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Приз 2012

На 4 и 5 май се проведоха публичните представяния 

на проектите в PR Приз 2012

41 от общо 46 проекта бяха допуснати до откритите представяния на проектите в
тазгодишното издание на PR Приз. За значителния интерес към първия, най-

широкообхватен и авторитетен конкурс за постижения в сферата на комуникациите в
страната говори както броят проекти, които са повече от миналогодишни издания на

конкурса, така и броят на кандидатстващите компании, агенции и организации – общо
30. Това прави конкурса “PR Приз 2012” най-представителното състезание за постижения

в сферата на комуникациите в страната ни.

„Смятам, че високото ниво и добрата репутация на конкурса PR Приз са сред
основните причини за рекордния брой участници. Радвам се, че колегите са толкова

активни и се гордеят със своите постижения. И има защо. Очаква ни много тежък
процес на журиране, очертава се силна конкуренция в някои категории на конкурса,” –

каза д-р Александър Христов, Председател на БДВО и Председател на журито на „PR
Приз 2012”.

На 4 и 5 май в хотел Метрополитън се проведоха
публичните представяния на проектите,

кандидатстващи в тазгодишното издание на
конкурса PR Приз. Допуснатите до публични

защити 41 проекта представиха своите идейно
замислени и успешно реализирани през

изминалата година кампании и събития.
Публичните защити предизвикаха любопитството

както на колегите от бранша, така и на
студентите, които с интерес изгледаха

презентациите на PR експертите.

http://prpriz.info/
http://prpriz.info/
http://prpriz.info/
http://prpriz.info/
http://prpriz.info/
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Приз 2012

Открити представяния в PR Приз 2012 – продължение от стр. 2

Представянето на проектите мина под зоркото око на членовете на журито, които не спестиха своите положителни и
градивни коментари, както и допълнителни въпроси към презентаторите. Проектите в тазгодишното издание на PR Приз

се оценяват от 11 влиятелни български и чужди специалисти в областта на комуникациите: д-р Александър Христов,
Председател на журито, Председател на БДВО за 2012 г., Акаунт директор в CIVITAS България и университетски

преподавател; доц. д-р Десислава Бошнакова, преподавател в НБУ и собственик на агенция ROI Communication; Анелия
Милкова, Управител на Chapter 4 България; Радослава Ганозова, Директор „Корпоративни комуникации”, Актавис;

Жаклин Цочева, Директор „Комуникации и връзки с обществеността”, УНИЦЕФ; Жюстин Томс, основател и ръководител
на уебагенция ABC Design&Communication Group; Диана Пазаитова, Управляващ партньор, Fama Consulting; Кремена

Георгиева, PR редактор, SignCafe; Цветелина Петрова, Редактор, списание „Мениджър”. Чуждестранните членове на
журито тази година са двама: Динос Адрианопулос, Генерален секретар на Гръцката асоциация на комуникационните

агенции и заместник изпълнителен директор на агенция Civitas и Дьорд Сонди, Преподавател по PR, Университет Лийдс
Метрополитън.

http://prpriz.info/
http://prpriz.info/
http://prpriz.info/
http://prpriz.info/
http://prpriz.info/
http://prpriz.info/
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Приз 2012

Конкурсът PR Приз 2012 се осъществява с подкрепата на PR агенция Chapter 4 България и “Дипломат Корпорейшън”
ООД. Реалити състезанието M-Tel PR Challenge Contest се организира с подкрепата на М-Тел.

Ексклузивен телевизионен медиен партньор на PR Приз 2012 и Шести PR Фестивал е БНТ. Медийни партньори са

списание „Мениджър”, списание „SignCafe”, БТА, Jobs.bg, Human Capital, Investor.bg, b2b Мedia, Prnew.info, EventBox.bg,
електронното издание „Медии и обществени комуникации” и AvantX Technologies.

Криейтив директор на “PR Приз 2012” и Шести PR Фестивал е Десислава Виткова, PR консултант в Go Green

Communications и победител в първото издание на реалити конкурса M-Tel PR Challenge Contest.

