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През миналата седмица д-р Александър Христов, председател на
Българското дружество за връзки с обществеността, с участието на
издателя доц. д-р Десислава Бошнакова от „Рой Комюникейшън”,
представи дебютната си книга „ПР практика: Работа с агенция”.

Изданието може да бъде определено като наръчник за успешна
работа на организациите с наеманите от тях ПР агенции. То съдържа
конкретни професионални позиции и практически съвети, като цели да
представи какви трябва да бъдат ефективните и дългосрочни
отношения. Това би трябвало да доведе до подобряване качеството на
предлаганите ПР услуги и до утвърждаване на етичните и
професионални практики.

Премиерата беше съпроводена с някои типични елементи от едно
сватбено тържество. Под звуците на сватбения марш и сред
наздравици с шампанско всички ПР агенции, подкрепили издаването

на книгата, получиха „сертификат за кумство”, удостоверяващ
благодарността и приноса за сближаването на клиенти и агенции. Д-р
Христов сравни отношенията между клиент и агенция с брачните: „Във
всички случаи взимането на решение за сътрудничество с ПР агенция е
стратегическо. Казват, че към този избор трябва да се подходи така,
както към избора на брачен партньор – правиш го с идеята и нагласата
да сте заедно за цял живот, пък ако се наложи да се разделите, значи
просто е нямало как да се получи. Това ще мотивира ПР агенцията да
даде най-доброто от себе си.”

http://test.bdvo.org/test/2012/07/12/%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80/
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Авторът сподели, че опитът му като представител на клиент, на агенция и

като преподавател в различни етапи от кариерата му е помогнал да
систематизира познанията и уменията си и напише тази книга. Тя започва с
въпроса за смисъла от посредник при комуникацията с публиките, а
накрая са представени някои порочни практики и идеи за това „как да

бъдем добри клиенти”. Сред най-интересните въпроси в книгата е този за
предимствата и недостатъците на ПР отдела и на ПР агенцията. Безспорно
важна за практиците ще бъде и главата, посветена на провеждането на
конкурси, както и тази за финансовите аспекти на сътрудничеството.

„Книгата би спестила време и нерви на клиенти и агенции”, заяви нейният
издател доц. д-р Десислава Бошнакова.

В книгата са представени и добрите практики на ПР агенциите, съдействали
за нейното издаване – това са: active GROUP, Anett&Co., Apeiron
Communication, Chapter 4 Bulgaria, CIVITAS, Go Green Communications,
Интелдей Солушънс, ИнтерИмидж, MAGICA events, Max Communications,
PRates Agency, Publicis Consultants І MARC, Symmetric Communication

Consultancy и V Consulting. Медийната подкрепа е осигурена от списание
SignCafе и events.bg.

Книгата “ПР Практика: Работа с агенция” може да бъде закупена от
офисите на БДВО и ROI Communication.

http://test.bdvo.org/test/2012/07/12/%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80/
http://test.bdvo.org/test/2012/07/12/%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80/
http://test.bdvo.org/test/2012/07/12/%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80/
http://test.bdvo.org/test/2012/07/12/%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80/
http://test.bdvo.org/test/2012/07/12/%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80/
http://test.bdvo.org/test/2012/07/12/%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80/
http://test.bdvo.org/test/2012/07/12/%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80/
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За д-р Александър Христов:

Д-р Александър Христов е председател на Българско
дружество за връзки с обществеността за 2012 г., Акаунт
директор в ПР агенция CIVITAS Bulgaria и преподавател в УНСС.
Той е член на Българско дружество за връзки с обществеността

от 2003 г. и участва в ръководната дейност на организацията
през последните шест години. Председател е на Комисията по
етика на БДВО за периода 2006 – 2010 г.

Александър Христов е доктор по комуникации и магистър по
международни икономически отношения.

За ROI Communication:
ROI Communication е бутикова ПР агенция, която издава
специализирана литература. Агенцията е носител на наградата
„ПР книга на годината” на Българското дружество за връзки с
обществеността за изданията „Създаване на корпоративна
репутация” (2005 г.) и„Добавената стойност на ПР” (2002 г.).

http://test.bdvo.org/test/2012/07/12/%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80/
http://test.bdvo.org/test/2012/07/12/%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80/
http://test.bdvo.org/test/2012/07/12/%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80/
http://test.bdvo.org/test/2012/07/12/%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80/
http://test.bdvo.org/test/2012/07/12/%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80/
http://test.bdvo.org/test/2012/07/12/%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80/
http://test.bdvo.org/test/2012/07/12/%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80/
http://test.bdvo.org/test/2012/07/12/%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80/
http://test.bdvo.org/test/2012/07/12/%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80/
http://test.bdvo.org/test/2012/07/12/%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80/
http://test.bdvo.org/test/2012/07/12/%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80/
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На 7-8 септември 2012 г. в Бургас ще се проведе първият европейски фестивал
на вирусната креаривност – EUROVIRAL 2012. Участници от Европа, Балканите,
Русия и ОНД ще посетят слънчев Бургас с цел да разкрият тайната формула на
дигиталната вирусност – споделяне на емоции от милиони потребители в
интернет. По време на фестивала ще бъдат дискутирани теми като:

 Каква е тайната на онлайн вирусността?
 Съществува ли идеалната дигитална кампания и ако да – каква е тя?
 Как да подсигурим безброй „like‟-кликове, видео прегледи и коментари? И най-
вече: как да трансформираме тази количествена поредица в реално средство
за адекватна и ефективна бранд-промоция и популярност?

Програма
Конференция с участието на водещи европейски експерти в дигиталната
креативност, най-интересните примери и споделяне на професионален опит,
дискусии, изложба на вирусни изображения в интернет, видео прегледи,
нетуъркинг и церемония с награди.

