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въведението
скъпи колеги, партньори и приятели на Бапра!

в навечерието на един от най-светлите празници, Коледа, ние от Бапра 
поднасяме на всички вас един чудесен подарък: поредното издание на 
традиционната книжка с най-добрите пр проекти от bapra bright awards 
2016. 

Бапра навърши 15 години, а книжката с добри практики от бранша чукна 6 - 
шестицата като символ на успех и отличие! с радост можем да споделим 
с вас, че благодарение на интригуващите проекти на бизнеса, високото 
професионално ниво на клиентите и колегите ние в Бапра ставаме все по-
добри, наградените проекти са на световно ниво и печелят признание не 
само у нас, а и в престижни конкурси в други страни. Бапра обединява 
едни от най-утвърдените и признати професионалисти в пр индустрията 
у нас, които - макар конкуренти всеки ден - работят партньорски в името 
на общата ни кауза - да издигаме престижа на бранша и повишаваме 
професионалното ниво на услугите си. стремим се да бъдем лидери, да 
диктуваме тенденции, а не да ги следваме - и да растем заедно с всички 
вас, нашите клиенти и партньори! нека заедно вървим напред с повече 
самочувствие и вяра в бъдещето на българския пазар!

с най-сърдечни пожелания за хубави празници и успешна нова 2017 година!
Катя димитрова, председател на Бапра 2016 - 2018 година

D introDuction 
Dear colleagues, partners and friends of bapra!

on the eve of one of the brightest holidays, christmas, bapra has come up with 
a nice present for all of you: the latest edition of the traditional booklet with the 
best pr projects from bapra bright awards 2016. 

bapra has turned 15, and the booklet with good practices from the pr industry is 
now aged 6 - six being the symbol of success and excellence! We are happy to 
tell you that owing to the intriguing projects of the business, the highprofessional level 
of clients and colleagues, we at bapra are getting better by the day; awarded 
projects  have  high  worth  and  are  acknowledged  not  only  in bulgaria but in
prestigious international contests as well. bapra brings together some of the most 
successful and renowned professionals in this country’s pr sphere who though 
acting as competitors every day, work in partnership for the sake of our common 
cause - raising the prestige of the industry and increasing the professional level 
of services we deliver. We seek to be leaders who dictate trends instead of just 
following them - and to grow together with all of you, our clients and partners! let 
us make our strides forward with stronger confidence and faith in the good future 
of the bulgarian market! 

best wishes for happy holidays and success in 2017!
katya Dimitrova, chairperson of bapra 2016 - 2018 2
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в книжката са представени наградени и участвали кампании в седмото издание на престижните 
ежегодни награди за пр постижения bapra bright awards през 2016 г.*

the booklet includes description of awarded and participated campaigns in the 2016 bapra bright 
awards - the 7th edition of the most prestigious yearly awards that honour outstanding achievements in 
the field of pr in bulgaria.*

*наградените кампании във всяка категория са представени в реда 1, 2 и 3 място. след тяхното 
описание, по категории са включени проекти, които са участвали в конкурса. те са представени по 
азбучен ред според имената на агенциите, които са ги подали.

the winning campaigns are presented in the order 1, 2 and 3 places by category. in each category are 
also included projects that took part in the contest. they are listed alphabetically according to the names 
of the agencies that implemented them. 
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председател Кристоф жинисти
Международен пр гуру с повече от 20 години опит като специалист по социални 
медии, управление на репутацията и кризисни комуникации. понастоящем г-н 
жинисти работи като директор и ръководител на дигиталните комуникации на 
Fti consulting в Брюксел. създател и организатор на международния цикъл от 
конференции reputationtime, чието първо издание е проведено в париж на 11 
януари 2013 г. преди това г-н жинисти е работил в най-голямата пр компания в 
света - еделман, на лидерската позиция заместник управляващ дирекор за европа, 
Близкия изток и африка (2011-2012). смятан е за един от основните двигатели, 
допринесли за развитието на дигиталните комуникации в европа. Бил е президент 
на Международната пр асоциация (ипра) за 2013 г. през 2008 г. основава 
неправителствената организация “интернет без граници” (фр. език: internet sans 
frontiers). дейността на организацията е посветена на насърчаването на свободата 
на словото онлайн. през 2011 г. организацията се преименова на WebDiversity.

chairMan chriStophe GiniSty 
is  an  international  public  relations  guru  and  a  specialist  of  social  media,   reputation
management and crisis communications in the digital age. he is currently Senior Director 
and head of Digital at Fti consulting in brussels. Mr. Ginisty is the creator and the organizer 
of the reputationtime international cycle of conferences. its first edition was held in paris 
on January 11, 2013. he previously worked at edelman - the largest pr firm in the world - at 
the leadership position of european Digital evangelist and Deputy Managing Director for 
europe Middle east and africa (2011-2012). he was the president of the international public 
relations   association   for  2013   and  in  2008,   he  founded  internet  sans  frontières
(internet without borders) an nGo devoted to promote the freedom of speech online. it 
was renamed to WebDiversity in 2011.

