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На 7 и 8 септември 2012 г. в Бургас се проведе първият 
европейски фестивал на вирусната креативност EuroViral 2012. 

Теми като креативност, дигитални комуникации, PR онлайн, 
реклама  и други, представени през погледа на новите медии и 

вирусността, намериха място в атрактивната програма на 

фестивала. БДВО е официален партньор на фестивала EuroViral 
2012.  

 

На специална церемония EuroViral 2012 награди „най-
вирусните” видео-клипове. Участниците се състезаваха в над 30 

категории в две групи – професионалисти в сферата на 

дигиталния маркетинг, рекламата, комуникациите и аматьори с 
оригинални и запомнящи се идеи. Победителите в EuroViral 2012 

можете да видите ТУК.  

Участие в съпътстващата конференция взеха представители от 7 страни, сред които Джани Каталфамо, Digital Director & 
Social Media Expert в Ketchum Pleon; Аделе Саваресе, главен редактор в Ninja Marketing, Италия; Василий Дубейковский, 

изпълнителен директор на CityBranding, Русия; Ален Юро, Президент на IAB-Europe и др. Някои от най-интересните теми, 
представени по време на фестивала, бяха "Лично и публично - граници и притежание на собственото ни Дигиталното Аз";  

"Онлайн вирусност - социално споделяне на емоции"; "Вирусна креативност в брандинга"; "Вирусността в политическите 

кампании" и други. Интервюта с презентаторите и членовете на журито можете да видите ТУК.  
 

По време на EuroViral 2012 бе представена и лекцията на д-р Александър Христов, Председател на БДВО. Темата е "ПР 

онлайн: интеграция на вирусна и новинарска креативност", а основната идея е, че има начин вирусните истории да 
създават новини, а новините да придобиват вирусен ефект, което ще е от голяма полза за PR.  

http://test.bdvo.org/test/2012/09/14/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81/
http://www.facebook.com/notes/euroviral/winners-euroviral-2012/302601286513731
http://www.facebook.com/notes/euroviral/winners-euroviral-2012/302601286513731
http://www.facebook.com/notes/euroviral/winners-euroviral-2012/302601286513731
http://www.youtube.com/user/Euroviralfestival
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Основна тема в част от презентациите бе ролята на социалните мрежи в 

работата на специалистите по комуникации. Според Аделе Саваресе, главен  

редактор в Ninja Marketing, отношенията между брандовете и потребителите 
се променят в хода на развитието на технологиите и правенето на печалба  

вече не е единственото нещо, от което се интересуват компаниите. 

„Брандовете вече са религии. А споделянето на емоции е именно онова, което 

прави даден бранд вирусен“. Джани Каталфамо, Digital Director & Social Media 

Expert в Ketchum Pleon сподели в специално интервю за бюлетина на БДВО 

„PRактики“* необходимостта от съдействие при PR и социалните мрежи: “PR 
агенциите имат възможността да използват ефективно социалните мрежи.  

Специалистите по PR притежават специфичното умение да разбират 

съдържанието, да създават истории и да ги разказват по начин, интересен за 

аудиторията, което е изключително важно за социалните мрежи. Затова PR и 

социалните мрежи трябва да бъдат свързани“.  

 
ЕuroViral e фестивал, който се стреми да създаде платформа за събиране, 

класифициране и оценяване на видео материали с вирусен ефект на  

разпространение, чиито автори са професинални дигитални артисти или 

аматьори от Европа, Русия и ОНД. Янина Дубейковская, главен продуцент на 

фестивала и управител на SeaMediaGroup споделя, че главната цел на  

EuroViral е да се приближи до разгадаването на тайната на вирусността, както 

и да даде възможност за изява както на професионалисти, така и на аматьори 
и любители на онлайн споделянето. „Планираме да продължим с 

провеждането на EuroViral в Бургас всяка година, докато GlobalViral – световен  

Фестивал за Интернет творчество всеки път ще се провежда в разлчни градове 

и континенти“ – споделя Янина Дубейковская, идеен двигател на EuroViral 2012.  

