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Новини

Книгата „ПР Практика: Работа с агенция” вече е на пазара

Преди седмица излезе книгата „ПР Практика: Работа с агенция”, издание на ROI
Communication и БДВО. Книгата e посветена на темата за изграждането на добри и
работещи взаимоотношенията между клиент и PR агенция и е написана под формата
на наръчник – с полезни и за двете страни съвети.

Автор на книгата е д-р Александър Христов – практик с дългогодишен опит в сферата на
комуникациите, университетски преподавател и понастоящем Председател на БДВО.
Чрез опита си като служител във вътрешен отдел и практик в комуникационна агенция,
авторът успява да погледне реалността от двете страни и да посочи какви трябва да бъдат
практиките и взаимоотношенията между участниците, важни за успеха на една PR
кампания.

„Целта на книгата ще бъде изпълнена, ако съдейства на двете страни в процеса да
оптимизират отношенията си, което ще е от полза за PR пазара в страната като цяло. А
целта на автора ще бъде изпълнена, ако тя предизвика повече дискусии, отколкото е
нейното съдържание”.

Част от книгата е посветена и на представянето на добрите практики в сферата на
комуникациите на няколко родни PR агенции – active GROUP, Anett&Co., Apeiron
Communication, Chapter 4 Bulgaria, Civitas, Go Green Communications, Интелдей
Солушънс, ИнтерИмидж, MAGICA events, Max Communications, PRates, Publicis
Consultants/ MARC, Symmetric Communication Consultancy и V Consulting. В презентациите
си и интервютата мениджърите и специалистите от тези агенции дават още детайли от
успешните практики при изграждането на ползотворни и дългосрочни взаимоотношения
между клиент и PR агенция.

Книгата може да бъде закупена от издателство ROI Communication, директно от офиса
на БДВО, а също и, както се казва, „в по-добрите книжарници”.
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БДВО организира среща на членовете
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Презентации от публичните защити в “PR Приз 2012” 

На сайта на наградите за постижения в сферата на комуникациите PR Приз можете да видите презентациите на
проектите, участващи в тазгодишното издание на конкурса, представени по време на публичните защити.

Публичните представяния на проектите, кандидатстващи в конкурса PR Приз 2012, за първа година представляваха 20% от
крайната оценка на журито. Всеки проект, представен на откритите защити, бе оценяван на база критерии като
осигуряване на ясна, структурирана и изчерпателна информация за проекта, убедително и аргументирано представяне
и отговори на зададените въпроси от страна на журито и публиката.

Презентациите в единадесетте конкурсни категории можете да видите на http://prpriz.info

На 23 юни 2012 г., събота, от 14.00 ч. в зала 17 на Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ, ще се
проведе третата за тази година среща на членовете на Българско дружество за връзки с обществеността. Дискусията ще
обхване следните теми:

- PR Приз и Шести PR Фестивал
- Участие на БДВО в процесите по промяна на Закона за обществени поръчки
- Сътрудничество със Софийски университет и други университети в страната
- Проект за провеждане на обучение по презентационни умения
- Разни

Ще представим и наскоро излязлата книга "ПР Практика: Работа с агенция".

Очакваме ви!

http://prpriz.info/2012/06/07/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%B2-pr-%D0%BF/
http://prpriz.info/2012/06/07/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%B2-pr-%D0%BF/
http://prpriz.info/2012/06/07/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%B2-pr-%D0%BF/
http://prpriz.info/
http://prpriz.info/
http://prpriz.info/
http://prpriz.info/
http://prpriz.info/


PRактики, брой 54, 18 юни 2012 г.

Новини

4

Kрайният срок за номинации за наградата за положителен 

образ на жените в рекламата и в маркетинга e 1 юли 2012

На 1 юли приключва кампанията по набиране на номинации за участие в конкурса за наградата за положителен
образ на жените в рекламата и в маркетинга 2011/2012.

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

Жури с участието на европейските депутати Мария Неделчева и д-р Антония Първанова, представители на
браншови и неправителствени организации, университетски преподаватели, експерти и журналисти, ще избере
най-добрите реклами. Те трябва да отговарят на условията на конкурса в три категории.

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.

