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”PRактики“ в лятна ваканция 

В разгара на летните горещини и отпускарския сезон, творческият екип на “PRактики” ще даде малка почивка на PR 
новините, за да се завърне през септември пълен с енергия, свежи идеи и творчески заряд за новия сезон.  
 
През почивката ще се радваме да споделите с нас своите мнения, коментари и препоръки за бюлетина и 

съпътстващите го рубрики, за да продължим да пълним страниците му с важна и полезна информация за всички 
специалисти в бранша.  

 
Желаем ви прекрасно лято, изпълнено с много положителни емоции, усмивки и свежи коктейли. 

Следващия брой на “PRактики“ очаквайте на 3 септември 2012 г.  
 

 

 

Ardency Consulting, българска консултантска компания в сферата на корпоративните комуникации и връзки с медиите, е 

победител на наградите Golden World Awards 2012 на Международната асоциация за връзки с обществеността (IPRA) в 

категорията “Технологии”. Ardency Consulting е единствената българска компания в историята на наградите с отличие в тази 
категория. 

 

В Хелзинки, Финландия жури от 60 международни професионалисти в областта на корпоративните комуникации от над 40 

страни отличи Ardency Consulting за работата на компанията по проекта за управление на комуникациите при сливането  

на Atos Origin и Siemens IT Solutions and Services в България. За този проект Ardency Consulting беше номинарана за  

финалист в две категории – „Технологии” и „Корпоративни комуникации”. 
 

Проектът за сливането на Atos и Siemens се отличава със сложността и кратките срокове на изпълнение, както и с 

разнообразието от използвани комуникационни тактики. Веднага след деня на обявяване на сливането, който бе проведен  

едновременно в около 40 страни, регионалното ръководство на Atos определи кампанията в България за най-успешния  

проект по управление на комуникациите. 

Ardency Consulting е победител на световните PR награди 

Новини  

Със съдействието на 

http://prnew.info/ardency-consulting-e-pobeditel-na-svetovnite-pr-nagradi/
http://prnew.info/ardency-consulting-e-pobeditel-na-svetovnite-pr-nagradi/
http://prnew.info/ardency-consulting-e-pobeditel-na-svetovnite-pr-nagradi/
http://prnew.info/ardency-consulting-e-pobeditel-na-svetovnite-pr-nagradi/
http://prnew.info/
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Новини  

Със съдействието на 

 

 

Анна Кошничарова–Иванова е новият PR & Citizenship мениджър на  
Майкрософт България 

Анна Кошничарова–Иванова е новият PR & Citizenship мениджър на Майкрософт България.  

 
Анна има 10 години опит в областта на връзките с обществеността. Работила е за редица 
международни компании, сред които Actavis, Shell България, Audi, Wrigley, ITT, Astra Zeneka и 

VIVACOM. Завършила e магистърската програма по връзки с обществеността и масови 
комуникации в Нов български университет и има бакалавърска степен по икономика. 
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Агенция APRA Porter Novelli отваря свои офиси в Македония, Албания и Косово 

Агенция APRA Porter Novelli отваря свои представителства в Македония, Албания и Косово. Българската PR компания 
ще предлага услугите си както на глобалните клиенти на веригата Porter Novelli в региона, така и на местни 

дружества и организации, които имат нужда от стратегически партньор в сферата на комуникациите. 
 

„Офисите ни в Скопие, Тирана и Прищина са логично продължение на успехите ни на българския пазар. Клиентите на 

APRA Porter Novelli са предимно международни компании, които развиват бизнеса си на Балканите, и имат нужда от 
агенция, която да управлява кампаниите и проектите им навсякъде в региона. “Разрастването на веригата ще ни даде 

възможност да разширим успешното си партньорство с нашите клиенти и да ги подкрепим и в техните планове извън 

страната”, заяви Ружа Загорска, Изпълнителен директор на агенцията. 
 