 

* Пълното интервю с Джани Каталфамо можете да видите в следващите 
броеве нa “PRактики“ 

http://test.bdvo.org/test/2012/09/14/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81/
http://test.bdvo.org/test/2012/09/14/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81/
http://test.bdvo.org/test/2012/09/14/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81/
http://test.bdvo.org/test/2012/09/14/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81/
http://test.bdvo.org/test/2012/09/14/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81/
http://test.bdvo.org/test/2012/09/14/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81/
http://test.bdvo.org/test/2012/09/14/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81/
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Основни акценти ще са дискусиите за мястото на рекламата в градската среда, новите подходи във фотографията и нестандартните 
сувенирни продукти. Лектори на дискусионните панели ще са доказали се български и световни професионалисти, сред които 
Ирина Савина, Заместник-кмет „Инвестиции и строителство”, Столична община; проф. д-р арх. Тодор Булев, Заместник-председател 
на Съюза на архитектите в България; д-р Стефан Серезлиев, дизайнер, изследовател, рекламист и др. 
 
В дните на COPI`S ще се проведе и Седмият балкански форум на печатарите, ще бъдат демонстрирани последните тенденции в 

печатните технологии и светещите рекламни формати. Ще бъде отделено специално внимание на техниките за провеждане на 
специални събития и PR комуникациите. 
 
Участниците в COPI`S могат да получат професионална помощ, както за проектирането и изграждането на запомнящ се щанд, така 
и консултации във всеки етап на представянето си по време на изложението - персонал на щанда, предварителни промоции, 
рекламни материали, демонстрации по време на събитието, контакти с посетителите и създаване за нови бизнес контакти. 
Актуалните цени са: за наем на незастроена площ  до 20 кв.м.  – 53 EUR/ кв.м.,  за по-голяма - 50 EUR/ кв.м., а изграждането на на 1 
кв.м. стандартна изложбена площ е 15 EUR. 
 
Повече информация за форума и  програма на събитието можете да видите на адрес www.copi-s.com, както и през Facebook 
страницата на адрес www.facebook.com/communication.art.print.image.sign  

Форум на рекламното изкуство, печата и комуникацията 

Форумът на рекламното изкуство, печата и комуникацията COPI`S (Communication Art 
Print Image Sign) ще се проведе на 16, 17 и 18 октомври 2012 г. в Интер Експо Център.  
Организатори са Агенция Булгарреклама (провеждала досега Print Imaging & Sign 
Expo) и Прим Дизайн (създател на Реклама ЕКСПО). Българско дружество за връзки с 
обществеността е ексклузивен партньор на първия по рода си форум за реклама и 
публични комуникации.  

 
Форумът е насочен към браншовите организации, фирмите, произвеждащи реклама 
и рекламни носители, маркетинг и рекламни специалисти, свободни и креативни 
хора, които ще имат възможността да обменят идеи, опит и информация за актуални 
тенденции в областта на рекламата, печата и комуникациите.  
 

http://www.copi-s.com/
http://www.copi-s.com/
http://www.copi-s.com/
http://www.copi-s.com/
http://www.copi-s.com/
http://www.copi-s.com/
http://www.copi-s.com/
http://www.facebook.com/communication.art.print.image.sign
http://www.facebook.com/communication.art.print.image.sign
http://www.facebook.com/communication.art.print.image.sign
http://www.facebook.com/communication.art.print.image.sign
http://www.facebook.com/communication.art.print.image.sign
http://www.facebook.com/communication.art.print.image.sign
http://www.facebook.com/communication.art.print.image.sign
http://www.facebook.com/communication.art.print.image.sign
http://www.facebook.com/communication.art.print.image.sign
http://www.facebook.com/communication.art.print.image.sign
http://www.facebook.com/communication.art.print.image.sign
http://www.facebook.com/communication.art.print.image.sign
http://www.facebook.com/communication.art.print.image.sign
http://www.facebook.com/communication.art.print.image.sign
http://www.copi-s.com/
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Български дарителски форум връчва наградите “Най-голям корпоративен дарител” 2012 

През октомври 2012 г. Български дарителски форум ще връчи наградите “Най-голям корпоративен дарител” 2012 г. Наградите 

отличават социално отговорните компании в страната.  