Конкурсна част
Най-добрите случаи на вирусност в сферата на професионалната реклама, както и множество видео/музикални
клипове – реална или предстояща легенда в интернет, ще се съзтезават за топ наградата Grand Viral 2012 и за призове в
над 30 категории, сред които Real Viral, Bright Viral, Cute Viral, Spicy Viral, Best Viral Campaign и др.

Журито на EUROVIRAL 2012: Стефания Фуси, Viralbeat, Мико Палера, Ninja Marketing, Джани Каталфамо, Ketchum Pleon,
Алан Юро, IAB Europe, Александр Загорски, Depot WPF, Янина Дубейковская, World Communication Forum Davos, Аделе
Саваресе, Евгени Бойченко, MIRBIS (Москва).

http://www.facebook.com/EuroViral
http://www.facebook.com/EuroViral
http://www.facebook.com/EuroViral
http://www.facebook.com/EuroViral
http://www.facebook.com/EuroViral
http://www.facebook.com/EuroViral
http://www.facebook.com/EuroViral
http://www.facebook.com/EuroViral
http://www.facebook.com/EuroViral
http://www.facebook.com/EuroViral
http://www.facebook.com/EuroViral
http://www.facebook.com/EuroViral
http://www.facebook.com/EuroViral
http://www.facebook.com/EuroViral
http://www.facebook.com/notes/euroviral/2-day-program/235019166605277
http://euroviral.evenium.net/ng/person/event/website.jsf;jsessionid=B83F7303AFDC0B66D7BF8453ABEAB3F3.gl1?cid=4423&eventId=euroviral&page=tickets&loc=en
http://euroviral.evenium.net/ng/person/event/website.jsf;jsessionid=B83F7303AFDC0B66D7BF8453ABEAB3F3.gl1?cid=4423&eventId=euroviral&page=tickets&loc=en
http://euroviral.evenium.net/ng/person/event/website.jsf;jsessionid=B83F7303AFDC0B66D7BF8453ABEAB3F3.gl1?cid=4423&eventId=euroviral&page=tickets&loc=en
http://www.facebook.com/notes/euroviral/the-jury/231843290256198
http://www.facebook.com/notes/euroviral/the-jury/231843290256198
http://www.facebook.com/notes/euroviral/the-jury/231843290256198
http://www.facebook.com/notes/euroviral/the-jury/231843290256198
http://www.facebook.com/notes/euroviral/the-jury/231843290256198
http://www.facebook.com/notes/euroviral/the-jury/231843290256198
http://www.facebook.com/notes/euroviral/the-jury/231843290256198
http://www.facebook.com/notes/euroviral/the-jury/231843290256198
http://www.facebook.com/notes/euroviral/the-jury/231843290256198
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Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) е партньор на първия фестивал на вирусната креативност
EUROVIRAL 2012 . Сред партньорите на фестивала са:

Асоциация на Агенциите за Комуникации в Русия (ACAR)
Асоциация на Интерактивните Агенции в Русия (AIA)
Ninja Marketing (Италия и Европа)
Руска Асоциация за Електронни Комуникации (RAEC)
Depot WPF, Москва
Sostav.ru и F5 - Русия
Световен Форум на Комуникациите в Давос
Comm-&-Camp, Малта
Община Бургас – официален домакин на събитието
Национална Художествена Академия и Венелин Шурелов, ръководител „Дигитални изкуства”– официален куратор на
изложбата на фестивала
IAB-България и IAB-Europe – Федерация на Интерактивните Бюра за реклама в Европа

Членовете на БДВО получават преференциални условия за участие във фестивала:
Намалена цена от 100 лв (50 евро) за посещение на фестивала като гост-зрители
Отстъпка 50% при номинация на професионална реклама за конкурсната част на фестивала
Безплатно участие в конкурса за аматьори (за студенти и всички членове на БДВО)

За повече информация: http://www.facebook.com/EuroViral

Номинации за фестивала: повече информация тук
За участие като гост-посетител: повече информация тук

http://www.facebook.com/EuroViral
http://www.facebook.com/EuroViral
http://www.facebook.com/EuroViral
http://www.facebook.com/EuroViral
http://www.facebook.com/EuroViral
http://www.facebook.com/EuroViral
http://www.facebook.com/EuroViral
http://www.facebook.com/EuroViral
http://www.facebook.com/EuroViral
http://www.facebook.com/EuroViral
http://euroviral.evenium.net/ng/person/event/website.jsf;jsessionid=DAAD362886A5FEE3E71FC8AD56B79CAF.gl1?cid=8572&eventId=euroviral&page=tickets&loc=en
http://euroviral.evenium.net/ng/person/event/website.jsf;jsessionid=DAAD362886A5FEE3E71FC8AD56B79CAF.gl1?cid=8572&eventId=euroviral&page=tickets&loc=en
http://euroviral-festival.evenium.net/ng/person/event/website.jsf;jsessionid=B9AD8B87DF9EE748243C52BF3F99CDE0.gl1?cid=8777&eventId=euroviral-festival&page=tickets&loc=en
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Представиха резултатите от European Communication Monitor 2012

Представиха резултатите от European Communication Monitor 2012 – най-мащабното изследване на бъдещето на
стратегическите комуникации в световен мащаб. Изследването се осъществява от 11 признати университета в Европа

и се организира от Европейската асоциация за обучение и изследване на PR (EUPRERA), Европейската асоциация на
комуникационните директори (EACD) и списание Комуникационен директор (Communication Director Magazine), с

подкрепата на Ketchum Pleon, водеща комуникационна агенция в Европа.

На база резултатите от участието на около 2 200 професионалисти от 42 страни, могат да бъдат направени следните
основни изводи:

Стратегически въпроси: сблъскването с дигиталната индустрия и обвързването на комуникацията с бизнес стратегиите

са сред най-важните предизвикателства пред професионалистите по комуникации в Европа днес и през следващите
три години. 46% и респективно 44% от отговорилите посочват тези теми сред трите най-големи предизвикателства до

2015 г. Третото предизвикателство е свързано с достигането до повече публики и канали с ограничени средства за
комуникация (34%). За сметка на предишни години, на социалната отговорност и прозрачността е обърнато много по-

малко внимание.