Очаквайте презентациите от откритите представяния на проектите на сайта на наградите www.prpriz.info

Открити представяния в PR Приз 2012 – продължение от стр. 3

http://www.prpriz.info/
http://www.prpriz.info/
http://www.prpriz.info/
http://www.prpriz.info/
http://www.prpriz.info/
http://prpriz.info/
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http://prpriz.info/
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40 студента от 7 университета в страната със заявки за участие

в Student M-Tel PR Challenge Contest

В рамките на първия ден на PR Фестивала, организиран ежегодно от БДВО, ще се проведе второто издание на
реалити конкурса за избор на PR агенция – M-Tel PR Challenge Contest, осъществен с подкрепата на М-Тел. Новото в
състезанието тази година е че ще се проведе в два панела – за студенти и за практици. Записването за участие в
студентското издание на конкурса приключи на 27 април, като за участие в състезанието се записаха 40 студента от
7 университета в страната. Отборът победител в изданието за студенти ще спечели възможността за тримесечен
платен стаж в комуникационния отдел на М-Тел, както и специална награда за двамата представители на отбора.

Напомняме, че подаването на заявки за участие в панела за практици ще продължи до 11 май, а двете състезания ще
се проведат на 15 май, вторник в хотел Метрополитън. В състезанието могат да участват специалисти, работещи в
сфертата на комуникациите, а именно PR специалисти от PR агенции, PR специалисти на свободна практика, PR
специалисти от агенции за интегрирани маркетингови комуникации, организация на събития, реклама и социални
медии. Всеки специалист трябва да има минимум една година опит в сферата на комуникациите.

Участниците в реалити проекта получават заданието, по което ще работят, в началото на състезанието от екипа на
комуникационния оператор „М-Тел“ и членовете на журито в конкурса. В рамките на три часа участниците трябва да
подготвят своето предложение към комуникационния оператор. Проектът трябва да бъде креативен, интересен и
реализуем в рамките на предвидения бюджет.

Победителите в двата панела на състезанието ще получат и допълнителна награда от M3 College – безплатно участие
в курс по избор от програмата на колежа за периода септември 2012 г. – юни 2013 г.

Фестивал
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Фестивал

Вторник, 15.05.2012 г.

M-Tel PR Challenge contest
Student M-Tel PR Challenge contest

Сряда, 16.05.2012 г.

10:00 – 11:00  Регистрация

11:00 – 11:15  Откриване на Шестия PR Фестивал
Д-р Александър Христов, Председател на БДВО

11:15 – 12:45 
Първи панел. България, 2012 – какви са медиите и 
какви трябва да бъдат
Бъдещето на медийното минало. Унгарският
пациент. Зависимост и независимост, актуални
журналистически практики. Собственост на
медиите. Възможности за корупция във
взаимоотношенията PR – медии и начини за

превенция. Медиен дневен ред – защо е такъв и
такъв ли трябва да бъде. Доверие към традиционните
медии, доверие към новите медии. Средища на
деформации в медийния пейзаж – жълти медии,
регионални медии. Роля на пийпълметрията и одита

на тиражите за PR специалистите.
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Шести PR Фестивал на тема “PR следа и медийна среда”

ПРОГРАМА

13:00 – 14:30
Втори панел. Конвергенция на редакционно и рекламно съдържание
Платени публикации. Споменаване на имена на компании и продукти.
Подаръци за журналисти, прес турове. Граници между лична и
професионална позиция. Роля на личните контакти за осигуряване на
отразявания. Колко трябва да бъдат ясни демаркационните линии
между редакционно и рекламно съдържание. „Просто си прави PR” –
как да направим така, че този израз да престане да бъде употребяван.

14:45 – 16:15
Трети панел. Роля на PR за облагородяване на комуникационната
среда

Какъв трябва да е PR, когато са такива медиите. Дейности на PR
специалистите в съвременната медийна среда: между ролите на леля
Мария и на Жана д`Арк. Изкушения за PR, които предоставят медиите и
как да им устоим. Промени в съвременните функции на PR в България.
Новите изисквания за отговорност пред публиките. Нови изисквания за
достоверност на съдържанието. Роля на държавните и публичните
институции за информираността на гражданите. PR специалистите и
ДС. Иницииране на промени в медийната среда – „времето е наше”.