 
Тази година те ще бъдат връчени за седма поредна година. Традиционно, освен в България, наградите “Най-голям 

корпоративен дарител” се връчват в още шест страни от Централна и Източна Европа (Полша, Русия, Словакия, Украйна, 

Унгария и Чехия) като част от програмата за развитие на отговорно корпоративно дарителство CEENERGI 2, която се изпълнява 

от Български дарителски форум в партньорство с Чешкия дарителски форум. 

 

Категориите, в които социално отговорните компании ще бъдат отличени, са: 
  

Най-голям обем на финансови дарения; най-голям обем на нефинансови дарения (материали, стоки и др); най-голям принос 

чрез доброволен труд на служителите; най-щедър дарител (обемът на даренията, изчислени като % от печалбата преди 

облагане; най-добра дарителска програма за 2011 г.; най-прозрачна дарителска програма за 2011 г.; най-сполучливо 

партньорство. 
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Фонд „Валя Крушкина” учредява годишни награди за журналистика  

Фонд „Валя Крушкина” учредява годишни награди за журналистика. Наградите Валя Крушкина – журналистика за хората ще 

се присъждат на журналисти от печатни, електронни, онлайн медии и на млади колеги, които приемат проблемите на хората  

като свои лични. До 15 октомври 2012 г. всеки може да номинира материал, показващ силата на журналистиката да търси и 
решава проблемите на българина. Фонд „Валя Крушкина” е създаден на 1 септември от роднини, приятели и колеги на Валя и 

е част от Фондация „Работилница за граждански инициативи”. Основните му цели са да подпомага лечението на онкоболни 

деца и да насърчава родната журналистика с човешко лице. Годишните награди за журналистика в памет на  Валя са  

създадени с надеждата, че медиите у нас ще се обединят в подкрепа на каузата на обективната журналистика, с отношение 

и толерантност към проблемите на обществото и хората.  

http://prnew.info/
http://prnew.info/bylgarski-daritelski-forum-vrychva-nagradite-%E2%80%9Cnai-golqm-korporativen-daritel%E2%80%9D-2012-prez-oktomvri/
http://prnew.info/bylgarski-daritelski-forum-vrychva-nagradite-%E2%80%9Cnai-golqm-korporativen-daritel%E2%80%9D-2012-prez-oktomvri/
http://prnew.info/bylgarski-daritelski-forum-vrychva-nagradite-%E2%80%9Cnai-golqm-korporativen-daritel%E2%80%9D-2012-prez-oktomvri/
http://prnew.info/fond-%E2%80%9Evalq-krushkina%E2%80%9D-uchredqva-godishni-nagradi-za-jurnalistika/
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PR Thursday: "Фестивалната култура като начин за 

популяризиране на дадена идея” 

http://www.eventbox.bg/events/3354  
 

 

27 септември (четвъртък)  

София 

 

Едни от най-мащабните събития си остават фестивалите, 

разнообразни и с желание посещавани особено през летните 

месеци. Даваме ли си сметка обаче колко много усилия, хора и 

време стоят зад самата организация?  

 

На септемврийския PR Thursday ще можете да видите как се 

случват нещата „зад сцената“ и дали организаторите на 

фестивали успяват да съчетаят работата със забавлението.  

 

По време на събитието ще бъдат обсъдени най-добрите начини за 

набиране на спонсори, доброволци и медийни партньори и кои 

канали за популяризиране на даден фестивал са най-ефективни. 

Сред темите, които ще бъдат обсъдени, са: 

- Защо един фестивал трябва да има оригинална идея?  

- Какви са стъпките при включване на известни личности в 

програмата?  