Етични предизвикателства и стандарти: шест от десет комуникационни специалиста в Европа споделят, че са се
сблъсквали с етични предизвикателства през последните дванадесет месеца, или иначе казано са попадали в

ситуация, в която дадени действия са приемливи от юридическа гледна точка, но проблематични от морална. Една
трета от анкетираните са срещали такива предизвикателства. Проучването показва, че етичните въпроси са много по-

значими през последните пет години в резултат на увеличаване употребата на социалните мрежи и в по-малка степен
– от международния характер на комуникацията днес. Въпреки тези предизвикателства, по-голямата част от практиците

в Европа никога не са използвали професионален етичен кодекс за разрешаването на етичен проблем. Само 29% от
анкетираните са прилагали етичния кодекс за такива цели. Междувременно 32% от отговорилите смятат, че настоящите

етични кодекси са остаряли. Преобладаващото мнозинство от професионалисти (93%) са на мнение, че професията
се нуждае от такива правила.
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Представиха резултатите от European Communication Monitor 2012 – продължение от стр. 7 

Пречки пред професионалистите: един от продължаващите проблеми на комуникационния мениджмънт е
последващата професионална реализация. Изследването показва, че липсата на разбиране на комуникационните

практики от страна на топ мениджърите (84%) и трудностите да се докаже въздействието на комуникационните
дейности върху фирмените цели (75%) са основните бариери пред експертите в Европа.

Интегриране и координиране на комуникаците: сложността на комуникациите се увеличава. Организациите си

взаимодействат с все повече заинтересовани страни през повече медии и направления. 82% от отговорилите посочват,
че през последните пет години техните организации имат по-голям допир с публиките. Трима от четири

комуникационни специалиста в Европа са съгласни, че корпоративният или организационен глас се определя от
всички членове на организацията, взаимодействащи със заинтересовани страни.

Стратегическа комуникация: промените в околната среда изискват от комуникационните специалисти да

преконцептуализират и реорганизират своите дейности. Въпреки, че по-голямата част от работното време отива в
оперативни дейности (като говорене с колеги и медии, писане на текстове, организиране на събития и т.н.), тези

дейности не обхващат повече от 37% от времето през работната седмица. Управлението на дейности, свързани с
планиране, организиране, ръководене на персонала, стратегии за оценяване, управление на кризи, отнема 29% от

времето. Управлението на комуникацииите между организация и клиент и връзки със заинтересованите страни
обхваща 19% от работата на комуникационните специалисти. Обучението на членовете на организацията или на

съответните клиенти се равнява на 15%.

Социални мрежи: проучването разкрива големи разлики между възприемането на значението на социалните мрежи
като инструмент за комуникация и реалният процент на прилагането им в практиката на комуникационните

специалисти в Европа. Онлайн общностите или социалните мрежи се възприемат като най-важната платформа в
социалните медии, с повече от 75% подкрепа от анкетираните. Те са следвани от онлайн видео платформите (67%),

мобилните приложения (65%), микро блоговете като Twitter (56%) и блоговете (45%). В действителност, по-малко от 56%
от комуникационните отдели използват реално онлайн комуникациите в своите практики, като разминаването е с

повече от 20% в сравнение със значението на този инструмент, което са определили комуникационните специалисти.
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Професионални обучения и развитие: настоящите нива на знания и нужда от по-нататъчно развитие са най-често
оценявани чрез неформални самооценки: сравнение между колеги и специалисти в други организации е най-често

прилаганият метод във всички сектори (65%). Академичното знание или оценяването с официални системи обхващат
само 27% и респективно 17% от отговорите.

Мениджмънт, бизнес и квалификации: изследването отчита големи различия между необходимостта от развитие на

комуникационните специалисти в Европа и възможностите за обучение, които предлагат организациите. Единствената
област, в която предлагането отговаря на търсенето, са традиционните комуникационни умения, или иначе казано

писмени и устни компетенции. Най-големият пропуск, обхващащ почти 31%, е в уменията за управление (текущи,
актуални въпроси, социални и политически тенденции и др.). Големи пропуски съществуват и в бизнес познанията

(познания за пазара, продуцията, конкуренти) и управленски умения (взимане на решение, планиране, организиране,
ръководене), като при тях процентът е 22%.

Набиране на млади професионалисти: нивото на университетското обучение в сферата на комуникационния

мениджмънт, или връзките с обществеността, се оказва най-важната квалификация при избора на организациите за
наемане на млади специалисти. Този критерий е посочен от 59% от анкетираните. Следващите по важност критерии

са: добро познание на английски език (52%), изкарани стажове (45%), професионални квалификации в сферата на
комуникациите от професионални организации или обучителни центрове (43%), висше образование в друга сфера

(29%) и международен опит (28%).

Пълните резултати от изследването можете да видите на http://www.communicationmonitor.eu/

Представиха резултатите от European Communication Monitor 2012 – продължение от стр. 8 

http://www.communicationmonitor.eu/
http://www.communicationmonitor.eu/
http://www.communicationmonitor.eu/
http://www.communicationmonitor.eu/
http://www.communicationmonitor.eu/
http://www.communicationmonitor.eu/
http://www.communicationmonitor.eu/
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Над 120 пловдивчани от 3 поколения говориха за възможностите на културния туризъм в Пловдив

10

Aгенция APRA Porter Novelli с най-много отличия в престижната класация 

на българските фейсбук страници

Агенция APRA Porter Novelli беше отличена с 4 приза на първата годишна церемония по награждаване на най-добрите
кампании, страници, приложения и групи във Facebook, рeализирани в България – K2Web Awards. Експертно 11 членно жури в
състав: доц, д-р Десислава Бошнакова, Томислав Савов, Иво Илиев, Бисер Вълов, Христо Георгиев, Жанет Найденова, Евгени
Йорданов, Ален Попович, Калин Карабойчев, Борис Луканов и Юлиян Бориславов, определиха наградите в седемте категории.

