Анонс
ПР агенциите печелят клиенти, като не ги губят
Скоро БДВО ще представи книгата „ПР практика:
отношения с клиенти” – втората от поредицата
практически ръководства в ПР
В агенционния живот в ПР кипят промени. Клиентите
идват и си отиват. Намаляват бюджетите, но пък
искат повече за парите си. А самите агенции се
променят. В такъв момент е невъобразимо важно ПР
специалистите там да се стремят още повече да
постигнат съвършенство в client service – така, че да
изграждат стратегически и дългосрочни отношения с
клиентите си. Защото добрите взаимоотношения с
клиента правят работата по-ефективна. И са основа
на велики кампании. Защото най-лесният начин да
спечелиш един клиент в ПР е да го печелиш всеки
ден. Тоест, да не го губиш след първия съвместен
проект.
Това е една от основните идеи в книгата „ПР
практика: отношения с клиенти”, която предстои да
бъде издадена от БДВО и издателството Рой
комюникейшън. Тя ще е за всички ПР специалисти,
но основно за в ПР агенциите и ще даде на всички
заинтригувани практически насоки и съвети за
професионалната организация на работата в
агенция и комуникацията с клиенти.
PRактики, брой 114, 29 септември 2015 г.

Източник на снимката:
http://www.customernet.com/google-to-buy-tescos-customeranalytics-company/
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С идеята това на направи постиженията още по-големи и професионални и с още по-добра
възвращаемост на бюджетите. И въпреки основния си фокус, няма да е пресилено ако се каже, че и
рекламните, BTL, дигитални и други комуникационни агенции също ще има какво да научат от нея.
Автор на книгата за отношения с клиенти е д-р
Александър Христов, председател на БДВО за 2011 –
2013 г. и в момента член на УС, университетски
преподавател (в УНСС и в НБУ) и ПР практик с над 15
години опит „от двете страни на барикадата” – в
няколко компании и в международна ПР агенция.
Книгата обхваща всички стъпки в агенционната дейност
– как да търсим клиенти, как да се подготвим за
конкурс, как да проведем брейнсторминг, как да
презентираме предложението, как да бюджетираме и,
разбира се, как да организираме текущите си
отношения с клиента, без да си тровим нервите. И още:
как да управляваме екипа, времето, отношенията и
очакванията, как да се справяме с проблемни клиенти
и как да се отнасяме с бившите.
И въобще, защо въпреки че зад client service стои идеята
за
„обслужване”,
всъщност
става
въпрос
за
управление. Защото най-важните съставки създаването
на успешни кампании в ПР са две: професионализъм и
взаимоотношения. Както се казва, ignore them at your
own risk.

PRактики, брой 114, 29 септември 2015 г.

3

Лица
Представяме: Илияна Захариева, директор „Корпоративни
комуникации” в Мтел
Интервюто е дадено за tbmagazine.net