- Как да бъдат привлечени повече посетители на мероприятието,? 

- За какви възможни пречки и предизвикателства трябва да е 

подготвен един организатор преди, по време на  и след самия  

фестивал?  

- Как да се реагира адекватно, ако все пак възникне кризисна  

ситуация?  

 

Организатор:  M3 College 

 

Семинар: "Мобилната реклама сега: 

Инвестиция в бъдещето” 

http://www.eventbox.bg/events/3345  
 

 
26септември 2012 г. (сряда)  

София 

  

Световноизвестни имена като Майкъл Леандер и Питър  

Миниум ще бъдат сред лекторите на „Мобилната 

реклама сега: Инвестиция в бъдещето". Майкъл Леандер,  

консултант с над 20- годишен опит, ще представи 

успешни кампании с мобилен маркетинг от различни 

пазари.  

 

Участниците в събитието ще разберат как мобилният 

маркетингов канал може да бъде съчетан с други канали 

при изграждането на цялостните стратегии на  

компаниите.  

 

Представители на IAB България ще презентират пред  

аудиторията резултати от национално проучване за  

приходите от онлайн реклама за първите шест месеца 

на 2012 г., подбрани данни за медиа потреблението, 

включително чрез смартфони и таблети, в Европа и 

България от изследването Mediascope, най-новите данни 

за пенетрацията на смартфони в страната, както и 

адаптирани към българския пазар стандарти за мобилна 

реклама.  

 

Организатор: IAB България 
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http://www.eventbox.bg/events/3354
http://www.eventbox.bg/events/3354
http://www.eventbox.bg/events/3345
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"Събитиен мениджмънт. Как да реализираме едно 

събитие? Как да направим едно събитие 

специално?” 
http://www.eventbox.bg/events/3333 

 
 

6 октомври (събота) 

София 

 

Курсът ще отговори на въпроси като: кои са ключовите моменти, за 

които не можем да си позволим да не помислим; кои са „глупавите” 

въпроси, които задължително трябва да зададем; на какви 

подизпълнители можем да се доверим и с какви няма смисъл да 

рискуваме; как решаваме кого да поканим и др. 

 

Сред акцентите в програмата са:  

1. Технология на успешните събития – време, място, бюджет, контрол.  

2. Етапи в управлението на събития.  

3. План за реализация на събитие.  

4. Креативност на успешните събития – концепция на събитието, 

дизайн на мястото, писане на сценарии.  

5. Ефективност – запомнящи се събития, резултатни събития, 

послания, които се помнят дълго.  

6. Най-успешното събитие в живота или технологията, която гарантира 

много успешни събития.  

7. Казуси от практиката.  

 

Лектор: Стефания Темелкова 

 

Организатор на обучението: M3 College 

"Социалните медии WEB /УЕБ 2.0 в 

подкрепа на съвремения бизнеса“ 

http://www.eventbox.bg/events/3203  
 

2-5 октомври 2012 г. (вторник – петък)  

София 

  

Обучението е подходящо за всички нива в бизнес 

организациите и/или в публичния сектор, които 

работят като мениджъри или служители в отделите 

човешки ресурси,  маркетинг, финанси и/или 

производство, обучители и др.  

 

Основни теми на обучението:  

 

1. Социални компютърни приложения - Основни 

понятия и терминология; историческо развитие и 

хоризонт. Добри практики и използване на Уеб 2.0 в 

бизнеса, образованието и публичните организации.  

Примери: IBM; British Telecom;  

 

2. Предназначение на Социални компютърни 

приложения Web 2.0 в бизнеса, образованието, 

публичния сектор и индивидуално   

 

3. Разработване на учебни сценарии с интегриране 

на Уеб 2.0 приложения 

 

Организатор: ЦПО „ТреинСофт“ 
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Валентина Атанасова е ръководител в организацията на 

международния форум за комуникации WCF-Davos 
(www.forumdavos.com) и стратиралия наскоро в Бургас 
фестивал на вирусната креативност “EuroViral”. 
Отговоря за преговори и ключови комуникации с 
партньори и лектори, ръководи стратегии в социалните 

мрежи и послания във връзките с медии и целеви групи 
Валентина е била член на журито на наградите SABRE 
Awards (EMEA) през 2011 и 2012 г. 
 