APRA Porter Novelli е сред водещите комуникационни агенции в България. Сред клиентите на компанията са Нестле 

България, Coca-Cola Hellenic Bulgaria, HP, Санома Блясък България, Майкрософт България, Сименс Здравеопазване, 
Ромпетрол България, Байерсдорф България, Fashion Days, Brown-Forman и много други.  

http://prnew.info/
http://prnew.info/anna-koshnicharova%E2%80%93ivanova-e-noviqt-pr-citizenship-menidjyr-na-maikrosoft-bylgariq/
http://prnew.info/anna-koshnicharova%E2%80%93ivanova-e-noviqt-pr-citizenship-menidjyr-na-maikrosoft-bylgariq/
http://prnew.info/anna-koshnicharova%E2%80%93ivanova-e-noviqt-pr-citizenship-menidjyr-na-maikrosoft-bylgariq/
http://prnew.info/anna-koshnicharova%E2%80%93ivanova-e-noviqt-pr-citizenship-menidjyr-na-maikrosoft-bylgariq/
http://prnew.info/anna-koshnicharova%E2%80%93ivanova-e-noviqt-pr-citizenship-menidjyr-na-maikrosoft-bylgariq/
http://prnew.info/agenciq-apra-porter-novelli-otvarq-svoi-ofisi-v-makedoniq-albaniq-i-kosovo/
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Кампанията „Свобода за Сирия“ на Сирийската опозиция в България и българската PR агенция 
„Интелдей Солушънс“ със световна златна награда за PR и с номинация за специална награда на ООН 
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Кампанията „Свобода за Сирия“ на Сирийската опозиция в България и българската  

PR агенция „Интелдей Солушънс“ спечели първото място в категорията  

„Обществени комуникации“ на Световните златни награди за PR, организирани от 
Международната PR асоциация (IPRA).  

 

Кампанията е номинирана  и за специалната награда на ООН, която 

организацията връчва традиционно, за да поощри професионалните комуникации  

при решаването на проблеми от голям обществен интерес.  

 
Кампанията „Свобода за Сирия“ имаше за цел да провокира вниманието на  

медиите и обществения интерес в България за събитията в Сирия, по време на  

които към днешна дата по данни на ООН загинаха повече от 15 000 души. Според  

УНИЦЕФ повече от 500 от тях са деца. Кампанията беше организирана в три 

основни направления – медийни спектакли, връзки с неправителствени  

организации и защитници на граждански права и политически комуникации. 

„Тази кампания трябваше да покаже на хората в България, че в Сирия се  нарушават човешки права. Никой човек не може да  

остане безразличен, когато научи, че някъде по света загиват деца. В България живеят около 3 000 сирийци и всеки един от тях 

изстрадва по своему това, което става в родината му. Тези хора всеки ден научват трагични новини за свои познати и близки, 
преживяват всяко разрушение и клане. Като граждани те можеха да направят само това – да говорят, да спорят, да протестират,  

да убеждават. Кампанията ни имаше за цел да обясни на хората в България какво става в Сирия, защо усилията на всеки, който 

иска свобода и демокрация, където и да е по света, трябва да бъдат уважавани и подкрепяни. Екипът ни работеше и в тясно 

сътрудничество с министъра на външните работи Николай Младенов, благодарение на когото България зае активна позиция на 

световната сцена по сирийски въпрос и започна бавно да изгражда образа си на страна-миротворец.", коментира Деница  

Сачева, основател и изпълнителен директор на „Интелдей Солушънс". 
 

За „Интелдей Солушънс“ това е втора Световна златна награда за PR, след като през 2007 година спечели отличието за 

кампания за превенция от птичи грип и здравна промоция сред турски и ромски общности в България, организирана за 

УНИЦЕФ. „Интелдей Солушънс“ е първата българска PR агенция с номинация за награда от ООН.  