За повече информация: http://www.europarl.bg/view/bg/media/press-release/pr-2012/pr-2012-June/pr-2012-Jun-3.html

http://www.europarl.bg/view/bg/media/press-release/pr-2012/pr-2012-June/pr-2012-Jun-3.html
http://www.europarl.bg/view/bg/media/press-release/pr-2012/pr-2012-June/pr-2012-Jun-3.html
http://www.europarl.bg/view/bg/media/press-release/pr-2012/pr-2012-June/pr-2012-Jun-3.html
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http://www.europarl.bg/view/bg/media/press-release/pr-2012/pr-2012-June/pr-2012-Jun-3.html
http://www.europarl.bg/view/bg/media/press-release/pr-2012/pr-2012-June/pr-2012-Jun-3.html
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Със съдействието на

“Маг Адвъртайзинг” ще рекламира санирането срещу 520 хил. лв.

Компанията “Маг Адвертайзинг” ще направи мащабната реклама за санирането на сградите, която трябва да стигне "до 
всяка домакиня" по думите на премиера Бойко Борисов, срещу 520 хил. лв.

Компанията спечели конкурса за информационна кампания на Министерството на регионалното развитие, съобщиха от 
ведомството на министър Лиляна Павлова.

Водещ критерий при оценяването на офертите имаха техническите показатели, които дават 70 точки, докато цената е с тежест
от 30 точки. Именно заради по-добрата си техническа оферта “Маг Адвартайзинг” печели конкурса. Ценовата им оферта
беше 519 571 лв. без ДДС. По-ниска цена от тях дадоха единствено консорциум “МРРБ Консулт” – 442 750 лв. В консорциума
влизат “Д енд Д” на Диана Дамянова и АПРА на Томислав Цолов и Любомир Аламанов.

Бъдещият изпълнител ще трябва да проведе мащабна информационна кампания в продължение на близо три години.
Спечелилият кандидат ще трябва да направи рекламни клипове и банери. Във всеки един от 36-те града, включени в програмата
за саниране, трябва да има поне един информационен ден. Предвидено е да бъдат пуснати информационни карета за
санирането в регионални и национални вестници.

5

Западни фирми лъскали имиджа на Башар Асад

Сирийският президент Башар Асад и съпругата му Асма са плащали на западни PR фирми, които да им помагат да се
представят в блестяща светлина, докато кървавият конфликт в страната ескалира, пише в. "Ню Йорк таймс", цитиран от ДПА.
Списание "Вог" помести през март 2011 г. под заглавие "Роза в пустинята" статия, описваща получилата образованието си в
Лондон и следващата модните тенденции Асма като "най-свежата и най-привлекателната от първите дами", посочва вестникът.
Базираната във Вашингтон компания за връзки с обществеността "Браун Лойд Джеймс" е била посредникът със списанието,
като е получила за услугата 5000 долара от семейство Асад.

Асма е известна като най-големият привърженик на съпруга си в конфликта в Сирия, който започна през март 2011 г. като
мирен протест и прерасна в кървава битка между правителството и опозицията. Семейство Асад са използвали PR услугите и
на лондонската фирма "Бел Потинджър", която някога е посредничила за контакти с медиите на британския премиер Маргарет
Тачър и на съпругата на бившия президент на САЩ Джордж Буш, Лора.

http://prnew.info/
http://prnew.info/%E2%80%9Cmag-advyrtaizing%E2%80%9D-shte-reklamira-saniraneto-sreshtu-520-hil-lv/
http://prnew.info/zapadni-firmi-lyskali-imidja-na-bashar-asad/
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Курс: "Убеждаваща комуникация в бизнеса" 
http://www.eventbox.bg/events/3108

23 – 24 юни 2012 г. (събота – неделя)

София

Интерактивното обучение ще ви даде допълнителни 

компетенции и умения като въздействащи реторични похвати, 

добре овладяна жестикулация и др. Всеки от участниците ще 

има възможност да упражни наученото чрез симулативни игри 

в учебна среда.

Сред темите в програмата са:

- Защо е важно да сме добри комуникатори?