 

Г-жо Атанасова, Вие сте project manager в Seamediagroup, 

организатор на първия европейски фестивал за вирусна 

креативност EuroViral. Как се роди идеята за създаването на 

фестивала? 

Идеята изцяло принадлежи на генералния продуцент на фестивала  

и управител на Seamediagroup – Янина Дубейковская. Моят принос 

бе в разработката на концепция, предложена на основния партньор  

и домакин – Община Бургас, активното ми участие в подготовка на 

стратегия за реализация и ключовите комуникации при договаряне 

на партньори, жури и участници в конференцията. Използвам 

възможността да благодаря на всички колеги, приятели и познати, 

които ни помогнаха за успешното провеждане на фестивала и най-

вече на онези бургазлии, които с желание се включиха в гала-

вечерта в летния театър и разпространиха вируса на  

гостоприемството и единението чрез изкуството на българския  

фолклор, аржентинското танго, бийтбокса и баскетбола! 

 

С какво се отличава EuroViral и към кого е насочен фестивалът? 

За разлика от множеството подобни конкурси, провеждани у нас 

или в съседни държави, ЕuroViral за първи път предлага трибуна за 

изява на любители, наред с признати професионалисти от сферата  

на дигиталната реклама  и маркетинг. Вирусната креативност и 

свободното видео-творчество, разпространявано мълниеносно сред  

милиони интернет потребители, е едновременно резултат и 

следствие от съпреживяване и споделяне на изненадващи емоции: 

от една страна мотивира и вдъхновява за творчество, а от друга – 

обединява и приобщава! Това уникално явление свързва хората – 

без значение от националност, възраст и дори култура или религия. 

То притежава силен заряд, който може да се използва за целите не 

само на бизнеса, но и за развитието на социално-ангажирано и 

гражданско обшество. 

Лица 

Валентина Атанасова– Project Manager, Seamediagroup 

8 



PRактики, брой 59, 17 септември 2012 г. 

Интервю с Валентина Атанасова 
(продължение от стр. 8) 

всеки „прощъпулник” и се надяваме с 

всяка следваща стъпка да достигаме до 
повече съмишленици. За съжаление, 
нямахме български финалисти сред 
професионалните рекламни клипове с 
вирусен ефект – може би защото тази 

материя едва сега навлиза в България. За 
сметка на това имахме професионални 
участници от Турция,  Румъния, Русия и 
Сърбия, а Grand Viral бе присъден 
единодушно на кампанията с вирусен 

ефект в полза на Грийнпийс-Турция.   
 
Какви канали и подходи използвате за 
популяризиране на фестивала? 
Започнахме с Фейсбук страница с 

основната информация, поднесена на 
английски и български език – във втората 
половин на април, като това съвсем 
логично е и основният канал за 
популяризиране на събитието. 

Заложихме също на интензивни мейл-
сесии и прес-съобшения на български и 
английски език, а също и на изградени 
контакти с партньори и експерти – 
участници в Международния Форум за 

Комуникации в Давос, Швейцария (друг 
проект, по който работим активно в 
последните три години). Разчитахме и на 
подкрепа от прес-центъра на Община 
Бургас, лични контакти и собствени 

профили в социалните мрежи. 

Разкажете ни повече за лекторите и  
журито в EuroViral 2012. 