Илияна Захариева е директор „Корпоративни комуникации” в Мтел. Тя отговаря за
всички комуникационни дейности на компанията, насочени към обществото и
служителите. Дирекция „Корпоративни комуникации” обединява публичните
комуникации, управлението на спонсорства и събития, програмите за
корпоративна социална отговорност и вътрешните комуникации на Мтел.
Илияна Захариева има 15 години опит в сферата на корпоративните
комуникации, връзките с обществеността, маркетинга и рекламата. Тя се
присъединява към екипа на Мтел от Пощенска банка, където е ръководила
корпоративните комуникации на компанията в последните шест години.
Преди да стане част от Пощенска банка през август 2007 година, госпожа
Захариева е отговаряла за рекламата и връзките с обществеността
последователно за Хеброс банк, HVB Bank Biochim и Уникредит Булбанк. Работата
си в областта на корпоративните комуникации започва в KPMG през 1999 година.
Тя има диплома от Chartered Institute of Marketing, London, London School of Public
Relations, както и магистърска степен от Факултета за нови и класически
филологии и Факултета по славянски филологии на Софийския университет в
София. Член на УС на БДВО.
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Илияна, кое те провокира да се занимаваш с тази
професия?
-Моят път към ПР-а започна както при много колеги
през журналистиката. В един момент от
професионалния си път се появи възможност да
премина от „другата страна“ и реших, че
предизвикателството си струва. Още повече, че
това беше в годините, когато професията ПР беше
много нова и неразбрана в България. Този факт
още повече предизвика интереса ми. По принцип
съм любознателен и дори любопитен човек, винаги
се старая да придобивам нови знания и умения.
Имах възможност да премина в корпоративна
среда и да се занимавам с маркетингови
комуникации – нещо, което не бях правила досега.
Почувствах се в свои води от самото начало и
много ми хареса. Постепенно започнах да се
дообучавам, записах допълнителни квалификации
в областта на маркетинга и връзките с
обществеността и това стана моята професия.
Щастлива съм, защото това е професия с
невероятна динамика и възможности.
Кои са най-силните моменти в работата ти, след
които се чувстваш щастлива?
-След над 15 години в професията все още
истински се вълнувам от всеки проект. Идвам с
удоволствие на работа, защото вярвам, че тя ми
предлага невероятно разнообразие и поле на
PRактики, брой 114, 29 септември 2015 г.

действие. В Мтел се занимавам с много широк
спектър от дейности – вътрешни и външни
комуникации,
корпоративна
социална
отговорност,
спонсорства
и
събития.
В
ежедневието си работя с много хора, задачите са
едновременно бизнес-ориентирани и творчески, а
като мениджър трябва да мисля непрекъснато и за
организационните
аспекти
и
разбира
се
постигането на резултати. Затова всеки един
успешно завършил проект с ясен ефект за
компанията
ме
кара
да
се
чувствам
удовлетворена и щастлива.

Продължава на следващата страница
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Според теб къде е тънката разлика между ПР и
реклама?
-Все по-трудно е да се прави разлика между ПР и
реклама.
Класическата
дефиниция
за
еднопосочни и контролирани съобщения в
рекламата
срещу
взаимодействие
между
организацията и публиките в ПР-а, става все понеприложима. Във времето, когато всеки може да
бъде журналист благодарение на интернет и
социалните медии, според мен е редно да
говорим само за „комуникация“. Разказването на
истории може да става по различни начини, в
различни канали и все по-често от говорители
извън официалните за компанията. Важното е
хората да се заинтригуват от бранда и неговите
послания, да го харесват, говорят за него,
препоръчват и в крайна сметка предпочитат.

свят не е безплатно…като например трудът на ПРите.
Какво не харесваш в комуникацията между
хората?
- Не харесвам хора, които много са си повярвали.
Всички сме на тази земя за малко, пренесено в
личностен и професионален план това означава –
никой не е вечен в дадена работа или роля.
Хубаво е да не го забравяме, защото животът е
кръговрат.

Има ли безплатен ПР?
-Има и е редно да има журналистически
публикации, генерирани в резултат от работата на
специалистите по ПР, които са написали една
добра история и тя е станала интересна на
медиите и публиките изобщо. Но нищо на този
Продължава на следващата страница
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Какво би учила още?
- В чисто професионален план ми е интересно
всичко, релевантно към моята област на работа.
Но аз съм на етап от кариерата си, в който повече
се вълнувам от лидерството и жените като лидери.
Иначе с удоволствие бих започнала да уча някой
нов език – ученето на езици е приятно, полезно за
мозъка и паметта, а може да влезе и в
употреба…евентуално:).
Кое е другото ти „аз“ извън професията?
-Няма толкова голямо разграничение между моите
„аз“-ове. Иска ми се да вярвам, че съм отговорна,
последователна, организирана и амбициозна на
работа, но и вкъщи. Едновременно с това се
надявам колегите ми да ме виждат като добър,
честен и справедлив човек – така както се отнасям
със семейството и с приятелите си. Не вярвам, че
може да „включваме“ и „изключваме“ различни
„личности“ – за мен това е поредният мит за
успелите мениджъри, сътворен от някой добър ПР
специалист.
От къде се зареждаш с енергията, с която да
работиш?
-От моите пътувания и приятели.
PRактики, брой 114, 29 септември 2015 г.