16:30 – 18:00
Публична лекция на д-р Северин Хайниш, управляващ директор, 
Chapter 4 Group, exclusive affiliate of Burson-Marsteller

19.00 – 20.30

Церемония по връчване на наградите на победителите в PR Приз 2012
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БДВО подкрепя наградите за положителен образ на жените в рекламата и в маркетинга

На 3 май 2012 г. стартира кампанията по набиране на номинации за участие в конкурса за наградата за
положителен образ на жените в рекламата и в маркетинга 2011/2012 – инициатива на Информационното бюро на
Европейския парламент в България.

Наградата за положителен образ на жените в рекламата и маркетинга е вдъхновена от резолюция на Европейския
парламент, гласувана на 3 септември 2008 г., относно влиянието на маркетинга и на рекламата върху равенството
между жените и мъжете. Тя има за цел да стимулира търговските дружества, компании и неправителствени
организации и рекламодателите към по-отговорна социална ангажираност за преодоляването на
стереотипизирането по полов признак, гарантирането на равното заплащане за работа с еднаква стойност, както и
по въпроса за присъствието на жените на ръководни позиции в бизнеса, политиката и социалния живот.

Конкурсът се организира за първи път в страната от Информационното бюро на Европейския парламент в България в
сътрудничество с г-жа Мария Неделчева (ЕНП, ГЕРБ) и д-р Антония Първанова (АЛДЕ, НДСВ), членове на Комисията за
правата на жените и равенството между половете на Европейския парламент. Наградата е под патронажа и на г-жа
Кристалина Георгиева, член на Европейската комисия.

Наградата се организира с подкрепата на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО), Комисията за
защита от дискриминация, Обществения съвет на жените в бизнеса в България, Българската асоциация на
комуникационните агенции (БАКА), Българската асоциация на ПР агенциите (БАПРА), Съюз на българските
журналисти (СБЖ), Съюз на българските художници (СБХ), Български фонд за жените, сп. Business Woman Magazine и
сп. Ева.

Своите номинации за проекти можете да посочите на http://www.europarl.bg

Новини
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Събития

Със съдействието на

Осма световна среща на българските медии

http://www.eventbox.bg/events/2823

16 – 20 май сряда – неделя)
Букурещ, Румъния

Осма тасветовна среща на българските медии е на тема "Медиите -

между глобалното и регионалното”.

Ще бъдат обсъдени промените в медийната среда у нас и по света 
през изминалата година, начините, по които българските общности 

зад граница и техните медии се справят с различните измерения на 
кризата, регионалните функции и глобалните предизвикателства пред 

медиите и др. Специален акцент ще бъде поставен върху 
спецификата на работата и условията, в които работят регионалните 

медии в България.

Идеята на осмата среща, както и на останалите досега, е наред с 
обсъждането на важни от дневния ред теми за медиите, да бъде 

промотирана и нашата страна.

Инициатори и организатори на Световните срещи на българските 
медии са Българската телеграфна агенция и Асоциацията на 

българските медии по света.

Проведените от 2005 г. досега седем срещи (в София, Чикаго, Рим,
Мадрид, Варна и Бургас, Виена и Амстердам) се превърнаха в

национални събития с огромен обществен ефект и публичност в
България и извън нея.

Младежки форум „Визия и 

предизвикателства. Младежката 

заетост”

http://www.eventbox.bg/events/2990

14 май 2012 г. (понеделник)

София

Националното представителство на 
студентските съвети в Република България и 

JOBS.BG организират първия по рода си 
младежки форум „Визия и предизвикателства. 

Младежката заетост – дискусия – Бизнес. 
Държава. Студенти. Университети”.