Със съдействието на 

http://prnew.info/kampaniqta-%E2%80%9Esvoboda-za-siriq%E2%80%9C-na-siriiskata-opoziciq-v-bylgariq-i-bylgarskata-pr-agenciq-%E2%80%9Einteldei-solushyns%E2%80%9C-sys-svetovna-zlatna-nagrada-za-pr-i-s-nominaciq-za-specia/
http://prnew.info/kampaniqta-%E2%80%9Esvoboda-za-siriq%E2%80%9C-na-siriiskata-opoziciq-v-bylgariq-i-bylgarskata-pr-agenciq-%E2%80%9Einteldei-solushyns%E2%80%9C-sys-svetovna-zlatna-nagrada-za-pr-i-s-nominaciq-za-specia/
http://prnew.info/kampaniqta-%E2%80%9Esvoboda-za-siriq%E2%80%9C-na-siriiskata-opoziciq-v-bylgariq-i-bylgarskata-pr-agenciq-%E2%80%9Einteldei-solushyns%E2%80%9C-sys-svetovna-zlatna-nagrada-za-pr-i-s-nominaciq-za-specia/
http://prnew.info/kampaniqta-%E2%80%9Esvoboda-za-siriq%E2%80%9C-na-siriiskata-opoziciq-v-bylgariq-i-bylgarskata-pr-agenciq-%E2%80%9Einteldei-solushyns%E2%80%9C-sys-svetovna-zlatna-nagrada-za-pr-i-s-nominaciq-za-specia/
http://prnew.info/kampaniqta-%E2%80%9Esvoboda-za-siriq%E2%80%9C-na-siriiskata-opoziciq-v-bylgariq-i-bylgarskata-pr-agenciq-%E2%80%9Einteldei-solushyns%E2%80%9C-sys-svetovna-zlatna-nagrada-za-pr-i-s-nominaciq-za-specia/
http://prnew.info/kampaniqta-%E2%80%9Esvoboda-za-siriq%E2%80%9C-na-siriiskata-opoziciq-v-bylgariq-i-bylgarskata-pr-agenciq-%E2%80%9Einteldei-solushyns%E2%80%9C-sys-svetovna-zlatna-nagrada-za-pr-i-s-nominaciq-za-specia/
http://prnew.info/kampaniqta-%E2%80%9Esvoboda-za-siriq%E2%80%9C-na-siriiskata-opoziciq-v-bylgariq-i-bylgarskata-pr-agenciq-%E2%80%9Einteldei-solushyns%E2%80%9C-sys-svetovna-zlatna-nagrada-za-pr-i-s-nominaciq-za-specia/
http://prnew.info/
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Кариери 

Списание „9 месеца“ търси да назначи  

Специалист „Връзки с обществеността“ 
За повече информация: 

http://www.jobs.bg/f1504737  

Списание „9 месеца“ е първото специализирано издание за бременност и майчинство в България. Като водеща 

медиа в областта в продължение на 17 години, екипът на списанието се стреми да отговаря адекватно на завишените 
изисквания на съвременните родители към експертна информация.  

 

Във връзка с разширяване на дейността си и стартиране на нови проекти и издания, „9 месеца“ търси за градовете 

София, Варна, Пловдив, Стара Загора и Бургас мотивирани професионалисти за длъжността 

Специалист „Връзки с обществеността“ 
 

Умения 

Висше образование, подходящо за длъжността; 

Много добри комуникативни умения; 

Нестандартно мислене, гъвкавост и креативност; 
Умение за работа в екип; 

Отлична компютърна грамотност: MS Office, Internet, Outlook. Възможност за работа и изграждане на база данни; 

Познания и умения в областта на протокола и бизнес етикета; 

Висока степен на съзнателност, организираност и отговорност; 

Енергичност и отдаденост на работата. 
 