В колко започва денят ти и каква първа новина би
искала да прочетеш или чуеш?
- Аз не съм от ранобудните. Ако вярвате в
разделението на чучулиги и сови, аз определено
не чуруликам рано Затова по-скоро заспивам с
последните новини в малките часове на деня.
Искам или не, обаче, винаги се събуждам със
сутрешните блокове и интернет – едновременно
следя новините по няколко канала. Такава ми е
работата и не мога да си представя друг старт на
деня…освен, когато съм на почивка. Тогава се
опитвам да започвам само с кафе и музика
например.
Но
по-късно
не
устоявам
на
изкушението. Така е, когато наистина обичаш
работата си.
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Събитие
Медийна група Bulgaria ON AIR и Bloomberg TV организират
международна конференция „Образование и медии“ на 5 октомври 2015

Журналисти и университетски преподаватели от
различни страни търсят обща визия за бъдещето
чрез образованието и медиите. Ще коментират
къде е мястото на медиите в процеса на

PRактики, брой 114, 29 септември 2015 г.

образование
и
как
съдържанието
променя
средата?
Включете се в дискусиите на 5 октомври, от 17:00
часа в София Хотел Балкан.
Модератор на дискусията: Нейра Чехич /модератор
на конференцията от 11 май 2015/ от студиото в
Лондон
на
Bloomberg
TV.
Международната конференция ще се излъчва на
живо по националната телевизия Bulgaria ON AIR.
Участници в конференцията ще бъдат: Веселин
Вачков, журналист, главен редактор на в-к Лидове
Новини, Чехия, Проф. Ювей Лин, преподавател,
University
for
the
Creative
Arts,
Фарнъм,
Великобритания, Барчин Инанч,журналист, в-к
Хюриет, Турция и Масимилиано Дибитонто,
Преподавател, Link Campus University, Рим, Италия.
В 19 часа националната телевизия Bulgaria ON AIR
ще отбележи с коктейл четвъртата си успешна
ефирна година.
БДВО
е
партньор
на
международната
конференция“
Образование
и
медии“.
Прочетете още тук.
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Отличие

Българска кампания е сред отличените с престижната награда Global SABRE Award!
Наградите
SABRE
представят
най-добрите
програми за връзки с обществеността от цял свят в
редицица конкурсни категории, като участниците
са избирани измежду победителите от регионални
състезания
през
изминалата
година.
В
тазгодишното издание на Global SABRE Awards 2015
имаше 5 000 участници от над 60 държави, което
прави състезанието изключително конкурентно,
представително и оспорвано.
Българската кампания “Говори открито срещу
домашното насилие”, реализирана от All Channels
Communication, съвместно с AVON Bulgaria, е една
от отличените с престижната награда.
Тя е единствения призьор от България сред всички
40 победители, сред които са и кампании като
“Serving the UK” на McDonald's UK with Blue Rubicon,
"Little Boy Freezing“, реализирана от SOS Children's
Villages, съвместно с Släger Kommunikasjon AS,
както и “#StopTheWedding” на Plan Norway и Trigger
AS, Atlanta Hawks Play it Forward Against Racism, на
Atlanta Hawks и Edelman и др.
PRактики, брой 114, 29 септември 2015 г.