- Силата на думите и как да я използваме

- Основни похвати за въздействащи послания

- Значение на невербалната комуникация и синхронизация с 

вербалната

- Позите при различните видове убеждаваща комуникация

- Специфики на писмената комуникация

- Бизнес етикет и протокол. Какви грешки не можем да си 

позволим да допуснем

Лектор:

Доц. д-р Иванка Мавродиева – преподавател в СУ по 

публична реч, реторика, бизнес комуникация, PR и 

академично писане, автор на над 60 статии, доклади и студии 

в области като връзки с обществеността, политическа 

реторика, бизнес комуникации. 

Организатор на обучението e M3 College.

6

Green Day Forum и Официална церемония по 

награждаване на отличените компании в 

конкурса “Най-зелените компании в България 

2011”

http://green2012.b2bmagazine.bg/

28 юни 2012 г. (четвъртък)

София

Конкурсът, организиран от b2b Media, за втора поредна 

година ще отличи най-зелените компании в България за 

изминалата 2011 г.

Конкурсът отчита не само постигането на “зелени” цели и

корпоративни стратегии, но също отразява и мненията на

служителите относно фирмените политики за опазване на

околната среда на практика. Допитването разграничава

компаниите, които имат зелени инвестиции според

законовите изисквания и други, които правят по-големи

инвестиции за своя сметка.

Конкурсът за първи път ще бъде съпроводен от

международен форум Green Day Forum. По време на

форума ще бъдат обсъдени теми като зелени технологии,

устойчиви енергийни инициативи, възможности за

финансиране на зелени проекти и др.

Българско дружество за връзки с обществеността е партньор

в провеждането на конкурса “Най-зелените компании 2011″.

http://www.eventbox.bg/events/3108
http://green2012.b2bmagazine.bg/
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Със съдействието на

K2Web - Събитие за дигитален 

бизнес, маркетинг и 

комуникации 
http://www.eventbox.bg/events/3075

5 – 6 юли 2012 г. (четвъртък – петък)

София

K2Web е събитие, представящо

професионални обучения и дискусии от

водещи български експерти.

На K2Web ще бъдат представени и

дискутирани актуални тематики в областта

на онлайн бизнес и медии, интернет

маркетинг и реклама, дигитални

комуникации и социални медии, SEO и

SEM, управление на онлайн репутация,

сигурност в Мрежата и др.

По време на K2Web ще бъдат раздадени

наградите от Класацията на българските

фейсбук страници, както и призове за

постижения в различни сфери на

дигиталната индустрия у нас.

Организатор на събитието е INTERACTAGE, 

организационен партньор е Social Me.

7

Лятна школа по PR на НБУ: "В мрежата (Мрежата) на ПР"
http://www.eventbox.bg/events/3155

12 – 13 юли 2012 г. (четвъртък – петък)

София

Ще съумее ли PR да намери себе си в морето от комуникации и 

комуникиращи - върху това ще разсъждават участниците в рамките на 2-тa 

дни на лятната школа по PR.

Докладите и научните съобщения ще бъдат разпределени в 7 теми:

- PR като призвание и начин на живот – всеки общува, но прави ли го това 

специалист по комуникации и какви нови предизвикателства поставя 

средата пред всеки един от нас?

- Нестандартни практики в PR – сред морето от нови канали и форми на 

комуникация какви са нестандартните практики офлайн и онлайн?

- Политиката или PR е водещ в нашата среда ?

- Криворазбраният PR – каква е ситуацията у нас, по света, в мрежата и 

какво следва от всички това?

- Дигитализация на комуникациите –как и в каква насока ще се развиват 

медиите и как това ще се отрази на PR практиката?

- Златният век на PR или краят на една епоха – какви умения и знания трябва 

да имат новите практици? А клиентите?

- Журналистиката в мрежата на PR - къде е тънката граница между 

журналистиката и PR, какви са взаимоотношенията между журналистиката и 

PR, съюзници или противници в желанието да информират аудиторията?