Проекти на APRA Porter Novelli спечелиха първи награди в 4 от категориитe: Facebook приложение за игра/промоция – с
приложението Фен на месеца, разработено за Nivea България; Кампания в социалните мрежи – с кампанията Explore Midnight,
организирана за Finlandia Vodka Bulgaria; Facebook страница на продукт/услуга – със страницата на Jack Daniel‟s Bulgaria,
която беше избрана и за най-успешната Българска Facebook страница на 2012 година.

Първото издание на PR Thursday извън София се проведе на 12 юли 2012 г. в Регионалния исторически музей в Пловдив. Над 120
пловдивчани от 3 поколения напълниха залата и показаха своята активна позиция и любовта си към своя град.

Темата на дискусията беше „Пловдив – столица на културния туризъм в България и как бизнесът да спечели от това?“.
Участници в дискусията бяха Радина Ралчева, управител на Go Green Communications – агенция, специализирана в областта на
„зеления“ PR, и член на УС на БДВО; Виделина Гандева, директор на Общинско предприятие „Туризъм“; Кирил Тюлев, експерт
„Професионално обучение и квалификация“ от Търговско-промишлената камара, Пловдив; Проф. д-р арх. Тодор Кръстев,
президент на Асоциацията за културен туризъм, България.

Разгорещените обсъждания доказаха, че темата без съмнение е много важна и че диалогът между гражданите, бизнеса,
комуникационните специалисти и институциите е изключително необходим. Радина Ралчева сподели за предизвикателството
пред комуникационните специалисти културата да стане освен достъпна, но и интересна и привлекателна. Тя отбеляза добри
практики на доказани дестинации за културен туризъм като Париж, от които можем да вземем пример за развитието на
културния туризъм в Пловдив и в България като цяло. Изводът от дискусията е, че тази тема трябва да се обсъжда по-често и с
участието на всички заинтересовани страни.

Със съдействието на

http://prnew.info/nad-120-plovdivchani-ot-3-pokoleniq-razpaleno-govoriha-za-vyzmojnostite-na-kulturniq-turizym-v-plovdiv/
http://prnew.info/agenciq-apra-porter-novelli-s-nai-mnogo-otlichiq-v-prestijnata-klasaciq-na-bylgarskite-feisbuk-stranici/
http://prnew.info/agenciq-apra-porter-novelli-s-nai-mnogo-otlichiq-v-prestijnata-klasaciq-na-bylgarskite-feisbuk-stranici/
http://prnew.info/agenciq-apra-porter-novelli-s-nai-mnogo-otlichiq-v-prestijnata-klasaciq-na-bylgarskite-feisbuk-stranici/
http://prnew.info/agenciq-apra-porter-novelli-s-nai-mnogo-otlichiq-v-prestijnata-klasaciq-na-bylgarskite-feisbuk-stranici/
http://prnew.info/agenciq-apra-porter-novelli-s-nai-mnogo-otlichiq-v-prestijnata-klasaciq-na-bylgarskite-feisbuk-stranici/
http://prnew.info/
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Интеримидж представи кампанията за отговорна консумация на алкохол Responsib’All

За второто издание на Responsib‟All Day „Перно Рикар” мобилизира всички
свои служители в 24-часов ден за активно действие. На 7-ми юни в повече от
70 страни бяха организирани редица изложби, форуми с местните власти и
неправителствени организации.
И в България образователната кампания Responsib‟All е изцяло насочена към
млади хора и техните родители и познати и има за цел да обърне внимание
на негативните ефекти вследствие на безотговорната и прекомерна
консумация на алкохол от подрастващите.
„Замисълът на проекта е изцяло социално ориентиран и ние, като членове

на обществото – родители и близки на млади хора – бихме желали да
помогнем за превенцията на злоупотреба и нещастни случаи”, каза
изпълнителният директор на „Перно Рикар България” Албена Трифонова. С
помощта на социалните медии кампанията предоставя на тийнейджърите,
младите хора от 18 до 25-годишна възраст и техните родители важна
информация за тенденциите при консумацията на алкохол.

Когато са в нетрезво състояние, младите хора са изложени на голям риск от наранявания, включително и при пътно-
транспортни произшествия. Сексуалните рискове са свързани с болести, предавани по полов път, и нежелана бременност.
Младежите често разчитат, че алкохолът ще ги освободи от стреса, ще улесни контакта с противоположния пол и ще ги
направи по-харесвани в групата. Но „справянето” с проблемите на общуването чрез алкохол може да доведе до тежки
последици.
В скорошно френско проучване (2011 г.), 83% от родителите са били притеснени от увеличената консумация на алкохол от
младежите. В същото време именно родителите имат най-голямо влияние върху това дали децата им ще пият алкохол или не.
Затова кампанията на „Перно Рикар България” е насочена и към тях. Тя не само предоставя информация, но предлага и
алтернатива на безотговорната консумация на алкохол. Посланията са: „Забавлявайте се, без да се напивате”, както и
„Всеки е отговорен за себе си, за семейството и приятелите си”, като стремежът е да се формира култура на отговорна
консумация.

Повече информация ще намерите на: http://www.facebook.com/ResponsibAllBulgaria

http://www.facebook.com/ResponsibAllBulgaria
http://www.facebook.com/ResponsibAllBulgaria
http://www.facebook.com/ResponsibAllBulgaria
http://www.facebook.com/ResponsibAllBulgaria
http://www.facebook.com/ResponsibAllBulgaria
http://www.facebook.com/ResponsibAllBulgaria
http://www.facebook.com/ResponsibAllBulgaria
http://www.facebook.com/ResponsibAllBulgaria


PRактики, брой 56, 16 юли 2012 г.