Основната мисия на форума е да организира 

процеса на създаване на мост между 
държавните институции, бизнеса и висшето 

образование. Срещата между 
представителите на държавата, ръководствата 

на Висшите училища, топ мениджърите на 
водещи национални и международни 

кампании и студентите ще бъде своеобразно 
начало на едно бъдещо съвместно 

сътрудничество, имащо задачата да изгради 
работещ механизъм за справяне с проблемите 

на образованието в страната.
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Кариери

bWorks търси стажант - акаунт мениджър
За повече информация:

http://www.jobtiger.bg

Стажантът-акаунт ът ще попадне в чудния свят на отдела за работа с клиенти, където скоропостижно ще научи:

• Азбуката на акаунтските занимания чрез работа за марки като (по азбучен ред на английски)*
• Absolut Vodka

• Chivas Regal
• Jameson Irish Whiskey

• KIA Motors
• Zagorka

• Тънкостите на стратегическото планиране
• 360** начин на мислене

• Психотехники за вдъхновяване, ентусиазиране и укротяване на всички отдели в агенцията
• Дипломация, гъвкавост и други акробатични техники за работа с клиенти

И всичко това в образцов офис в центъра на София в компанията на много мили хора.

Какви качества търсим в The Intern:

• Трайни интереси в областта на рекламата
• Нестихваща любознателност

• Последен курс или завършено образование в областта на маркетинг, реклама, комуникации, ПР
• Ентусиазъм
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Динос Адрианопулос е заместник изпълнителен 

директор на  агенция CIVITAS Ketchum от 2004 г., към 

която се присъединява след повече от 20 г. опит в  

областта на комуникациите в агенции, компании, 

финансови институции, организации от публичния 

сектор и други. Преди да се присъедини към CIVITAS 

Ketchum, Динос работи като Marketing & Communication 

Directror за Eurobank и като Account Director в Saatchi & 

Saatchi Advertising. 

Понастоящем е и генерален секретар на Гръцката 

асоциация на комуникационните агенции.

Г-н Адрианопулос, защо решихте да практикувате професията

PR? Кое за Вас е най-привлекателното нещо в нея?
Реших да практикувам професията PR, защото по някакъв начин PR
фирмите имат предимство пред другите комуникационни агенти

на пазара и са естествени разказвачи на истории и създатели на
връзки. В сравнение с рекламните агенции, PR компаниите също

така са по-добри и в създаването на постоянен „поток от
съдържание”, така необходим за социалните мрежи.

Предизвикателството, което среща PR индустрията, е че тя се
състезава за едни и същи таланти, които имат възможност да

работят като конкултанти в областта на мениджмънта или на
вътрешни позиции.

Кои са най-важните неща, които PR практиците трябва и не

трябва да практикуват в своята работа?
Променящата се роля на публичните комуникации в рамките на

много организации създава възможност за практиците по връзки с
обществеността да се репозиционират като стратегически

съветници и по този начин техният принос да стане още по-
значителен за успеха на организацията.

Това изисква практикуващите връзки с обществеността да
извършат задълбочено оценяване на стратегическото управление и

всички аспекти на комуникациите. На много PR практици в
момента им липсва способността да бъдат стратегически

съветници и затова периодът в момента изисква значителни
инвестиции в обучение и развитие. Всяка бъдеща роля на

експертите по връзки с обществеността като стратегически
съветници ще зависи в голяма степен от възможността да

определят стойността на подобни съвети. По този начин
практикуващите PR ще бъдат все по-зависими от проучванията и

оценяването.

Лица

Динос Адрианопулос – Член на журито в PR Приз 2012
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Интервю с Динос Адрианопулос 
(продължение от стр. 10)

Смятате ли, че новите медии носят
добра възможност за комуникация с
публиките или по-скоро водят до
повече слухове и затруднения?
Днешните потребители искат контрол.
И благодарение на дигиталните и
социални медии, те го имат. Хората
днес имат свой собствен дял от
съдържание където и когато го поискат,
очаквайки техните новини,
информация и развлечение да бъдат
все по-персонализирани и все повече
затварящи традионните маркетингови
съобщения. Като резултат,
разбирането как да споделиш история
и да ангажираш потребителите чрез
правилната комбинация от дигитални и
социални медии се трансформира от
„добре е да имаш допълнение” в
комуникационна програма като
основен компонент.