Списанието предлага: 

Отлични условия за работа в млад и амбициозен екип; 

Възможности за развитие в сферата на медиите. 
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Кариери 

Uniter Partners is looking for  

Public Relations Account Manager 
More information: 

www.united-partners.com  

Responsibilities: 

Manage the day to day implementation of PR programs across a portfolio of accounts; 
Ensuring quality of work and deadlines are met; 

Regular key client contacts on all levels; 

Create, coordinate and implement digital marketing strategies; 

Managing client budgets and contracts; 

Providing regular comment and advice on relevant business & political developments; 
Strategic counsel on key client issues; 

 

The agency offer: 

Chance to join one of the most exciting fast-developing industries and to work for the market leader; 

Work in young, friendly, ambitious and motivated team of professionals; 
Bonus opportunity for target achievement and high performance. 

 

Requirements: 

Demonstrable ability to think outside of the box and be creative; 

Able to work under pressure managing multiple tasks effectively; 
Innate networking and interpersonal skills; 

Willingness to learn and grow professionally; 

Min. 4 year experience in similar field; 

University degree in PR or marketing; 

Very good command of English; 
Knowledge of social media including but not limited to blogs, Facebook, Linkedin, Youtube, Twitter, etc. 
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Радослава Мечкюрева е началник сектор Връзки с  
обществеността на Райфайзенбанк от 2007 г., а се 

присъединява към отдел Комуникации на банката през 2004 
г. Тя е била директор Връзки с  обществеността на 
Корпорация Развитие и директор за Връзки с  инвеститорите  

на Развитие Индустрия Холдинг. Завършила е  “Връзки с  
обществеността” във Факултета по журналистика и масови 

комуникации на СУ през 2000 г. Професионалният й път е  
преминал още и през в. Дума, PR агенция “В Комуникация”.                                    

. 

 
 

Г-жо Мечкюрева, какво според Вас е най-привлекателно в 

професията на PR специалиста и защо решихте да се насочите 

именно към тази сфера на дейност? 

Най-интересното е, че аз съвсем осъзнато исках да се занимавам с 

ПР във време, в което в България още почти никой не знаеше какво 

точно е това ПР. Аз съм от втория випуск на Факултета по 

Журналистика на Софийския Университет, като специалността  

тогава се казваше “Обществена комуникация”, впоследствие 

“Връзки с обществеността”. И всъщност това беше първото ми 

желание при кандидатстването, което много учуди Комисията на  

устния изпит във Факултета по журналистика.  

 

Кои са според Вас отличителните белези на един добър PR 

специалист? 

Аз изпитвам силни съмнения дали добър ПР специалист се става в 

университета. Да – за да си отличен ПР специалист трябва да имаш 

самочувствието, което може да ти даде само придобиването на 

фундаментални и систематизирани знания. Но за ПР трябва да си и 

добър комуникатор – да можеш да “видиш” къде се изкривява  

комуникацията, къде се получава неразбирането, независимо дали 

става въпрос за текст за медиите или за комуникация между групи, 

организации, компании, техните публики и пр. 

 

Понастоящем сте началник сектор „Връзки с обществеността” в 

Райфайзенбанк. Какви предизвикателства срещате в работата  

си? 

За щастие моята работа е наистина интересна и това ми помага  

да не попадам в клопката на рутината, което за мен като човек би 

било пагубно. А относно предизвикателствата – трудното е да  

сформираш добър екип, а както всички ние, които се занимаваме 

професионално с ПР знаем, това е екипна работа, не е дейност за 

хора, които искат да изпъкнат пред останалите. 

Лица 

Радослава Мечкюрева – Началник сектор Връзки с обществеността, Райфайзенбанк  
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Интервю с Радослава Мечкюрева 
(продължение от стр. 8) 

околната среда. Чрез нея се стремим 

да включим нашите служители в 

дарителската кампания  и мога да 

заявя, че успяваме; стремим се да  

възродим и популяризираме 

дарителството като ценност в 

обществото. 

 

Какво влияние оказват социално 

отговорните кампании на имиджа на 

дадена организация и върху 

отношенията й с нейните ключови  

партньори и публики? 