Церемонията по награждаването на 40-те найдобри кампании за годината ще се състои на 28
октомври в Маями. Информация за наградите и
победителите може да откриете тук.
9

Интервю
Какво е да работиш в областта на социалната отговорнoст?
Едно интервю на Вилиана Станева за Economy.bg

Вилиана Станева е PR Manager в Майкрософт България. Тя отговаря за всички
комуникационни дейности на компанията, насочени към обществото и
служителите за българския и македонски пазар. Вилиана има повече от 10
години стаж в комуникациите, работила е както в сферата на корпоративния,
така и на агенционния PR. Член е на Българското дружество за връзки с
обществеността (БДВО). Тя се присъединява към екипа на Майкрософт от Мтел,
където е заемала позицията експерт „Външни комуникации“ в продължение на 7
години.
Сред основните й отговорности в Майкрософт за българския и македонския
пазар ще е връзката с медиите, изграждането и утвърждаването на имиджа на
компанията и корпоративната идентичност чрез комуникация, организирането
на различни видове събития и PR дейности, както и развитието на КСО
политиките.
Завършила е „Връзки с обществеността“ в Софийския университет „Свети
Климент Охридски“, има и бакалавърска степен по „Бизнес администрация“ от
Нов български университет. Омъжена, майка на едно дете.

Продължава на следващата страница
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отговорност
компания.

Корпоративната социална отговорност (КСО) е все
още сравнително ново понятие в България, въпреки
че в последните години все по-често се говори по
тази тема. Затова решихме да разкажем какво е
да работиш в областта на социалната отговорност,
какво е общото и различното с ПР професията и
потърсихме Вилиана Станева, която от май тази
година заема позицията PR & Citizenship мениджър в
„Майкрософт България”. На тази позиция, освен за
изграждането и утвърждаването на имиджа на
компанията чрез комуникация и организирането на
различни видове събития и ПР дейности, тя отговаря
и за развитието на корпоративната социална

и

политики

на

технологичната

Вилиана, какво представлява работата на КСО
специалиста – как би го обясинла по найдостъпния начин?
Никога не съм работила само като КСО
специалист. Струва ми се, че малко компании в
България могат да си позволят отделен човек на
такава позиция засега. Но в компаниите, към чиито
екипи съм имала възможността да принадлежа,
това винаги е било част от отговорностите ми като
комуникатор. Влагала съм сърцето си в не една
социална кауза и продължавам да го правя. Това
ме осмисля. Не само работата ми, но и мен като
личност. Никога това не е било за мен просто
задължение.
Що
се
отнася
до
самата
корпоративна социална отговорност - ако преди
време жестовете на дарение бяха спорадични и
продиктувани предимно от спонтанното желание
да се окаже помощ, то сега вече в повечето случаи
говорим за осъзната и дълбоко премислена
стратегия за подпомагане на обществото. В
„Майкрософт” се работи активно в подкрепа на
развитието на IT образование.
Продължава на следващата страница
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Една много силна и смислена кауза, която
компанията подкрепя в световен мащаб. За първи
път работя по социални проекти, чиято реализация
не е ограничена само в България. Чувството е, че
си гражданин на света и създаваш смисъл.
Какво е общото и какво е различното с
професията на ПР, която е много по-позната в
обществото в сравнение с тази на КС
специалиста?
За мен двете са неделими. И все пак разликата
трябва да търсим в преценката, кога една
социална акция не би следвало да е обект на ПР.
Хубаво нещо е комуникацията, но не на всяка
цена. Има етика, която е по-важна от това да
трупаш дивиденти, да не говорим, че нещата бързо
се обръщат и тълкуванието на публиката може да
премине в изключително негативни реакции, тоест
ПР-ът може да стане черен.

Кои са основните отговорости и задължения на
един КСО специалист?
Работа с неправителствения сектор, изграждане
социалната програма на съответната компания,
комуникация с външни и вътрешни публики за
запознаването им със социалните дейности по

социалната програма, реализиране на проекти,
придвижване на цялостната им комуникация, борба
с медиите за отличаване на социални новини от
рекламни съобщения.
Какви качества и умения се изискват за тази
позиция?
Банално и клиширано, но на първо място – сърце.
След това вяра в смисъла на каузите, за които се
работи. Няма ли ги тези две неща, едва ли може
една кауза да има успех.
Продължава на следващата страница
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След това идва нуждата от познания, контакти,
оргатизираност
и
дисциплина.
Постоянно
самоусъвършенстване,
креативност,
комбинативност.
Малко
или
много
хората,
посветени на социални проекти, са и вид
посланник, медиатор. Носят посланието, че всички
ние сме в състояние да променим много неща в
положителна посока, това е разковничето на
устойчивото развитие. И още нещо – дългосрочност.
Без съмнение, всяка помощ, дори еднократната, е
от полза. Но истинската стойност е закодирана в
дългосрочните проекти.