Организатор на лятната школа е Департамент "Масови комуникации” на 

Нов български университет.

http://www.eventbox.bg/events/3075
http://green2012.b2bmagazine.bg/
http://green2012.b2bmagazine.bg/
http://www.eventbox.bg/events/3155
http://www.eventbox.bg/events/3075
http://www.eventbox.bg/events/3075
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Събития

PR & The Media
http://www.communication-director.eu/events/33184.php

3 юли 2012 г. (вторник)

Англия

Събитието е насочено към всички PR професионалисти, търсещи

възможности за развитие и практики и подходи към изграждането

на силни връзки с медиите. По време на събитието екип от

експерти ще разгледа и обсъди моредната журналистика и

социалните мрежи и блогове. Събитието дава възможност да

бъдат научени нови съвети и трикове, които да ви гарантират

публикации, блог постове, tweet-ове, ефирно време и т.н.

BledCom 2012

http://www.bledcom.com/

6 – 7 юли 2012 г. (петък – събота)

Словения

Тазгодишното издание на събитието е разделено на две части:

BledCom Academic и BledCom Corporate. BledCom Corporate е

новата част от събитието, която цели да даде практическа

стойност на теориите, представени по време на BledCom

Academic. Целта е да бъдат дадени свежи и модерни подходи в

PR професията. .
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International History of PR
http://microsites.bournemouth.ac.uk/historyofpr/

11 – 12 юли 2012 г. (сряда – четвъртък)

Англия, Bournemouth University,

Предстоящата конфереция е чудесна възможност за

академични изследователи, историци и

заинтересованите практици да се срещнат, да научат и

да дискутират тази нова област на изследвания.

Следете БДВО и “PRактики”

и в социалните мрежи:

http://www.communication-director.eu/events/33184.php
http://www.communication-director.eu/events/33184.php
http://www.communication-director.eu/events/33184.php
http://www.bledcom.com/
http://microsites.bournemouth.ac.uk/historyofpr/
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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Кариери

Large and well-established company in Bulgaria 
is looking for Communication Director

9

Large and well-established company in Bulgaria is looking for an experienced communication professional for the position of
Communication Director

Requirements to the successful candidates:
10-year experience on a similar position
Management and sales of services experience
Knowledge of the local media market
Excellent command of English – both written and spoken
Strong communication skills 
Excellent organizational, presentation and copywriting skills
Capability to work under pressure and meeting deadlines
Excellent knowledge in MS Office

Responsibilities:
Elaborate and implementing communication strategy 
Develop new business opportunities
Establish and maintain relations with the media, partners, prospect clients and business communities 
Proactive building of the image of the company
Coordination of the communication activities

The position is supported by good remuneration package and excellent perspectives for career development.

If you are interested in this opportunity, please send a CV and Cover letter not later than 21.06.2012 at a.hristov@bdvo.org

mailto:a.hristov@bdvo.org
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Кариери

Корпоративна търговска банка търси да назначи
"Експерт" в Дирекция "Корпоративни комуникации“

За повече информация: 
http://www.jobs.bg/f1476536

Описание на длъжността: 
- Осъществява връзките на Банката с външната среда – общественост, медии, институции, клиенти;
- Осъществява дейности, свързани с установяване, запазване и развитие на корпоративната идентичност;

- Осъществява дейности, свързани със социалната отговорност на Банката и нейното включване в 
обществения живот; 
- Осъществява дейности, свързани с изграждане и развитие на корпоративната култура; 

Изисквания:
- Образование: Висше 
- Специалност: Международни икономически отношения; Международни отношения; Връзки с 
обществеността или еквивалентни специалности в англоезичен университет

- Отлично владеене на английски език
- Стажовете и практиката в конкретната област са предимство 

Ако считате себе си за креативна и динамична личност, отговаряте на обявените изисквания и търсите 
реализация в областта на корпоративните комуникации, изпратете своя автобиография и мотивационно 
писмо,в срок до 15 юли 2012 година

10

http://www.jobs.bg/f1476536
http://www.jobs.bg/f1476536
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Розалия Благоева е директор “Връзки с клиенти” на PR агенция

ОТ–ДО Консулт. Професионалният й стаж в сферата на

комуникациите и медиите включва опит на позициите Експерт

Връзки с обществеността в пресцентър на Столичен

общински съвет, Отговорен редактор на сп. ОК!, Атика медия

България, Редактор на сайта ww.politiki.bg, Фондация

„Отворено общество” и др. В ОТ–ДО Консулт отговаря за

дейности като ръководене и координиране на PR проекти,

осъществяване на контакти с медии, координация по

отношение на обслужване и връзки с клиенти и др.