Събития

Със съдействието на

Лятно съботно училище по PR и 

общуване 

с медиите в Русе

http://www.eventbox.bg/events/3201

21 юли (събота)
Русе

Обучението е предназначено за тези, които смятат, че 
публичните комуникации и връзката със средствата за 
масова информация могат да доведат до ефективност на 
институцията, бизнеса или начинанието, с което са 
ангажирани.

Добре дошли са както мениджъри и ръководители, така и 
хора, които осъществяват връзки с медиите в институциите и 
организациите.

Целта е да научат повече тайни от практическата страна на 
работата с журналисти.

По време на обучението се разискват следните въпроси:

„Как да бъдем партньори с медиите?“
„Как да изграждаме отношения с журналисти?“
„Как да съставяме съобщения за медиите?“
„Кризисна комуникация“
„Подготовка за интервю“
„Правоговор“

Организатор PR агенция "Ла мезон"

Работна среща: "Съвременни УЕБ 2.0 

приложения за бизнеса“

http://www.eventbox.bg/events/3202

24 юли 2012 г. (вторник)
София

Целева група на обучението са и тези, които имат за цел да усвоят модерни
нови знания и да придобият умения в областта на иновативните компютърни
приложения. Обучаемите изучават и прилагат на практика ключови за
бъдещото им успешно кариерно развитие и професионално знание
интернет приложения, познати с наименованието Уеб 2.0. Добавената
стойност от обучението е както за всеки индивидуално, така и за
организациите, в които работят или ще работят.

На работната среща ще сме полезни за:
Оптимизиране на времето за разработване на проучвания;
Ефективност на рекламните кампании;
Подобряване на ефективността на комуникациите в и извън организацията;
Повишаване на мотивацията на служителите;
Подобряване на екипната работа;
Ефективност при разработването на оценяване представянето на 
служителите;
Подобряване на управлението чрез ефективни вътрешнофирмени 
комуникации;
Подобряване на резултатността и обективността на оценката;
Ефикасност при провеждане тестване на служителите – електронно 
тестване ( e - assessment );
Оптимизиране на резултатите и времето за провеждане на 
вътрешнофирмени обучения.

Организатор: ЦПО "ТреинСофт“

12

http://www.eventbox.bg/events/3201
http://www.eventbox.bg/events/3201
http://www.eventbox.bg/events/3202
http://www.eventbox.bg/events/3202
http://www.eventbox.bg/events/3202
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Avant-X Technologies стартира стажантска програма
За повече информация:

office@avant-x.com

Агенция за маркетингови и рекламни услуги предлага възможност за доброволен и платен стаж, в зависимост от квалификацията,
на студенти в сферта на маркетинга и комуникациите, рекламата, продажбите и oрганизирането на събития. Работата е в млад и

динамичен екип, който работи по разнообразни проекти в различни сфери и индустрии. Програмата цели да подпомогне
развитието на практически умения в реални проекти. Програмата е с гъвкаво работно време, като част от възлаганите задачи

могат да се изпълняват и дистанционно. Завършилите стажантската програма ще получат препоръки и пълно описание на
проектите, в които са участвали. Успешно представилите се стажанти ще имат предимство при кандидатсване за отворени

работни места за съответните позиции във фирмата.

Препоръчителни изисквания към кандидатите:
Мотивираност за усвояване на практически умения

Отговорност към работата
Отлични комуникативни умения

Добро владеене на английски език
Умения за паралелна работа по различни проекти

Спазване на сроковете
Инициативност

Компютърна грамотност – Microsoft Office
Добро познаване на социалните медии

Умения за писане на текстове
Креативност

Екипност
Конфиденциалност

Познания по друг език може да са предимство

Как да кандидатствате?
Изпратете Ваша биография, актуална снимка и кратко мотивационно писмо, в което да опишете защо искате да се включите в 

програмата, какво е времето, което може да отделите по програмата, какви са Вашите умения и какво искате да научите от 
програмата до 10 август 2012 г. на email: office@avant-x.com

.
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Камелия Димитрова е управител на PR агенция "Max Communications" и
ръководи всички проекти от нейното създаване през 2003 г. Започва
работа в сферата на връзките с обществеността през 1999 г. в
Пресдирекцията на Министерски съвет и работи там по времето на
правителствата на Иван Костов и Симеон Сакскобургготски. По-късно
става пресаташе на Агенция "Пътища" и директор "Връзки с
обществеността на "Търговска Лига Национален Аптечен Център" и
"Чайкафарма". Две години е медиен съветник на Националната
здравноосигурителна каса. Магистър по политология в СУ. Завършила
е квалификационна програма по правителствен PR на USAID,
Вашингтон през 2001 г. - съвместна програма с Държавния
департамент на САЩ. Била е хоноруван преподавател по
комуникации и връзки с обществеността към Школата по публични
финанси на Министерство на финансите. .

Г-жо Димитрова, какво Ви привлече в професията PR и
целенасочено ли бе решението Ви да работите в тази
област?
Знам, че е клише, но ще го кажа – по-скоро PR професията
откри мен, а не аз нея. Не съм и предполагала, че ще се
занимавам с това. Започвайки случайно, се увлякох, хареса
ми и вече 13 години не мога да спра.

Кои са отличителните черти на професията PR? Посочете
положителните и отрицателни страни от Вашата гледна
точка.
Тази професия не е за всеки. Освен професионални знания и
умения, са нужни и специфични черти на характера. Бих я
определила като работа за смели и подготвени хора, които не
се притесняват да отстояват позицията си. Това е задължително
качество, защото работата непрекъснато налага да се
коригира желанието или вижданията на клиента за това как
трябва да се случат нещата. Работи се с хора на високи
позиции, с много власт и пари, някои от които имат
самочувствието, че тяхното мнение задължително е правилното.
И тук се налага PR специалистът да прояви хладнокръвие и
умение да убеждава, създавайки реалистични очаквания по
отношение на резултата. Много често това е трудна, а понякога
непосилна задача. С някои мениджъри е много трудна тази
комуникация и ако човек е по-лабилен психически, по-плах или
неуверен, то провалът е сигурен. НО! Само със самочувствие
не става – PR специалистите трябва да натрупат години
практика и много познания в различни сфери. Учим се
непрекъснато. Не е достатъчно да си завършил връзки с
обществеността или журналистика. Това е
интердисциплинарна професия, която налага да познаваш и
бизнес средата на клиента, за да му бъдеш наистина полезен.