Как протича един типичен работен ден?
Новини, планиране и след това работа по задачи,
проекти, гонене на срокове. Може би тук разликата
с дневния ред по ПР темите е в това, че още поважен е личният контакт с хората, с които работиш,
защото
ритъмът
и
дневният
ред
на
неправителствения сектор е малко по-различен от
този на бизнеса.

При теб от къде се провикира интереса към КСО?
Преди повече от осем години в предходнанта ми
месторабота – Мтел. В отговорностите ми попадна
цялата социална политика на телекома.
Работила съм по много проекти там и с това
разбрах, че социалният елемент ще е нещо, което
винаги ще търся в бъдеще, що се касае до
кариерното ми ориентиране и развитие.
Лично на теб защо ти харесва работата в тази
област?
Общуването с хората, раждането и случването на
идеи, на добри каузи. Професия, която не е само
работа, а нещо повече. Успехът е временно нещо.
Продължава на следващата страница
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Да вземем за пример спортните рекорди. Вече
траят само месеци... Докато в началото на миналия
век да преодолееш олимпийски рекорд е успех,
постиган през няколко олимпиади. За мен е поважна обратната връзка. И резултатът, който полага
основите за положителна промяна. Доволна съм,
когато видя първите кълнове на подобна промяна.
Кои са най-големите предизвикателства, пред
които си се изправяла досега?
Основно предизвикателство пред КСО политиките е
те да останат актуални и да отговарят на парещите
проблеми
в
страната
ни.
Второто
предизвикателство е примерът, който даваме. Все
още не са малко фирмите в България, които
разглеждат
корпоративната
отговорност
единствено и само като еднократна помощ. Все
още не са малко медиите, които приемат
дарителските инициативи единствено и само като
„лесен ПР”. А нито едното, нито другото помагат да
се развиваме като гражданско общество. В една
такава ситуация „Майкрософт” например, със
своята ясна позиция на кого и защо помага, със
своите дългосрочни цели и проекти, е иноватор,
който създава смисъл в световен мащаб. В този
смисъл за нас е важно колко съмишленици

увличаме след себе си и накъде ги водим. Третото
предизвикателство? Бих го нарекла „хигиена на
ценностите”. Тоест, доколко ценностите на
компанията се приемат от нейните служители,
доколко се преживяват от тях.

Продължава на следващата страница
PRактики, брой 114, 29 септември 2015 г.
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Ако човек има интерес към тази област, какво би го
посъветвала, за да чувства добре и бъде успешен в
тази област?
Да се запита дали има сърце за такова нещо. И силата
да понесе доста болка, с която ще се сблъска. В
сферата на социалната грижа в България има много
над какво да се работи. Където и да захванеш –
изскачат проблеми. Не бива да се обезсърчаваш, но
това е трудно, ако наистина не
вярваш в каузите, зад които заставаш. колко се
преживяват от тях.
Ако човек има интерес към тази област, какво би го
посъветвала, за да чувства добре и бъде успешен в
тази област?
Да се запита дали има сърце за такова нещо. И силата
да понесе доста болка, с която ще се сблъска. В
сферата на социалната грижа в България има много
над какво да се работи. Където и да захванеш –
изскачат проблеми. Не бива да се обезсърчаваш, но
това е трудно, ако наистина не вярваш в каузите, зад
които заставаш.

PRактики, брой 114, 29 септември 2015 г.

15

Обучение
Безплатен онлайн курс по дигитален маркетинг и социални медии ще се
провежда от европейски университетски консорциум
Европейски университетски консорциум под ръководството на Бизнес факултета в Университета на
Салфорд, Великобритания, допринася за усъвършенстването на дигиталните умения с нов масов
отворен онлайн курс (MOOC) на тема "Дигитален маркетинг и социални медии". Курсът е разработен
в помощ на специалистите да анализират, планират, изпълняват и оценяват дигитални маркетингови
стратегии.