Важното, което искам да отбележа, е 

че компаниите трябва да  подхождат  

към включване или иницииране на   

социално отговорни кампании с 

идеята за дългосрочно подпомагане.  

Да, понякога е необходима 

еднократна помощ за някакъв 

проблем, например случва се 

бедствие и някоя компания може “да 

яхне вълната” и да реши да направи 

дарение за региона и хората, които са 

пострадали. Това е чудесно  за 

пострадалите хора, а и за постигане 

на публичност. И особено ако това 

решение е взето бързо и проблемът  

все още е в общественото и медийно  

полезрение. Но същественото за 

партньорите и публиките на една  

организация  е да има устойчивост и 

ясна визия в какви социални практики  

тази организация се фокусира. 

С какво се характеризират и отличават 

практиките на специалиста по 

комуникации в банковия сектор? 

На първо място – това са многото 

ограничения, с които трябва да се 

съобразиш. Те са от всякакъв характер – 

законови, свързани със законовата рамка,  

в която бизнесът функционира, 

ограничения, свързани с факта, че 

работиш в голяма структура с много нива.  

 

Райфайзенбанк бе отличена с второ 

място в тазгодишното издание на 

конкурса PR Приз в категория 

„Обществено значима PR кампания на 

организация от бизнес сектора”.  

Разкажете ни повече за проекта, с който 

спечелихте оценката на журито.  

Да, получихме награда за дарителската 

кампания “Избери, за да помогнеш”,  

инициирана и организирана от 

Райфайзенбанк. Тази кампания е много 

важна за нас и особено за ПР отдела и 

всички колеги, които сме ангажирани с 

нея. Дарителската ни кампания е много 

мащабна, организираме я вече 3 години 

подред. Тя отнема много усилия и време и 

много организационен ресурс, но ни 

дава увереността, че правим нещо  

значимо за обществото ни. Опитваме се 

да даваме подкрепа за решаване на 

проблеми и реализиране на проекти в 

социалната сфера, в здравеопазването, 

културата и образованието, опазването на 

А според Вас, социалната отговорност на  

бизнеса има ли дългосрочно влияние и върху 

репутацията му?  

 

Определено – всеки добър ПР знае това.  

Важното е социалните практики да са 

наистина  практики, а не еднократни акции. 

И същественото е, че самият бизнес трябва  

да се прави по  социално отговорен начин. 

 

Какво е мнението Ви за онлайн  

комуникациите и какви практики прилагате 

във Вашата работа?  

 

В съвременния динамичен свят, когато вече 

журналистите черпят новини от социалните 

медии, от Фейсбук и Туитър, безспорно  

онлайн комуникациите са  от съществена  

важност. Случи се това, което години наред 

гадаехме дали ще стане и различни 

медийни експерти прогнозираха –  

вестниците станаха  по-скоро трибуна за  

аналитични материали, за прогнози, за 

интервюта, не толкова за новини и за 

дописки. Новините вече се четат онлайн в 

новинарските сайтове, на  стената на  

Фейсбук  или в Туитър. 

 

Как бихте довършили изречението:  

“Успешните РRактики в България са..."?  

 

... комплекс от визия какво да направиш, 

действия как да го направиш  и знания как е 

най-правилно да го осъществиш. 

9 
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новини  

ЗА и         отив/от Мила Миленова 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Медийните събития през почивните дни 

Ние, работливите PR-челички, може и да 

спираме да жужим през почивните дни, но 

светът продължава да същестува. А както 
знаем, същестува само ако го отразят в 

новините. Не може да се разчита само на 
рециклирани и ексхумирани новини, ползвани 

през седмицата. 
 
От друга страна, неделята е денят, в който се 

реди печатното съдържание за понеделника. 
Заключението: Новини трябва да има и през 

почивните дни. 

 
Така, загрижени за пълнокръвността на 
медийното съдържание и на второ място – за 
отразяването на събитието ни, можем да 

осмислим провеждането му през уикенда не 
като рисково, а като разумно. 
 