 

С какво фестивалът е полезен за 

професионалисти, практикуващи в 
сферата на връзките с обществеността и 
комуникациите? 
Мисля, че мнозина от пиар-специалистите у 
нас могат да видят в лицето на любителите 

видео-творци бъдещи сътрудници или дори 
колеги и да почерпят уникални идеи от тях, а 
що се отнася до лекторите в 
конференцията, несъмнено имаха какво да 
предложат като успешни практики, добър 

опит и стратегии, прилагани в ежедневната 
им дейност в Европа и целия свят. Журито, в 
лицето на експерти като Алан Юро – 
президент на IAB-Europe, Джани Каталфамо 
– Директор Дигитални и Социални Медии и 

комуникации за Европа към Ketchum Pleon, 
Аделе Саваресе – главен редактор на Ninja 
Marketing (Италия) и Стефания Фуси – 
маркетинг експерт към WeAreSocial (Италия), 
поднесоха на публиката изключително 

интересни презентации! Фестивалът има 
значителен потенциал за подпомагане 
развитието на дигиталния пиар в България и 
модернизирането му в съответствие с 
новата епоха на социалните медии. 

 
Какви предизвикателства крие 
организацията на европейски фестивал с 
участието на лектори от няколко държави? 
Едно от най-големите предизвикателства бе 

да убедим българската аудитория в ползата 
и смисъла на събитието, както и да 
привлечем български партньори и участници 
– това е съвсем нормално за 

Както вече споменах, това са елитни експерти 

от сферата на комуникациите, маркетинга, 
пиара и рекламата – с някои от тях работим 
съвместно по проекта в Давос и вече сме ги 
виждали като лектори, а впоследствие – и като 
членове на борда на форума. Искам да 

изтъкна тук името на Мирко Палера, който не 
успя да присъства – признат гуру на 
креативността в професионалния бранш на 
маркетинга и рекламата в Италия и Европа. 
Очаквахме в бъдеще да се присъедини и Хуан 

Белосо – известен специалист и стратег в 
териториалния брандинг на Барселона и 
Каталония. Той прояви голям интерес към 
Бургас и фестивала EuroViral и ще се 
надяваме да се включи като член на журито 

догодина. 
 
Смятате ли, че вирусната креативност може 
да бъде използвана в полза на брандовете? 
Несъмнено – това доказа и по-голямата част от 

презентациите с примери от успешната 
практика на професионалните агенции, чиито 
представители са самите членове на журито и 
лекторите – участници във фестивала. Посетете 
Фейсбук страницата на ЕuroViral и разгледайте 

сами няколко от презентациите, качени в 
отделни албуми, както и снимков материал от 
събитието – ще останете приятно изненадани! 
 
Какво предвиждате за следващото издание 

на EuroViral? 
Повече партньори и участници и още по-
заразни мигове на смях, забава и вирусна 
креативност! 
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новини  

ЗА и         отив/от Мила Миленова 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Вирусната комуникация като PR стратегия 

По предназначение вирусната комуникация и 

PR са еднакви. И двете целят достигането на 
послание до аудитория (по-голяма или по-
малка, по-таргетирана или по-широка). 

Целите им обаче по презумпция са различни. 
Ако PR цели да достави до публиката 
посланията на определена организация или 

личност, която представлява, то обикновено 
вирусната комуникация цели да 

опубличности собствено съдържание. 
Последното твърдение може и да не е вярно. 

Вирусното съдържание все по-често бива 

създавано за целите на PR комуникацията. 
Следователно, то се създава целенасочено. 

Преднамереният стремеж на едно 
съдържание в онлайн среда да придобие 

вирусен характер е признак за развитието на 
PR комуникациите в новите медии. 
 

Вирусната комуникация не може да бъде 

определяна само като запазена територия 

на PR. Тя е нов отделен сегмент в 
комуникацията. Има много специфики, 
каквито останалите PR инструменти не 
притежават. Най-важната от тях е стихийност. 

PR трябва да бъде добре планиран, за да е 
успешен. За разлика от него, най-добрата 
вирусна комуникация е непланираната. 