Как виждате бъдещето на PR
професията?
Ролята на специалистите по
комуникации се промени. Докато по-
рано връзките с обществеността се
възприемаха като тактически
инструмент за въздействие върху
медийното отразяване,
разпространението на комуникациите
и нуждата от ангажиране и
прозрачност позиционираха връзките с
обществеността в сърцето на
стратегическия мениджмънт.
Потребителите не могат да бъдат

Смятате ли, че за малка страна като
България профилирането в PR
професиятае необходимо?
България, по мое мнение, има нужда от
по-добро разбиране за потенциала на
публичните комуникации по отношение
на:
-подобряване на бизнес резултатите
- подкрепа в осъществяването на бизнес 
целите
- подобряване на стратегическото 
управление 
- повишаване на значението на връзките с 
обществеността като водеща функция

Член сте на журито в “PR Приз 2012”.
Какви са очакванията Ви от проектите и
коя катеория за Вас е най-
привлекателна?
Чрез проектите бих искал да разбера как
дейността на PR практиците влияе върху
медийното отразяване на компанията, или
как ангажира няколко различни
заинтересовани страни, или как променя
репутацията на компанията, или как
изключително креативни и уникални
събития ангажират потребителите с
продукта или компанията. Най-
атрактивната категория за мен е всяка
една, която е свързана с управлението на
корпоративните комуникации и
управление на текущи задачи и
проблеми.
Какво е мнението Ви за новите медии?

убедени с подвеждаща информация и
организционните интереси не могат да
бъдат защитени с прекомерна употреба
на събщения за медиите. При
съвременната необходимост да се
защитят отношенията и при все по-
голямата уязвимост на репутациите, се
появява необходимостта практиците по
връзки с обществеността развият
експертиза в оценяването на
взаимоотношенията между различните и
начините, по които те влияят на
организацията.
Връзките с обществеността за изправени
през предизвикателството да предложат
методи, свързани с позиционирането на
проблемни ситуации и въпросите на
представителността, както и с
възможността мениджмънта да акцентира
върху значими въпроси. Тези
предизвикателствата, следователно,
ключови, ако PR индустрията иска да се
развива.
Моля, довършете изречението:
“Успешните PR практици са тези, които...”
... служат като доверени съветници на
управленските екипи, помагат на
клиентите в процеса на взимане на
решение, поддържат силна комуникация и
изследват и помагат за познаването на
интересите на заинтересованите страни
като се сблъскват лице в лице с някои от
най-трудни предизвикателства. Техните
цели са да гарантират, че всяка
ангажираност води до три резултата за
клиента: вникване в същината,
незаменима стратегия и инфраструктура.

11



PRактики, брой 51, 07 май 2012 г.

новини

ЗА и         отив /от Мила Миленова

Специалното отношение към медии

Когато говорим за специално отношение,
винаги се сещам за младата колега на
Джордж Клуни във филма „Високо в небето”,

която уволняваше по Skype. В тази връзка един
приятел обича да казва, че някои неща
изискват специално отношение...

Ако специалното отношение към служителите
изисква да се срещнеш с тях лично, то
специалното отношение към медиите в много
случаи изисква точно обратното. Малко Skype,

повече Facebook, много мейли и телефони,
спорадични факсове и от време на време –
лични срещи. Във всеки случай, ясно е, че този
контакт микс не е достатъчен. Адаптираме и

формата на представяното съдържание –
текст, снимки, видео, друго (?). Адаптираме и
формата на нашето представяне –
съобщаваме, питаме, искаме, убеждаваме,

обещаваме, молим. И слава Богу, всичко това
ни отличава от обикновени контакт центрове...


Неслучайно любимото клише на PR-а е „не е
важно какво казваш, а как го казваш”. Уви, това
важи особено когато наистина няма какво да

кажеш.

Важи и когато имаш много какво да кажеш, но
държиш информацията за избрани канали.