Ако конкуренцията с многото медийни 

събития през седмицата е голяма, то 
конкуренцията със свободното време на 
журналиста е още по-голяма. За всеки 

човек, пък бил той и журналист, е по-приятно 
в свободното си време да има свободно 
време, а не работа. Така че съботата е 

свещен ден не само в Библията, но и в 
главата на журналистите. 

 
Същият въпрос, погледнат от перспективата 

на наличния журналистически ресурс из 

редакциите, показва, че дежурните 
журналисти през почивните дни едва ли 
имат време точно за нашето събитие. Освен 
това, те може да не са от ресор с 

подходяща компетентност, така че дори и 
да ги издирам, да не ни вършат работа. 
Приоритети, но и обективности. 

10 



PRактики, брой 57, 30 юли 2012 г. 

Новите членове 
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МиленаРадева 

Управител,МиленаРА 

 
Милена Радева има над 18 г. 

стаж в областта на 

комуникациите. Интересува 

се от онлайн комуникации, 
събитиен маркетинг и 

мениджмънт, BTL събития, 
нестандартни рекламни 

форми 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. 

 

 
 

ТеодораБорисова

Government & Public Affairs, 

СолвейБългария 

 
Теодора има магистърска степен 

по Международни отношения в СУ 
и следдипломни квалификации в 

колежа на Европа в Брюж, Белгия 
и Национално училище по 

администрация на Франция. 

Работила е в Европейската 
комисия и в Администрацията на 

Министерския съвет.  
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“ПР практика: Работа с агенция” 
 

Александър Христов 

Изд. ROI Communication 

Цена  за членове на БДВО от Knigazateb.com: 10.80 с код BDVO, изписан след името 

 

 

 

Кога, защо и дали? Това са трите въпроса, които всеки бизнес или личност трябва да си зададе в даден  

момент от развитието си, в който трябва да разчита на увеличаване на своята публичност за евентуално  

увеличаване на приходите си, и в частност - в който трябва да обмисли използването на PR-

професионалисти за управлението на тази публичност. На  тях се опитва да отговори и Александър 

Христов с новата си книга "ПР практика: Работа с агенция". 

 

Книгата изглежда много повече като указател за тепърва навлизащите в света на PR, отколкото някакъв 

учебник или наръчник с практическа насоченост. И ще ви кажа защо това е хубаво. Защото за 

подобна книга досега имаше огромна свободна позиция - много книги с напътствия от всякакви 

популярни и успешни и също толкова на брой издания от несъвсем успешни, просто популярни 

специалисти у нас. 

Библиотека/ от Александър Кръстев 

 

Ползвайки опита си и като "назначаващ" PR агенция да работи за компания, но и като представител на PR агенция, кандидатстваща  

за поемането на комуникацията с публиките на даден клиент, Христов е показал за какво трябва да се внимава и в двата случая.  

Разказвал е за честото неразбирателство между двете страни - възложител и изпълнител (съответно компания и агенция), за 

спецификите при организирането и участието в конкурси (със звучното българско наименование "пичове") и за нещо, което много 

ми хареса - кога една компания няма нужда от ПР, а просто да си закупи рекламно пространство... 

 

Обективно погледнато, "ПР практика: Работа с агенция" (чиято текстова част всъщност е около 55 страници) е насочена по -скоро към 

маркетинг мениджъри, на които тепърва им предстои да работят с PR агенции. Подходяща е и за "новодошлите" в света на PR, които 

много бързо ще се срещнат с акулите в бизнеса. 

 

А всъщност... може да гледате на тази книга като нещо като предбрачен договор. 

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

http://knigazateb.com/knigi/marketing-i-pr/pr-praktika-rabota-s-agentsiya/
http://knigazateb.com/knigi/marketing-i-pr/pr-praktika-rabota-s-agentsiya/
http://knigazateb.com/knigi/marketing-i-pr/pr-praktika-rabota-s-agentsiya/
http://knigazateb.com/knigi/marketing-i-pr/pr-praktika-rabota-s-agentsiya/
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Колкото блогове има, толкова и причини, за да си направим блог. На някои 

им помага да релаксират, да се забавляват, да станат лидери на мнение, 

да печелят пари, да изразяват личната  си позиция, да промотират бизнеса  

си или пък блогът е просто част от плана им да завладеят света.  