Дори при планираната вирусна комуникация 
планирането може да си остане само в 
етапа на продуцирането на съдържание, но 

не и в неговата репродуктивност, което е 
същината на вирусността. Нерядко 

преднамереното създаване на съдържание 
с цел циркулирането му онлайн не постига 

успех, защото е „заразено” повече със 

„симптомите” на класическия PR, отколкото с 
вируса на новите медии. 
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Този месец всички говорят за ябълки. Освен, че им е сезон, 

новият ябълков телефон iPhone 5 е вече в ръцете на Apple 
феновете. Apple е марка, която заслужава вниманието на ПР и 
бизнес специалистите. 
 
Факт е, че има много по-добри продукти от тези на Apple, и че 

новият iPhone е просто близнак на стария, правил малко повече 
разтегателни упражнения и с глътнат корем. За вътрешностите 
му пък прочетох, че специалистите са очаквали много повече.  
 
Но е и факт, че първата партида се е разпродала за час. 

Интересно е да се разчовърка защо.  

11 

New         Generation/ от Адриана Василева   

Ябълкови емоции 

 

Очевидно, Apple знаят как да направят марката си желана и да пренасят емоция чрез продуктите си. 

Смъртта на Стийв Джобс със сигурност е фактор, но отново говори за умение да се предизвика 
емоция. Малко хора разбират какво се случва из платките, малко хора са инженери и програмисти, 
но всички изпитват емоции. В Apple използват това като стратегия. Пример е и скорошното откриване 
на новия им магазин в Барселона. Атмосферата е повече от празнична, всички купуват като за 
последно, а екипът на Apple поздравява всеки клиент персонално. Как да не оставиш пари, след като 

дори в огромна тълпа, Apple успява да ти обърне внимание. Интересни са и легендарните опашки 
при пускането на нов Apple продукт на пазара. Те са перфектни за междуфеново нахъсване и 
създаване на чувство за сплотеност. Да си от Team Apple значи да си от една общност, която си има 
дори характерен профил. Средностатистическият Apple-джия не си купува други марки, разпознава 
себе си в посланието на марката и вярва, че има философия зад всеки продукт. На първо място за 

него са не характеристиките на продукта, а усещането, което оставя у потребителя. Тази ябълкова 
секта е световен феномен, чийто край несъмнено трябва да бъде изследван и да намери място в 
учебниците по ПР.  
 
Учете се от Apple - важен е клиентът, не продуктът.  

Източник: 9gag.com  

http://www.apieceofadi.com/
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Любопитно 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Нуждаете се от PR.  В противен случай ще ви отнеме страшно време 

да изградите информираност за вашия продукт или бранд 
единствено като разпространявате информация от уста на уста за 

него. 

 

PR не трябва да източва банковата ви сметка. Вече имате офис и се 

чувствате като длъжностно лице, но това не означава, че трябва да 
губите ума си. Големите агенции със сигурност ще ви донесат много, 

но тяхната администрация и екип могат да загубят ценния ви стартов 

капитал. Определете какви средства можете да отделяте на месец и 

как най-добре да използвате тези пари. Малките агенции и 

фриленсърите могат да ви осигурят също толкова силни връзки, както 
и големите, в зависимост от вашите нужди.  
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Знание къде отиват вашите пари. Обикновено когато стартиращите компании назначават PR, са готови да му 

предадат юздите, така че да не се ангажират повече. Всъщност, точно сега е времето, когато ще бъдете още по-
ангажирани: сътрудничество, набелязване на целите, финализиране на плана... Важно е да знаете къде отиват парите 

ви. Попитайте каква част от работата е административна и определете каква част от нея наистина ви е необходима.  

 

Определете начините за измерване на резултатите. Обичам и същевременно мразя измерването. Мразя го, защото 

е трудно да определиш реалистичен начин за измерване на работата, която PR експертът върши. Всички ние знаем, че 
увеличаването на Facebook феновете и тонове подобни позитивни елементи демонстрират успех, но какво да кажем 

за онези компании, при които това не се случва толкова бързо? Определете заедно с вашия PR консултант какво бихте 

сметнали за успех в краткосрочен и дългосрочен период. Попитайте ги дали набелязаните цели наистина са 

реалистични. Не търсете PR, който просто да се съгласява с всичко, което казвате. Наемете PR екип, който е толкова 

добър в менторството и съветите, колкото и в изпълнението.  