Лица

Камелия Димитрова – Управител, Max Communications 
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Интервю с Камелия Димитрова
(продължение от стр. 14)

но това е само на пръв поглед. Това е
силно регулирана област по

отношение на комуникациите, както
от страна на регулативните органи,

така и от страна на
вътрешнофирмените правила на

големите фармацевтични компании.

Агенция Max Communications бе
отличена с трето място в

тазгодишното издание на конкурса
PR Приз. С какво смятате, че Вашият

проект спечели оценката на
журито?

Благодаря на журито за високата
оценка. Смятам, че тя се дължи на

постигнатите резултати на
кампанията. Това трябва да бъде

основен критерий при оценката на
всяка една кампания. Иначе няма

смисъл.

Как виждате ролята на

професионалните организации в
сферата на комуникациите? Какви

нови практики са необходими за
ефективната им дейност?

Доколко професионалните
организации ще съумеят да се

През 2003 г. основавате агенция Max
Communications. Предоставя ли

българският пазар добри условия за
управление на собствен бизнес в

сферата на публичните комуникации?

Българският пазар е такъв, какъвто е.
Както за PR услугите, така и за почти

всички видове бизнес. Не мисля, че има
някакви специфики, които да

затрудняват работата.

Max Communications е специализирана

PR агенция в сферата на
здравеопазването. Какви специфични

практики налага работата в тази важна
за цялото общество сфера?

Агенцията има клиенти в различни
сфери, на наистина в областта на

здравеопазването успяхме да
достигнем лидерски позиции. Това

никак не е случайно, точно за това, което
споменах вече – специфичните

познания в дадената област. За да
бъдеш наистина добър в една сфера,

трябва да я познаваш отлично. И ние се
стремим да сме на възможно най-

високото ниво, което се оценява и от
клиентите. Здравеопазването изглежда

на пръв поглед лесно за комуникация,

наложат като фактор и да определят
наистина някакви правила за етика и

резултатност на професията, зависи от
самите тях. Това, в което трябва да се

развиват, е в посока на разработване на
механизъм за даване на правоспособност

на специалистите, занимаващи се с PR.
Това, според мен, е огромен проблем на

гилдията. Както знаете, кой ли не се е
титулувал като PR специалист. Каква ли не

екзотика се е появила в последно време с
визитки, на които пише PR. Отговорността е

много голяма и не трябва да се допускат
самоопределили се за такива

специалисти да обикалят клиентите, да се
провалят и да съсипват реномето на

професията, защото потърпевши сме
всички – не само клиентите.

В каква посока си пожелавате да се
развива PR пазарът у нас?

Посоката е само една – по-високо
професионално ниво и повече резултати.

Когато това стане, ще дойдат и по-големи
кампании, с по-големи бюджети.

Пожелавам го на всички колеги, за да
имаме възможност да докажем важността

на професията и необходимостта от
добра комуникация. Но, като начало -

желая хубаво лято на всички!
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новини

ЗА и         отив/от Мила Миленова

Позитивният тон на прессъобщенията

Ако неутралността в посланията е била признак
за добра журналистика някога, то днес понякога

се поощрява точно обратното. Тази промяна в
професионалните практики като че ли наложи и

промяната в риториката на прессъобщенията.

В 95% от случаите изпращаме прессъобщения,
защото искаме да се похвалим за нещо. В 5% от

случаите изпращаме прессъобщения, защото
искаме нещо лошо да изглежда... не чак

толкова лошо (да кажем, в случай на криза). И в
двата случая PR-ите показват богат речник, като

експлоатират солидно количество епитети. Все с
положителен смисъл, разбира се. Склонни сме

да извиняваме това безразсъдство с очакванията
на шефовете или клиентите ни, които искат

положително, а не неутрално отразяване.
Склонни сме да го извиняваме и със

собствените си очаквания от работата на
журналистите, които, както знаем, предпочитат

негативни пред неутрални новини... А ние в
отговор им даваме положителни... Желязна

логика!

Създаването на нагласи посредством
информативен текст (защото по същността си

прессъобщението трябва да бъде
информативен, а не рекламен текст) е

нарушаване на информационната чистота,
излизане от руслото на информационното и

преминаване в полето на рекламата.

Апелите, възклицанията и епитетите са
нежелателни поне поради още една причина –

дразнят журналистическото око. Не може да
представяш за новина текст, който съдържа

повече епитети и възклицателни, отколкото глаголи
и цифри. Добре би било поне количествено да

премерим съотношението им. Това е простата
аритметика на прессъобщенията – да отрежем

ненужното, което усложнява уравнението.

При всички случаи, обективно и правилно би било
да запазим неутралния тон на прессъобщението.

Само в такъв случай ползите и уважението за PR и
за журналиста могат да бъдат взаимни.
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Новите членове

Следете БДВО и “PRактики”
и в социалните мрежи:

17

Адриана Василева,

Студент по PR, блогър

Адриана Василева е студент 

бакалавър по Масови 

комуникации в НБУ. 

Интересува се от онлайн 

комуникации, организация на 

събития, маркетинг, реклама 

и др. 