Г-жо Благоева, какво Ви привлече в професията
PR и как решихте да се развивате в тази сфера?

Най-много ми допада позитивизмът на
професията. Идеята да покриваш очакванията на
клиентите е водеща, заедно с целта да ставаш
все по-добър в работата.

Разкажете ни повече за професионалното си
развитие. Какво образование имате, от колко
години се занимавате с PR?

Работя в сферата на ПР и медиите повече от 6
години, но съм завършила българска филология –
доста обширна специалност, която ми дава

възможност да се развивам в по-тясно
специализирани сфери. Надявам се все пак, че
съм открила своята посока на развитие.

Какви са предимствата и недостатъците на
практикуването на професията PR на малък
пазар, какъвто е българският?

Лица

Розалия Благоева 

Директор връзки с клиенти, 

агенция ОТ-ДО Консулт 

11
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Интервю с Розалия Благоева
(продължение от стр.11) 

Опитвам се усилено да променям
настроенията към нашата
професия и да спомагам за
изграждането на положителен
имидж на това, което вършим.

Вие сте победител в тазгодишното
издание на реалити формата M-Tel

PR Challenge Contest. Как решихте
да участвате в състезнието и
оправда ли очакванията Ви
конкурсът?

Решението за участие беше добре
обмислено и планирано. След
опита, който бях придобила

предишните години чрез работата
си, имах нужната мотивация, че
мога да изготвя и представя
успешен проект, който да впечатли
журито, а и да е реалистичен.

Разкажете ни повече за Вашето
предложение към М-Тел. Какво

представлява и кога предстои
неговата реализация?

Най-голямото удобство на не особено
мащабния български пазар е шанса
да се изграждат успешни връзки,
което е в основата на моята
професия. Комуникациите се
осъществяват много по-лесно, което

пък спомага реализирането на
проектите. Като основен недостатък
мога да споделя единствено
негативизма на определена
прослойка в обществото към
дейността на ПР-ите в България, както и
нереалистичните очаквания от труда
ни.

По настоящем сте Директор Връзки с
клиенти в агенция ОТ–ДО Консулт.
Разкажете ни повече за Вашето
ежедневие и предизвикателствата, с
които се сблъсквате в работата си.

Работата ми в агенцията заема цялото

ми време. Прекарвам деня си в
разговори, срещи и изготвяне и
промотиране на кампании.

Каузата е благотворителна. Проектът, по
който ще работим, е свързан с дом за
лечение на деца с церебрална
парализа. Моето предложение бе

организирането на аукцион с цел
набиране на определена сума, нужна
за функционирането на структурата.
Силно се надявам, че планът ми ще бъде
реализиран и на децата ще се даде
шанс за пълноценен живот.

Какво си пожелавате да Ви се случи в

професионален план?

Пожелавам си креативност и
позитивизъм. Това са най-важните неща
за успешна професионална
реализация.

Как бихте довършили изречението:
Успешните “PRактики” в България
са:...”?
... тези, които носят след себе си
удовлетворение, както за клиента, така и
за целевите групи.

12
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новини

ЗА и         отив/от Мила Миленова

Емоционалността в работата на PR

Случи се наскоро да консултирам кандидат-
студент за специалност Връзки с
обществеността. Толкова ме уплаши желанието
му на всяка цена някой ден да работи именно
нашата професия, че донесох от 100 кладенеца

вода в полза на други специалности и професии
– само и само да не остане с впечатление, че да
си PR е толкова cool, колкото си мисли.

Тази случка ми припомни защо исках да стана
PR и как изглежда PR-ът в очите на хората.
Забавна, интересна, динамична, вълнуваща...
Как да не обичаш такава работа?! Затова и не
можеш да си безразличен към това, което
правиш. Тази работа можеш да вършиш само и
единствено, ако й отдаваш цялата си енергия,
приемаш я лично и емоционално.

Зависимостта между емоционалността
и рационалността е обратна. Колкото
по-малко емоционален си, толкова по-
рационален си в работата и значи си по-
добър професионалист.