Дигиталната индустрия отбелязва през 2014 г.
само в Европа ръст от 11.8%, а инвестициите в
онлайн реклама са втори по обем след тези в
телевизията. Пред бизнеса и пред отделните
специалисти стои предизвикателството да се
справят и да управляват тази все по-бързо
развиваща се сфера.
Новият отворен курс по „Дигитален маркетинг и
социални медии” е директен отговор на това
предизвикателство. Насочен е към бизнеса и към
гражданите,
които
са
в
началото
на
професионалното си развитие, но имат базисни
разбирания в сферата на социалните медии и
ролята на социалните мрежи в маркетинга.
Курсът включва развиване на умения във важни и

търсени области като оптимизация за търсачки
(SEO), оптимизация в социалните медии,
афилиейт маркетинг и други. В него е поставен
силен акцент върху реални примери и
практическо обучение.
Ръководен от Бизнес факултета в Салфорд,
Великобритания, който е с награда за най-добро
бизнес училище за 2014 г., курсът се осъществява
с подкрепата на Европейската комисия. Той е
разработен и ще бъде реализиран в рамките на
европейско партньорство, което включва още
УНСС, Университета в Лодз, Полша, CITY College
в Гърция, Технологичния университет в Каунас,
Литва и със съдействието на дигиталната
маркетингова агенция The Candidate Ltd.
Продължава на следващата страница
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Курсът ще бъде проведен онлайн, на водещата
европейска платформа за онлайн курсове Iversity
и ще бъде безплатен. Той ще предоставя
възможност за създаването на реални и
дългосрочни взаимоотношения със специалисти и
предприемачи в Европа, благодарение на
общността ‘#passion4digital’ – онлайн мрежа от
хора, споделящи общ интерес.
Д-р Алексей Хайнце, старши преподавател в
Салфордското бизнес училище, отбелязва:
„Онлайн пазарът не признава конвенционалните
граници. Новият безплатен онлайн курс означава,
че физическата дистанция не е бариера и може
да бъде преодоляна с един-единствен клик. Бих
искал да насърча всекиго, който има интереси в
сферата на социалните медии и дигиталния
маркетинг да обърне внимание на този нов курс.
Той е за всеки, който стартира кариерата си в
тази област, иска да повиши професионализма
си или да бъде наясно с най-новите тенденции. В
допълнение, той е напълно безплатен и може да
бъде достъпен от всяка точка на света”.
Достъпът и регистрацията за курса по дигитален
маркетинг и социални медии могат да бъдат

PRактики, брой 114, 29 септември 2015 г.

направени тук.
За повече информация:
доц. д-р Миланка Славова, УНСС, координатор
на проекта в България
Тел. 0887 436526
Мейл: milanka.slavova@gmail.com
За проекта:
Бизнес факултета (SBS) към Университета в
Салфорд е икономически университет на
годината за 2014 г. в класация на Times. С отлична
местна и международна репутация и в
сътрудничество с компании от Великобритания,
SBS предлага специализирани курсове по
финанси, счетоводство, икономика, дигитален
бизнес
и
стратегии,
маркетинг,
право,
управление на социални и спортни дейности. SBS
е домакин на
Центъра за дигитален бизнес, международно
признат изследователски и консултантски център
в сферата на приложението на дигиталните
технологии,
дигиталните
стратегии
и
информационни системи за бизнеса. Повече за
Центъра за дигитален бизнес – тук:
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JEMMS е проект на ЕРАЗЪМ (учене през целия
живот), съфинансиран от Европейската комисия
и целящ да развие общи магистърски програми
по дигитален маркетинг и социални медии в
партньорство между университети от пет
европейски страни и британска компания,
специализирана в дигитален маркетинг и
подбор на специалисти.
Проектът се занимава с разработването на
иновативна магистърска програма за нуждите
на страните от ЕС, която ще бъде насочена към
нарастващите потребности на сектора чрез
обучението на ново поколение специалисти по
дигитален маркетинг.
Проектът запълва недостатъка от формални
умения (особено в малките и средни компании)
и универсално приложими квалификации в
маркетинговата сфера в Европа. Той ще
осигури
ползи
бранша,
за
отделните
специалисти и се очаква да има значително
влияние
върху
европейската
дигитална
икономика. Повече информация може да се
види тук.