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.

http://www.facebook.com/pages/Bulgarian-Public-Relations-Society/356879349795
http://www.linkedin.com/groups?gid=2172146&trk=hb_side_g
http://www.slideshare.net/BPRS/
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“Поверително от Harvard Business School”

Емили Чан
Изд. Locus Publishing
Цена за членове на БДВО от Knigazateb.com: 16.20 лв. (код BDVO до името на получателя)

Искаш да учиш в сериозно, уважавано училище. Може и да не ти се получи. Какъв избор имаш? Да
четеш това, което хората на това място четат, да анализираш същите успешни примери, които и те
анализират, и да опиташ да наваксаш сериозното (грандиозно) изоставане във връзките, които се
правят на едно такова място. Да, прави сте - това няма как да свърши работа, но какво друго му
остава на човек?

Тогава на помощ идват книги като "Поверително от Харвард Бизнес Скул". Написано от възпитаник на
училището - Емили Чан, изданието съдържа някои от най-важните концепти, които един бъдещ бизнес
лидер може и трябва да научи, докато посещава лекциите и упражненията в елитното училище.
Разбира се, Емили не просто се е качила на тавана, за да се разрови в старите си записки, но е
преосмислила нещата през доста сериозния си вече опит и на места доразвива и дори оборва.

Библиотека/ от Александър Кръстев

Хареса ми, че книгата е разделена на три основни части, но наистина основни - на това, че всичко в бизнеса е лично (която набляга и
на това колко много важни са връзките и взаимоотношенията), как точно се прави бизнес като отделни стъпки и техники, включително
и от маркетингова гледна точка, и накрая нещо също първостепенно - как да се изгради стратегия за бизнеса и да се следи за
ефективното й изпълнение.

Някой може да си каже, че третата секция е трябвало да бъде по-напред, но тук си говорим за "висшата лига" - ако в първите два
раздела таблиците и схемите са били по-скоро илюстративни и затвърждаващи неща, които всички знаем, то в "стратегическата"
част концепциите са много по-сложни, не само за асимилиране, но и за прилагане. Което би трябвало да е нормално за Харвард
Бизнес Скул, разбира се.

Четеш нещо подобно и разбираш колко много неща му има на българското висше образование. Аз например с гордост бих носил
още доста години тениска/суичър на университета, който съм завършил, както се прави в Щатите. Стига някой да си беше направил
труда да ми подари при завършването...

Членовете на БДВО могат да получат своята отстъпка като изпишат  в скоби “БДВО” 
зад името за доставка!

http://knigazateb.com/knigi/nehudojestveni/biznes/poveritelno-ot-harvard-biznes-skul/
http://knigazateb.com/knigi/nehudojestveni/biznes/poveritelno-ot-harvard-biznes-skul/
http://knigazateb.com/knigi/nehudojestveni/biznes/poveritelno-ot-harvard-biznes-skul/
http://knigazateb.com/knigi/nehudojestveni/biznes/poveritelno-ot-harvard-biznes-skul/
http://knigazateb.com/knigi/nehudojestveni/biznes/poveritelno-ot-harvard-biznes-skul/
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New         Generation/ от Адриана Василева

Търсят се супер стажанти

Достатъчно ли е това, което си
научил в университета? Ще
разбереш най-лесно, като
използваш пълноценно лятото си
и станеш част от стажантските
програми които ПР агенциите
предлагат това лято.
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За да се докоснем до света на
младите практици – студентите,
изучаващи комуникационни науки, и
да открием техните възгледи, мнения и
очаквания, ще ви представяме във
всеки брой зоркия и любопитен поглед
на Адриана Василева, студент по
Масови комуникации в Нов български
университет.

В рубриката New PR Generation и в своя
личен блог, Ади ще ни запознае с
интересите и вълненията на младите
практици, ще споделя новини, събития,
добри и недотам добри практики и
друга ценна информация за PR
общността по света и у нас.

Първата тема е посветена на летните
стажове и практиките на
организациите в България.

Пълното съдържание на статиите в
рубриката New PR Generation можете
да намерите на блога на Адриана.

Приятно и ползотворно четене!

Когато сме на 20 и чуем думата летен стаж,
картинката включва скучна работа, далеч от морето
и басейна, жега в офисите и никакви пари. Да, ама
тази година си имаме проекта „Ученически и
студентски практики”, който има за цел да раздвижи
блатото и да налее малко свежи пари в младите
ентусиасти. ПР агенциите ще имат стимул да наемат
стажанти, защото хем те получават млади и свежи
хора, хем друг им плаща. Парите като количество
биха ти стигнали, за да отидеш 68 пъти и половина на
кино, но трябва да си заработиш 240 часа. Полезното е, че имаш
академичен наставник, който е преподавател от университета и ментор,
който е служител от местоработата. Ученици, студенти и ПР агенции, тичайте
към http://praktiki.mon.bg/ и https://www.facebook.com/momn.praktiki за
допълнителна информация и бъдете инициативни, за да слеем опитните
специалисти и младите ентусиасти в един екип.

http://apieceofadi.blogspot.com/
http://apieceofadi.blogspot.com/
http://praktiki.mon.bg/
http://praktiki.mon.bg/
http://praktiki.mon.bg/
http://praktiki.mon.bg/
http://praktiki.mon.bg/
http://praktiki.mon.bg/
http://praktiki.mon.bg/
https://www.facebook.com/momn.praktiki
https://www.facebook.com/momn.praktiki
https://www.facebook.com/momn.praktiki
https://www.facebook.com/momn.praktiki
https://www.facebook.com/momn.praktiki
https://www.facebook.com/momn.praktiki
https://www.facebook.com/momn.praktiki
https://www.facebook.com/momn.praktiki
https://www.facebook.com/momn.praktiki
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Търсят се супер стажанти – продължение от стр.19
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New         Generation/ от Адриана Василева

Ето и какво имат да кажат ПР агенциите и организациите по темата и да представят
актуалните си предложения за стажанти:

“В Go Green Communications сме изключително гъвкави по отношение на стажовете, които
провеждаме. На първо място се стремим да се съобразим с възможностите и времето,
което може да отдели студентът. За нас е важно всеки член на екипа ни да се чувства
добре и да твори в благоприятна работна атмосфера, която, мисля, успяваме да
създадем. Когато става въпрос за дейности, при които е по-удобно, стажантът може да
работи и от дома си за определен период.