 

Направиш ли си собствен блог, започваш да  гледаш на света по различен  

начин. Придобиваш усет за интересното и новото. Започват да те засипват  

идеи, дори само разхождайки се по улиците. Но за да се случи всичко 

това, трябва да си един определен тип човек. Лесно можеш да разбереш 

дали си от породата „блогър”: 

 

1. Изпитваш ли нужда да споделяш света си с другите? Един блогър 

трябва да съчетава най-доброто от световете на вечно замислен  

интелектуалец и енергичен комуникатор с детска любопитност. 
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New         Generation/ от Адриана Василева   

Порода Блогър? 

2. Инициатор ли си? Ако не ти стига да си консуматор, искаш да създаваш нещо за другите и не чакаш да те подкани 

някой, а поемаш инициативата, блогването е занимавката за теб. 
 

3. Организиран творец ли си? Хората на изкуството са освежаващи и зареждащи, но никой няма да разбере едни, 

макар и страхотни, но не добре структурирани текстове.  

 

4. Дебелокож ли си? Има страхотни хора, които ще те подкрепят в новата ти занимавка, ще коментират под постовете 
и ще разпространяват творбите ти, но ще има и от другите хора. Ако вторите ти развалят преживяването, свързано с 

блога, няма смисъл да започваш. Hate-ъри винаги ще има, нека блогърите да сме love-ъри! 

 

5. Искаш ли да си разпознаваем? Блогът ти дава шанс да покажеш какъв си на една огромна публика. Съвсем 

нормално е ако някой, който те чете, те разпознае и спре на улицата. Това е страхотен начин да се запознаваш с нови 
хора и да пробваш какво е усещането да имаш фенове. 

http://www.apieceofadi.com/


PRактики, брой 57, 30 юли 2012 г. 
14 

New         Generation/ от Адриана Василева   

Порода Блогър? – продължение от стр. 13 

6. Взимаш ли се на сериозно? Това не помага никъде в живота и е направо пагубно 

за един блогър. Страхотно е да се показват хубавите неща около нас и да се остави 

настрана вживяването в ролята на критик. 

7. Харесваш ли виртуални приятелства? Ние, младите, сме отраснали с интернет и 

ни е съвсем естествено да се сприятеляваме online с хора, които не познаваме.  

Блогърите не се притесняват да споделят лични снимки, мнения и идеи. Времето, в 

което живеем, е време на споделянето. Когато не си пазим идеите за себе си, а ги 

споделяме, ние ги доразвиваме и ги реализираме по-успешно. 

8. Постоянен ли си? Когато публикуваш първия си пост, вероятно като всички ще 

цъкаш refresh бутона през 10 секунди и ще се радваш на всяко +1 виждане като 

малко дете и със същото нетърпение ще очакваш блогът ти да пожъне успех за нула  

време. Да, ама като изключим бързите закуски, хубавите неща не стават бързо.  

9. Лесно ли можеш да избереш име? Този въпрос звучи забавно, но в процеса на 

създаването на блога, това е въпрос номер едно и ако не можеш да си отговориш 

бързо, затлачваш процеса. Чувството е все едно избираш име за бебето си.  

Разликата е само, че не подбираш бебешкото име по критериите: кратко, 

включващо често търсени ключови думи и едновременно уникално.  

10. Умееш ли да провокираш? Живеем в свят, в който най-важни са диалогът и 

взаимодействието между хората. Ако умееш да провокираш, ще се радваш на  

коментари под постовете си и ще активизираш читателите.  