Дигитален маркетинг и социални медии –
структура на курса
1. Защо дигиталният маркетинг и социалните
медии са важни за настоящето и бъдещето?
1.1. Въведение в стратегическото планиране
1.2. SWOT анализ
1.3. Разработване на SMART цели за стратегии и
кампании
1.4. Модел за дигитален бизнес
1.5. Потребителско преживяване при онлайн
пазаруване
1.6. Въведение в основните концепции и
технологии
на
дигиталния
маркетинг
и
социалните медии
1.7. Въведение в онлайн брандинга
2. Разбиране на природата на дигиталните
канали – географски, демографски и дигитални
параметри на кампанията
2.1. Търсачките – различия по страни, примери от
практиката
2.2. Платформи за социални медии – различия
по страни и използване
2.3. Мейл маркетинг – приложения в практиката
2.4. Афилиейт маркетинг – приложения в
практиката
Продължава на следващата страница
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2.5. Мобилен маркетинг – приложения в
практиката
2.6. Преглед на платените канали
2.7. Онлайн общности – комуникация и въвличане
3. Развитие на персоната на купувача
3.1. Разбиране за важността на профила на
целевата
аудитория
и
как
дигиталните
инструменти спомагат за това
3.2. Планиране на интеграция на търсачки и
социални медии
3.3. Ключови думи и персона на купувача
3.4. Социални медии и персона на купувача
3.5. Разработване на план за кампания за
ключови думи
3.6. PPC ключови думи срещу органични ключови
думи
3.7. Разработване на календар за социални
медии
4. Принос на дигиталните кампании за
изпълнение на организационната стратегия
4.1. Пример за корпоративен план на кампания
4.2. Ключови елементи от управлението на
кампанията – диаграма на Гант
4.3. Управление на риска
4.4. Инструменти и техники в мениджмънта на
дигитални проекти
PRактики, брой 114, 29 септември 2015 г.

4.5. План на проекта – мониторинг и преглед
4.6. Маркетинг автоматизация
4.7. Планиране на PPC кампания
5. Избор на дигитални инструменти за целева
аудитория
5.1. Facebook
5.2. YouTube
5.3. Twitter
5.4. LinkedIn
5.5. PPC оптимизация
5.6. Какво прави съдържанието вирусно?
5.7. Как да създадем вирусно съдържание?
6. Мониторинг и изводи от реализираните
дейности
6.1. Разбиране на важността на социалния
капитал – пример от практиката
6.2. Анализ на данни в Google Analytics
6.3. Анализ на данни от Facebook
6.4. Анализ на данни от Twitter
6.5. Използване на електронни таблици за анализ
на отчетите
6.6. Познание от резултатите от дигитални
кампании
6.7. PPC отчет
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Курсове октомври месец

1. “Рекламни стратегии на бранда”
Кога: 12 октомври 2015 г. - 18 учебни часа
Лектор: Огнян Бекяров и Владислав Георгиев
Повече за програмата може да намерите на този линк:
http://m3college.com/courses.php?content_id=11&id=205
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Възможност

Професионален фолклорен ансамбъл “Български ритми” – добра
възможност за програма на Вашето събитие!
ПФА „Български ритми” е създаден през
1964 г. от хореографа Димитър Митев.
В репертоара на ансамбъла са включени
народни танци, песни, музика, обичаи и
обредни игри от всички етнографски
области на България като специално място
имат авторските хореографии.
В програмите са включени и така
наречените игри на фолклорна основа, в
които непосредствено участие вземат и
присъстващите, което усилва емоцията от
видяното с лично преживяване.
Броят на изпълнителите в програмата, вида
им, както и времетраенето, могат да
варират според изискванията на клиента.
За контакти:
Рангел Вангелов – артист-изпълнител,
организатор на ансамбъла
GSM: 0885 999 422
E-mail: rangel@vangeloff.eu
Харесайте „Български ритми“ и във
Facebook!
PRактики, брой 114, 29 септември 2015 г.
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Два съвета за бизнес писане от
Хемингуей