Стремим се възложените задачи да обхващат различни дейности като връзки с медии, изготвяне на информационни
съобщения и други текстове, контакт с публики и заинтересовани страни, координационна и организационна дейност по
конкретни проекти и др. Работата на терен също е важна, затова и винаги ангажираме пряко студентите със събитията, които
реализираме.

Продължителността на стажа зависи от възможностите на студента и агенцията, като практиката показва, че добри резултати
се постигат с минимум дву-тримесечна практика.

Разбира се, ние поддържаме непрекъсната връзка със стажантите, с които сме работили, като с част от тях продължаваме
да работим и до днес. Всъщност един от най-ценните членове на екипа ни – Деси - дойде при нас като стажант. Но показа
много добри качества, а и точно в този период търсехме ново попълнение и така стана член на екипа ни, който днес има
ключова роля за успехите на агенцията.

А друго момиче, което беше на стаж при нас, вече е част от екипа на агенция, с която сме в чудесни отношения.
В заключение ще си позволя един съвет – нека студентите не гледат на стажа като на формалност, а като на възможност. Това
е подход, който може само да им донесе позитиви.” – споделя Радина Ралчева, Управляващ директор на Go Green
Communications.
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“Стажантската програма на Intelday Solutions се стреми не да използва енергията на младите хора,
а да развива потенциала им. Новите попълнения в екипа имат възможността да имат собствен
ментор, който да им помага в нелеката задача да започнат кариерата си и да са максимално
ефективни в екипа. Още от 2006 г. агенцията поощрява активните студенти със стипендии и стажове и
се интересува от развитието на новото ПР поколение. Продължителността е три месеца: от
септември до ноември и от май до юли.
Какви грешки допускат най-често младите кандидати по време на интервю?
Лично аз не правя такава статистика, защото се старая да разглеждам всеки кандидат отделно, без
да ги слагам под общ знаменател. Важното е наистина да се опитат да не се притесняват прекалено
– няма точни отговори, няма задължително поведение. Разбира се – да не се изпада и в другата
крайност – прекалено фриволното поведение също прави негативно впечатление.“
(Слав Соколов, Мениджър на стажантските програми в Интелдей Солушънс)

Търсят се супер стажанти – продължение от стр. 20
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“Нашата стажантска програма представлява прилагане на наученото на практика и развиване на потенциала
на стажанта. Кандидатите още не са обременени и тяхната мисъл тече като водопад. Те са креативни и
надъхани за нови знания и умения. Тези им качества са много ценни и трябва да бъдат поощрявани.
В PRates Agency Ltd. стажантите нямат работно време и докато се радват на новината, разбират и първия си
урок - професията PR е без работно време, защото всеки е креативен в различно време на денонощието и
най-вече, защото ти си нон стоп на разположение на клиентите. В PR-а няма извинения като „Ще оправим
нещата като отида в офиса.” или „Работното ми време свърши, не мога да се занимавам.” или „На почивка
съм.”. Ти си на линия, защото ТЕ – клиентите, РАЗЧИТАТ НА ТЕБ!
Кое има по-голяма сила: опитът и професионалните умения или социалните умения и характера?
За професия, изцяло свързана с комуникациите, определено трябва да си с твърд и едновременно с това и
дипломатичен характер. Да се разбираш добре с хората, да говориш уверено и да завръзваш и водиш с
лекота разговори, именно така се придобиват опитът и професионалните умения. А има и нещо друго, един
човек може да е страхотен професионалист, но да е с кофти характер, професионализмът се учи, радвам
се, че работя с готини хора.”
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“Стажантската програма Saatchi & Saatch е целогодишна. Общо имаме 4 места за
стажанти - акаунт, дизайнер, копирайтър и диджитъл. За някои от тях имаме заети
позиции до средата на 2013 г. Което не трябва да отказва всеки, който счита себе си за
талант, напротив, само трябва да го мотивира. Стажантската програма в Saatchi е и
модел на развитие на таланти в професионалисти. 50 % от хората, работещи в
агенцията, са таланти, изкарали стаж, след което сме им предложили работа в
агенцията.” – споделя Милин Джалалиев, Saatchi & Saatchi.

“В Българската стопанска камара споделяме разбирането, че
ролята на стажантите не е да носят кафета и да разнасят и
подреждат документи, а да усвояват ключови умения и познания за
естеството на работата, която се очаква да извършват в избраната

от тях професионална сфера. На стажантите в БСК се поставят конкретни задачи, допринасящи за развитието на качества
като аналитично и креативно мислене, усъвършенстване на уменията за работа с професионална техника,
информационни източници и пр., развитие на комуникативни умения и работа в екип, формиране на трудови навици и
дисциплина, и пр. Конкретно, за стажантската програма в Пресцентъра на БСК е подчинена на конкретна тематична
програма, включваща практически и теоретически задачи, изпълнението на които е условие за „заверка“ на стажа.”

Гергана Гиздина – специалист “Маркетинг и реклама”:

„Не съм подозирала, че разликата между образованието, получено в университета, и

практиката на работното място би могла да е толкова голяма. Ако подобни програми

съществуваха и за настоящи студенти, специалистите в България щяха мнагократно да

нарастнат. Стажът ме мотивира да се развивам, дава ми възможност да получавам част от

знанията и опита на хора, които години наред практикуват професията. Впечатлена съм от

готовността им да приемат и подкрепят нови идеи. Смятам, че програмата е от полза както

за младите хора, които започват професионалното си развитие, така и за хората с

дългогодишна практика, които имат нужда от свежи и нови подходи . ”
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