Привилегироването на медиите съществува
дори на малък медиен пазар като българския.
Едно е ексклузивността да се отдава на
медийно партньорство. Тогава и агнето е цяло,
и медията – сита. Друго е ексклузивността да

се превръща в привилегия на медия –
Победоносец с по-голяма аудитория или с по-
голям... „нож”. Основавайки специалното си
отношение на това кой е хванал дръжката на

ножа, допускаме професионализмът на PR да
бъде поставен под въпрос.

И накрая, нека си припомним как

уволняващата по Скайп във филма „Високо в
небето” беше зарязана от гаджето си със SMS.
Винаги получаваме възмездие за
„специалното” си отношение
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„Отношението е малко нещо, което прави голяма разлика.”

Уинстън Чърчил
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Твоята мечта - на един клик разстояние

"На 1 клик разстояние"
Александър Ненов
Изд. Изток-Запад
Цена от Knigazateb.com: 11.40 лв

Обикновено не мога... Не мога да дочитам книга на един дъх, особено ако е нехудожествена. Не
мога да напиша ревю веднага след като съм прочел книгата... Но понеже Александър Ненов е
свършил СТРАХОТНА (като това е слаб епитет) работа с "На 1 клик разстояние", всички тези неща се
случиха в рамките на няколко часа и трудът му беше пуснат за предварителна продажба в "Книга за
теб" още в събота, дни преди книгата да бъде дори отпечатана.
А защо книгата е повече от страхотна: всички, които знаят кой е Алекс, могат да си представят какво
означава той да събере опита си като интернет-предприемач в книга. Да направиш на 25 сделка,
която да бъде обявена за "най–голямата публична сделка в интернет" у нас, като преди това си
спечелил куп награди за сайта си на още по-крехка възраст... Историята я има, а настоящето говори
за още по-голям опит.

Библиотека/ от Александър Кръстев

Всъщност отсега нататък ще слушате много експерти да говорят за тази книга и нещото, което със сигурност ще чувате от всеки
един от тях, е "Иска ми се да съм имал тази книга пред себе си, когато аз започвах бизнес онлайн". И това е напълно заслужено
клише, ако погледнете съдържането и предадения опит. Тъй като и аз съм минал през доста от перипетиите, казвам, че
задължително трябва да обърнете внимание на съветите в "На 1 клик разстояние" за избора на име на сайта, за комуникацията с
дизайнери и уеб-агенции, за присъствието в социалните медии, за жизнените цикли на онлайн инициативите и едно от най-важните
неща - за това как да продадеш проекта си (съветите в тази глава са достойни да се мерят с тези на Гай Кавазaки в "Проверка на
реалността", напълно сериозен съм!). Нещото, което ме направи още по-голям фен - твърдата позиция около един "религиозен"
спор в уеб-а - за ползването на софтуер с отворен код и предимствата от това.
"На 1 клик разстояние" обаче не е само за интернет-предприемачи. Тя е доста по-полезна на онези, които имат офлайн-бизнес, но
се страхуват да влязат в онлайн пространството с нещо повече от фейсбук-профил (грешна стратегия, между другото). Е, уеб-ът не
хапе, а може да доведе до доста сериозно увеличаване на познаваемостта и съответно продажбите.
Покрай създаването на онлайн-книжарницата "Книга за теб", а и до голяма степен с "Аз чета", съм преживял почти всичко, описано
като ситуации в тази книга. И да, ще напиша онова клише, за което споменах преди малко - "Иска ми се да съм имал тази книга
пред себе си, когато аз започвах бизнес онлайн"

Членовете на БДВО могат да вземат своята отстъпка от knigazateb.com като изпишат  
в скоби “БДВО” зад името за доставка!

http://knigazateb.com/knigi/nehudojestveni/biznes/na-1-klik-razstoyanie/
http://knigazateb.com/knigi/nehudojestveni/biznes/na-1-klik-razstoyanie/
http://knigazateb.com/knigi/nehudojestveni/biznes/na-1-klik-razstoyanie/
http://knigazateb.com/knigi/nehudojestveni/biznes/na-1-klik-razstoyanie/
http://knigazateb.com/
http://knigazateb.com/knigi/nehudojestveni/biznes/na-1-klik-razstoyanie/
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Любопитно

9 популярни действия при криза, които невинаги вършат работа

3. Планът е изключително важен. Често екипът е този, който е най-важен. Най-добрият кризисен план е толкова добър,

колкото добър е екипът, който го изпълнява. Двете неща вървят заедно.

