмата за 20 г.
БДВО ще е
целогодишна.
Дейностите ще
бъдат разпределени
след одобрението
им.

Февруари

•Февруари-април: приемане на проекти за ПР Приз

Март

•Обявяване и набиране на участници за Mtel Challenge

Април

•Обявяване на тема, програма и участници за 10ти ПР фестивал
•Обучения за действащи специалисти и студенти
•Представяне на книга: “ПР практика: обслужване на клиенти”
•Жури и победители на Mtel Challenge
•Общо събрание за отчет 2015 и програма за 20 години БДВО

Май

•Публична защита на проектите на ПР приз 2016 и награждаване
•Провеждане на 10-ти ПР фестивал
•Отбелязване на 10-годишнината на фестивала
•Обучения за действащи специалисти и студенти

Юни

•Редовна среща с членовете на БДВО

Юли

•Между юли и септември – БДВО Summer camp

Представянето на
книгата може да е в
някой от
следващите
месеци, в
зависимост от
готовността.

Месец

Дейност

Август

•Между юли и септември – БДВО Summer camp

Септември

•Между юли и септември – БДВО Summer camp
•Обучения за действащи специалисти и студенти

Октомври

• Обявяване на програмата за деня на Бернайс
•Представяне на сборник – "Регулации на
комуникационни практики в българското
законодателство "

Ноември

•22 ноември провеждане на деня на Бернайс
•Отчетно - изборно събрание за мандата 2015-2016 г. (в
рамките на третото издание на " Денят на Бернайс ")
•Редовна среща с членовете на БДВО

Декември

•Отбелязване на 20 годишния юбилей със събитие в
деня на учредяването (парти)

Развитие

Представянето на
сборника може
да е в друг месец
в зависимост от
готовността.