 

 

 

 

 

 

 

В тазгодишния февруарски брой на списание „Signcafe”, Кремена Георгиева казва, че “6-ят елемент в PR е блогът”. PR 

специалистите са комуникатори по душа и трябва да се възползват от всяка възможност за комуникация. 

Като запален блогър, бих препоръчала безплатната онлайн книга „Блогопедия”. Тя е общо творение на 12 от най-активните и 

комуникативни хора в България и е страхотно четиво както за вече активни блогъри, така и за нови ентусиасти.  

Дори само един човек да се запали по блогването след горните редове, ще е огромен успех, затова навивай ръкави и 

започвай да масажираш клавиатурата си.  

 

 

http://blogopedia.bg/
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Любопитно 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

На всеки четири години светът гледа постиженията на спортисти от цял свят по 

време на летните Олимпийски игри – едно от най-големите събития в областта 
на спорта.   

 

За да могат зрителите да се докоснат до спортните подвизи, зад крайния 

резултат, който виждат, стои работата на много хора зад сцената, включително и 

на специалисти по публични комуникации. Ето пет урока, които можем да 
взаимстваме от Олипмийскте игри в Лондон:  

 

Открийте уникален начин да привлечете внимание 

Олимпийските игри, както и много други спортни програми, намират нови и 

нови начини да промотират своите спортисти, с които привличат вниманието на 
иначе незаинтересованите зрители.   
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Бъдете подготвени за всякакви ситуации 

През юни, когато са квалификациите за Олимпийските игри в различните спортове, в женското бягане се случи 
неприятна ситуация. На 100-метровото трасе, две лекоатлетки се  бореха за трето място в състезанието, както и за 

място в Олимпийския отбор. Националният ръководен орган за лека атлетика на дълги разстояния и скороходно бягане 

в САЩ (USA Track & Field) бе неподготвен за ситуацията и в продължение на цяла седмица не бе в състояние да 

произнесе резултата, оставяйки феновете в неведение. След като организацията най-накрая взе решение, негативният 

резултат върху нейния имидж вече бе налице. Наличието на план, който да бъде реализиран на място според  
ситуацията би смекчил негативната обществена реакция и съответно влиянието върху имиджа на организацията.  

5 PR урока от Олимпийските игри в Лондон 
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Любопитно 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Предоставяйте на публиката информацията, от която се нуждае 

Тъй като Олимпийските игри се провеждат веднъж на всеки четири години, важно и ефективно е, че продуцентите 
обясняват правилата и оценяването по начин, разбираем за хората, така че да бъде задържан интересът на 

зрителите. Предоставянето на коментари от експерти, както и ясни графики и други информативни визуални 

елементи, дава възможност на зрителите да бъдат (и да останат) заинтересовани и да продължат да гледат. Същото 

може да се каже за всяка компания, въвеждаща нов продукт на пазара, или за създаването на всяка кампания с 

цел привличане на нови клиенти.  
 

Използвайте WEB пространството ефективно 

Интернет и социалните медии ще играят голяма роля в тазгодишната комуникация относно Олимпийските игри, 

които биват наричани „първата Олимпиада със силен акцент върху социалните медии“. Часовата разлика между 

времето, в което се провеждат събитията, и времето, в което те биват гледани от зрителите в различните точки по 
света, само допринася за важността и необходимостта от ясна комуникация. 

 

Разказвайте велики истори 

Това е нещо, с което излъчванията на Олимпийските игри винаги се справят много добре. Продуцентите разбират 

силата на ангажирането на публиката с истории, които седят отвъд рамките на спорта, отвъд прекия човешки 
интерес. Същото може да се каже за тези от нас, които работят, за да достигат до своите публики – хората обичат 

хубавите истории.  

 

 

Дръжте тези уроци в главата си през следващите дни и седмици, гледайки състезанията между най-добрите 
спортисти в света.  

 

 

Оригинал на статията: www.prdaily.com   

  
 

 

 

 

5 PR урока от Олимпийските игри в Лондон – продължение от стр.15 
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