Освен това емоционалността в работата

издава неопитност. Лоша визитка за един
PR е да хаби време и енергия в емоции.
И в крайна сметка – PR-ът като всяка
друга работа е просто работа. А
работата е средство да изкараш пари,
които да похарчиш с кеф за нещо, което
наистина има емоционална стойност за
теб.

13
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Любопитно

12 начина да подобрите презентаторските си умения

Повечето хора предпочитат да седнат на електрически стол, отколкото да
направят презентация. Това звучи горе долу справедливо, имайки предвид, че
голяма част от Power Point презентациите са отегчаващи до смърт.

Жалко е, че голям брой презентации са недобре направени и представени,
защото ако са правилно презентирани, могат да бъдат изключително
убедителни. Ето няколко съвета как да извлечете максимума от своята
презентация:

1. Имайте своя гледна точка
Гледната точка е това, което дава успех на презентацията и което държи хората
далеч от желанието да си тръгнат, считайки че си губят времето. Един от начините
да развиете своята гледна точка е като довършите изречението „Най-важното
нещо, което ще научите от тази презентация е....”. Какъвто и да е смисълът на
презентация, той трябва да е полезен на аудиторията, не на презентатора.
Пример: „Тази презентация ще ви покаже как да редуцирате разходите при
възлагане на обществена поръчка с 25%”.

14

2. Направете схема
Основната идея на вашата презентация е отправна точка за схемата и тя трябва да присъства задължително в началото и
в края на презентацията. Ако продължим с примера от т. 1, продължете презентацията си като слагате нов слайд за всяка
следваща идея, с която можете да намалите разходите при възлагане на обществена поръчка. След което можете да
сложите слайдове за онези елементи, които имат нужда от по-подборно обяснение. Важно е да представите идеите си
последователно, така че аудиторията да може да ги следва, и, което е още по-важно – да задържите вниманието й.
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Любопитно

3. Ако се съмнявате в даден елемент, оставете го.
Избягвайте навлизането в прекалено много детайли. Запитайте себе си: Ще успее ли слушателят да хване гледната
точка без тази информация? Един от най-големите успехи на презентацията се крие в кратката и точна
информация. Колкото по-дълга е презентацията, толкова по-малко хора ще я запомнят.

4. Маркирайте личните ползи
Когато дискутирате ползите от това да намалите 25% от разходите при възлагане на обществена поръчка, покажете
стойността на това отвъд традиционните бизнес ползи. Това привлича хората и да им влияе на по-дълбоко ниво.

5. Използвайте вдъхновяващи снимки
Това важи особено за слайдове, които целят да предизвикат емоцинална реакция. Всеки се оплаква от сухи
презентации, а липсата на снимки е една от най-големите причини за това. Просто се уверете, че снимките, които
използвате отговарят на съдържанието на слайда. В противен случай ще се получи контраст и объркване.

6. Използвайте снимки за да обясните сложните идеи
Всеки знае, че прекалено дългият слайд е досаден. Ако идеята е по-сложна, забравете дългия текст и използвайте
снимка, която може да представи идеята на аудиторията. Визуалното обяснение е по-лесно разбираемо и
запомнящо се.

7. Използвайте слайдовете за акценти
Целта на слайда не е да разкаже цяла история – това трябва да направи презентаторът вербално. Най-добрият
начин да структурирате слайда е като подчертаете и засилите ключовите моменти.

8. Използвайте хумора внимателно и селектирано
Добрата презентация често съдържа една или две анимации и няколко шеги, които разчупват бариерите и задържат
вниманието на аудиторията.

12 начина да подобрите презентаторските си умения – продължение от стр.14

15
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Любопитно

9. Задавайте интересни въпроси
Овен ако не изнасяте реч, ангажирайте вниманието на аудиторията като създадете дискусия. За тази цел трябва да
задавате въпроси, които карат хората да мислят, но не и да бъдат прекалено трудни, така че хората да се
притесняват да дадат отговор.

10. Репетирайте отново и отново
Винаги можете да забележите кога презентаторът има достатъчно опит: преминването между слайдовете е
достатъчно плавно, обясненията са кристално ясни, въпросите преминават гладко и никога не се прекъсва целостта
на презентацията.