4. Социалните медии ще ви изведат от кризата. Традиционните медии диктуват около 80% от кризите. Социалните
медии са важни, но те до голяма степен се хранят от големите си братя. Комуникирайте добре с традиционните

медии и следете социалните мрежи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. В някои случаи, истинският проблем
се крие именно в тях

Почти всяка част от тези добре познати и универсални съвети за
решаване на кризи може да бъде погрешна. Това, което е в полза за

една област, може да бъде в ущърб на друга. Ето и пример за няколко
популярни стратегии, които понякога не работят добре.

1. Скоростта спасява. В някои случаи е по-добре да не правите

нищо. Рязката реакция може да се нарече ненужно внимание в
някои ситуации. Ключът се крие в това не непременно да действате

бързо, а да решите бързо.

2. Кажи всичко на момента. Отново, понякога е по-добре да
застанете и да изчакате да видите дали някой не си проси

внимание като се опитва да окачи мръсното ви пране така че да го
видят всички. Това правило не се прилага, освен ако няма някакви

легални, морални, етични, регулаторни или лидерски причини да
стане публично. Ако сте предприели подхода „чакам, за да видя

какво ще стане”, подсигурете се с план за действие в случай, че
вашите малки тайни излязат наяве. В повечето случай, обаче, това

няма да се случи.
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Любопитно

9 популярни действия при криза, които невинаги вършат работа

продължение от стр. 13

5. Пуснете прессъобщение. В наши времена, най-добрият подход е да пуснете изявление и да го изпратите
единствено до онзи, който се интересува от проблема. Защо да изпращате становище до всички, при положение, че

не всички се интересуват от него?

6. Създавате пункт за информация. На първо място е важно да се изградят отговорите на най-лошите въпроси, които
хората ще ви питат, ако времето позволява. Да, пунктът за информация е важен за фокусът на коментарите, но

доверието към вас се основава на способността ви да отговорите на трудните въпроси.

7. Никога не документирайте. В някои ситуации, когато имате добри отношения с даден журналист и сте спечелили
доверието му и е необходимо да му обясните защо вашата организация предприема действия, които не изглеждат

смислени от външна гледна точка, по-добре да направите запис. Понякога, ако сте честни и прозрачни и ситуацията не
дава основание за написване на история, можете да убедите репортера да пусне материал. Успехът се крие в това

да бъдете честен с репортера, ако, разбира се, можете да разчитате на него.

8. Никога не казвай „без коментар”. Е, да, не е добре да казвате точно тези думи, но има ситуации, в които е във ваша
полза да не казвате нищо. Просто се уверете, че с екипа си сте отчели плюсовете и минусите, за да си гарантирате

правилната тактика.

9. Винаги отговаряй на атаките. Всъщност, игнорирането им в някои случаи може да намали разгорещените атаки и
проблемът да избледнее.

Оригинал на статията: www.prdaily.com
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Забавление

7 правдоподобни причини (или недотам) 

за дрямка по време на работа

1. “В банката за кръв ми казаха, че това може да се случи”

2. “Не спях ! Размишлявах върху кампанията на новия ни 
клиент”

3. “Според последния курс, който посетих – “Как да бъдем 
максимално ефективни в работата си”, 15 минутната 

дрямка действа стимулиращо върху креативността и 
работоспособността”

4. “Амин”

5. “Правех традиционно йога упражнение за справяне със 
стреса в работата”

6. “Това е един от седемте навика на високоефективните 
хора”

7. “По дяволите, защо ме прекъсна? Почти бях измислил 

решение за кризата на клиента ни”
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