PR истини, които всеки предприемач, стартиращ бизнес, трябва да знае 
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Любопитно 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

PR експертите не са магьосници. PR специалистите не могат да накарат историите магически да се появят веднага 

след като сте ги наети, нито могат да накарат репортерите да пишат за компанията ви. Но могат да ви помогнат да 
намерите с лекота вашата история и да я предадете по правилния начин на правилните хора.  

 

Резултатите изискват време. Освен ако вашия баща не е Бил Гейтс или не сте партньор на Марк Зукърбърг в някоя 

нова инвестиция, репортерите най-вероятно няма да горят от вълнение, когато историята ви се появи. Има някои  

истории, които карат ушите на репортерите да се наострят, но отнема време това да се случи и да се стигне до 
възможност за успешен финал.  

  

Няма обещания в PR. Ако някоя агенция или PR специалист ви обещае нещо, бъдете скептичен към него. Могат да ви 

обещаят само едно: има изключително малко контрол в PR. Най-доброто, което можете да направите, е да 

наемете някой, когото уважавате и на когото имате доверие, който е честен с вас и ви информира навременно 
каква работа е свършена, каква задача е стартирала и защо целите са или не са постигнати.  

 

Има много начини за успех. Както при всяко ново начинание, има много безизходици, но винаги има и 

алтернативни пътища, които да последвате. Само защото дадена стратегия не е сработила ефективно, не 

означава, че трябва веднага да уволнявате PR представителството. След като веднъж сте ги наели, отнасяйте се към 
тях като към ваш екип, не като временно наети. Ще бъдат много по-ангажирани с вашия бизнес ако сте отворени 

към тях относно вашите бизнес постижения и неуспехи.  

 

Препоръчайте. Не сте най-голямата компания от техния списък? Вземете допълнителни предимства като 

препоръчате тяхната работа на други новостартирали компании (ако сте доволни от работата им).  
 

Отдайте заслуженото, когато е налице. Ако вашият PR консултант или агенция е свършил добра работа, покажете 

му го. Малко похвали могат да направят чудеса с лоялността към вас.   

 
Оригинал на публикацията: www.prdaily.com  

 

PR истини, които всеки предприемач, стартиращ бизнес, трябва да знае – продължение от стр.12 
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Поколение 

Креативността като вирус 
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ЧЕСТИТО! 

Александър Христов и Александър Дурчев, 

председатели съответно на БДВО и БАПРА, 
станаха горди татковци в един и същи ден! И 
двамата адаши са родители за втори път, а 

двете специални събития се случиха по едно 
и също време - в сутрешните часове на 7 
септември 2012 г.                                         . 

 

Елия Дурчева и Константин Христов се 
появиха на бял свят, заразявайки 
своите близки с неповторима емоция и 

изживяване – досущ като истински 
комуникатори. Носят се слухове, че делото 
на двамата татковци е част от дълго 

планирана PR кампания за още повече 
креативност и професионализъм в бранша. 
Ние от "PRактики" обаче разбрахме, че 

намеса в радостните събития има 
единствено съдбата.                                        . 

 

Пожелаваме на малчуганите да бъдат 
здрави, обичани, интелигентни и успешни 
също като татковците си                                . 

 

 

http://test.bdvo.org/test/2012/09/14/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81/
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Забавление 

Законите на Мърфи за работата 

 

 

 

 

 

1. "Не бързай да изпълняваш всяка нова заповед – може да 

я отменят!”  

 

2. "Едва когато започнеш да четеш разясненията към 

получена по-рано инструкцията, разбираш, че не си 

разбрал нито инструкцията, нито обясненията към нея.” 

 

3. "Ако нещо трябва да се свърши спешно, обърни се към 

този, който е най-зает.” 

 

4. "Ако дълго отлагаш дадена работа, то или някой друг ще 

я свърши, или ще отпадне необходимостта да бъде 

свършена." 
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