11. Вземете обратна връзка от публиката
Един от най-добрите начини да подобрите презентаторските си умения е като питате публиката какво им е
харесало и какво смятат, че трябва да се подобри в представянето. Хората обикновено обичат да отговарят на
въпроси, затова направете кратки анкетни карти, които да попълнят.

12. Гледайте себе си на видео запис
Ако обратната връзка от публиката е един добър начин да подобрите уменията си, да се гледате и на видео запис
може би е най-добрият начин за това. Няколко минути преглед на вашето изпълнение може да ви спести много
репетиции.

Презентациите са един страхотен инструмент, който, както повечето инструменти, е толкова ефективен, колкото
добре го използва човек.

Оригинал на статията: www.prdaily.com
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12 начина да подобрите презентаторските си умения – продължение от стр.15

http://www.prdaily.com/
http://www.prdaily.com/
http://www.prdaily.com/
http://www.prdaily.com/
http://www.prdaily.com/
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Новите членове

Яна Събева, Експерт 

„Връзки с 

обществеността”,

WWF България

Яна Събева има повече от 15 

години стаж в областта на 

комуникациите. Интересува 

се от корпоративна социална 

отговорност, нови медии, 

brand development и др. 
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Гергана Костадинова, 

Собственик и управляващ 

съдружник в агенция Right 

Direction

Гергана има бакалавърска степен по 

Журналистика и масмедии и магистърска 

по Бизнес администрация и бизнес 

комуникации от УНСС. Има над 5 годишен 

стаж в сферата на комуникациите. 

Интересува се от традиционни и нови 

медии, онлайн комуникации, изграждане и 

управление на репутацията, комуникация 

при кризи, арт мениджмънт 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.

За повече информация: www.bdvo.org

Мария Мичева, Експерт 

“Маркетинг и Реклама”, 

UBB Asset Management 

Мария Мичева е магистър по 

Публична Администрация. 

Професионалните й интереси 

са насочени към маркетинг, PR, 

реклама, дигитални медии и 

иновации. 

http://www.bdvo.org/
http://www.bdvo.org/
http://www.bdvo.org/
http://www.bdvo.org/
http://www.bdvo.org/
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Съвети

5 начина да обединим почивката и работата

Дълго чаканата лятна ваканция е зад ъгъла. За съжаление, не всеки може да се

откъсне изцяло от работата си. Ето защо ви предлагаме 5 съвета как да

съчетаете лятната си почивка с работата, ако чак толкова се налага, без да

страдат и двете.

1. Кореспонденция

Всеки мениджър контролира комуникацията си с компании и клиенти чрез

електронната си поща. Затова е изключително важно да я систематизирате.

Категоризация като „излишни“, „могат да почакат“ и „спешни“, ще улесни

работата Ви и ще остави достатъчно свободно време, за да се насладите на

следобедния коктейл.

2. Социални контакти

Всеки бизнес е зависим от инвеститори, клиенти, рекламодатели... Използвайте

вашата почивка, за да разширите кръга на своите познанства. В крайна сметка

не само вие почивате, затова проучете плановете на своите колеги и обсъдете

бъдещи проекти на фона на морския бряг и парещото слънце.

18

3. Организация

Невероятните идеи изникват в най-неочакваните моменти. Особено по време на почивката творческият кръгозор значително се

разширява. Използвайте почивните дни, за да систематизирате тези идеи. Това значително ще Ви помогне да се адаптирате

бързо към работното си ежедневие след края на отпуската.

4. Фокус

Ако задълбаете много в един проблем, има голяма вероятност никога да не откриете решението му. Отделете мислите си от

най-заплетените проблеми в работата и се заемете с нещо развлекателно за ума. Няма значение дали говорим за неделната

кръстословица или скок с бънджи, ако се разсеете за малко ще откриете бързо решение на належащите проблеми.

5. Почивка

За повечето от нас няколко почивни дни означават просто два пъти повече работа следващата седмица. Ако обстоятелствата

са ви поднесли възможността да се откъснете от ежедневното напрежение, задължително се възползвайте. След няколко дни

извън прашния офис ще се завърнете с нови сили и устременост за работа. Доказано е, че промяната влияе благоприятно на

всеки човек, затова не гледайте на вашата почивка като на загуба на време, а като на инвестиция в бъдещето.

Оригинал на статията: www.manager.bg/new
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