"Горкият Фокнър. Наистина ли смята, че големите
емоции идват от големи думи?!„
Папа, както още го наричат, е известен с кратките
си декларативни изречения. Какво можем да
почерпим от стила на знаменития писател когато
става въпрос за следващото ни организационно
изявление или седмичен доклад, синтезира в две
точки Ерик Смит, мениджър придобивания на Dell.
„Бизнес писането, подобно на литературата, не е
задължително да бъде „суховато”, отбелязва той.
„Нито пък да изобилства с дълги, сложни изречения,
за да е ефективно или делово. Не трябва обаче да
бъде лишено от емоции.”

Уилям Фокнър веднъж заявил по адрес на своя
съвременник Ърнест Хемингуей: „той никога не
използва дума, която може да насочи читателя към
речника." Хемингуей се присмял:
PRактики, брой 114, 29 септември 2015 г.

Бизнес писането се отнася към убеждаването,
също толкова колкото и към информирането.
Емоция, уловена по правилния начин, може да бъде
голям съюзник в това начинание. Добавянето на
правилното количество емоция, съвсем фино,
може да придаде на следващия ви доклад или
ъпдейт към клиентите ви много по-силен ефект.
В работното ни ежедневие на всички ни се налага
да пишем, затова ето два начина да добавим
малко
повече
„сексапил”
към
бизнес
комуникациите си по примера на Хемингуей:
Продължава на следващата страница
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1.Драматично начало!
Кратко
декларативно
изречение.
Не
е
необходимо да цитирате началото на "Хамлет",
за да привлечете вниманието на хората. И все
пак, няма нищо лошо, ако ограничите
формалностите и добавите малко повече
украса. Защо следващата ви седмична
актуализация трябва да изразява емоции? Тъй
като сте работили цяла седмица, опитвайки се
да постигнете нещо и вашето време е ценно.
Пример: „Завихме зад ъгъла! Заедно, с
помощта на нашия търговски екип, постигнахме
огромен прогрес в изпълнението на забавени
поръчки към наши топ клиенти тази седмица.”
2. Кратки, отчетливи изречения, тип стакато!
Три кратки изречения в края на абзац.
"Установихме, че тези разговори - между
членовете на екипа и лидерите - добиват
огромно значение за цялата организация. Това
дава на лидерите по-добро разбиране за
„пулса" на организацията като цяло, а членовете
на екипа са агенти на промяната в процеса.
Членовете на екипа се чуват, лидерите слушат.
Като резултат ABC се превръща в по-добра
организация."
PRактики, брой 114, 29 септември 2015 г.

Това звучи далеч по-въздействащо от параграф
с четири или пет по-дълги изречения. Трите
изречения в края придават смисъла, с повече
емоция и сила на въздействие.
Всеки трябва да намери своя собствен стил.
Примерът на Хемингуей, обаче,
ни учи, че
малкото е повече. Понякога по-малко е и поинтересно също.

Статия на Ерик Смит, публикувана в PR Daily
Превод: Албена Чешмеджиева, член на БДВО

23

Редактори

Редакционен екип на броя:
Асен Асенов
Диляна Йорданова
Десислава Василева
Албена Чешмеджиева
Очакваме вашите мнения, коментари и предложения
за материали на координатите на редакцията:
Българско дружество за връзки с обществеността
София 1574, ул. „Кирил Божиков“ 20
Тел: 02/ 495 85 82
Ел.поща: office@bdvo.org
www.bdvo.org
С любезното съдействие на:

PRактики, брой 114, 29 септември 2015 г.

24