алард ван вийн
алард ван вийн е предприемач от холандско-канадски произход, с богат опит 
в управленското консултиране, изследванията, дизайна, здравеопазването, 
недвижимите имоти и технологиите. създава своята първа комуникационна 
компания през 1967 г., която през 1973 г. става част от noram Group, канадска 
група от независими компании, основана и собственост на г-н ван вийн. Групата 
става 3-та по големина и първата, предлагаща интегрирани комуникациони 
услуги в Канада, която обслужва над 300 клиента в правителствения, корпоративния 
и обществен сектор. Г-н ван вийн е заемал този пост до 1994 г. и чрез своите 
компании е предоставял консултиране на високо ниво на широк кръг от регионални, 
национални и международни корпорации, както и на правителства, в Канада и 
извън страната. алард е основател и съдружник на proi Worldwide, най-голямата 
партньорска организация от независими компании за интегрирани комуникации, 
основана през 1970 г. Бил е нейн председател през 1982, 1988 и 1990 г., от 1994 до 
2013 г. е заемал длъжността секретар, а от 2014 г. работи за организацията като 
управляващ директор.

allarD W. van veen 
Mr. van veen is a Dutch-canadian businessman, experienced in management consulting, 
research, design, health-care, real estate and technology. he formed his first communications 
company in 1967 which, in 1973, evolved and became part of the noram Group, a 
canadian Group of independent companies owned and founded by Mr. van veen. the 
Group became the 3rd largest and first fully integrated communications group in canada, 
serving over 300 clients in government, corporate and civil sectors. the Group’s companies 
engaged in business consulting, economic development, public relations, management 
consulting, advertising, graphic design and research. he held this position till 1994. Mr. van 
veen, through his companies, has provided counsel to a wide range of regional, national 
and international corporations as well as governments at a senior level, both in canada 
and elsewhere. Mr. van veen is a Founding partner of proi Worldwide, the world’s largest 
partnership of independent integrated communications firms established in 1970. Mr. van 
veen was Global chairman in 1982, 1988 and 1990, served as corporate Secretary from 
1994 till 2013 and agreed to serve as Global Managing Director in 2014.

жУри
Jury

Членове
MeMberS
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андрей БаранниКов
Главен изпълнителен директор на агенция Spn communications с офиси в Москва, 
санкт петербург, алмати и Киев. андрей има 24-годишен опит в пр индустрията. от 
2013 г. е член на изпълнителния комитет на световната pr организация (icco), от 
2012 г. е председател на akoS (руския клон на icco) и вицепрезидент на руската 
пр асоциация (raSo). от 2003 г. е председател и на северозападния клон на raSo. 
Член е на Международната пр асоциация (ипра), Международната асоциация 
на бизнес комуникаторите (iabc) и академик в руската pr академия (raoS). Г-н 
Баранников е носител на много престижни руски и международни пр награди: 
Sabre awards (2006-2008, 2010-2014), Global Sabre awards (2011-2013), ipra Golden 
World awards (2002, 2004, 2010, 2012-2014), iabc Gold Quill (2012, 2014), cannes 
corporate tv & Media awards (2011, 2012, 2014), Media Manager of russia (2006, 2011), 
the Silver archer (2002, 2007, 2008, 2009) и други. 

anDrey barannikov
he is the ceo of Spn communications agency with offices in Moscow, St petersburg, 
almaty and kiev. andrey has 24 years of experience in public relations. Mr. barannikov is a  
Member  of the  executive  committee  of  the  international communications consultancy
organization (icco) since 2013, the chairman of akoS (the russian branch of icco) 
since 2012, the vice president of the russian public relations association (raSo) since 2002 
and also the chairman of the north-Western branch of raSo since 2003. he is a member 
of the international public relations association (ipra) and the international association 
of business communicators (iabc), and an academician at the russian public relations 
academy (raoS). Mr. barannikov is the winner of many prestigious russian and international 
industry awards, including: Sabre awards (2006-2008, 2010-2014), Global Sabre awards 
(2011-2013), ipra Golden World awards (2002, 2004, 2010, 2012-2014), iabc Gold Quill 
(2012, 2014), cannes corporate tv & Media awards (2011, 2012, 2014), Media Manager of 
russia (2006, 2011), the Silver archer (2002, 2007, 2008, 2009) and others. 

андрю джонсън
понастоящем работи в rohde public policy - водеща пъблик афеърс агенция, 
развиваща дейността си главно в сферата на здравеопазването в Брюксел. преди 
това е заемал поста на управляващ директор и партньор в havas public affairs 
в Брюксел. експерт с над 22 години опит в областта на правото на ес и пъблик 
афеърс. андрю е квалифициран адвокат, който има право да пледира във висши 
съдебни инстанции. с богатия си опит във всички аспекти на политиката за вътрешен 
пазар, здравеопазване, околна среда, защита на потребителите, промишленост, 
конкуренция и търговска политика, е управлявал редица  големи и паневропейски 
кампании. Бил е председател на работна група на американската търговска 
камара (amcham) за по-доброто разбиране на регулациите на ес (2001-2003) 
и член на съвета на Британската търговска камара (2003-2007). от 2007 г. до сега 
е вицепрезидент на Комисията по пъблик афеърс към съвета на Британските 
търговски камари в европа (cobcoe). 

anDreW JohnSon 
currently, andrew is working for rohde public policy, brussel’s leading healthcare and 
public affairs agency. previously he served the havas public affairs office in brussels as a 
Managing Director and partner. he is an expert with over 22 years of experience in eu law 
and public affairs. andrew is a qualified barrister. With expertise in all aspects of 
internal Market policy, health, environmental, consumer protection, industry, competition and 
trade policy, he has managed many major and pan-european campaigns. he chaired 
the aMchaM eu better regulation taskforce from 2001-2003, he served as a council 
Member of the british chamber of commerce 2003-2007 and in 2007 he was elected vice 
president of the public affairs committee of cobcoe (the council of british chambers of 
commerce in europe) a position he still holds.
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анита Балатон
анита е главен изпълнителен директор на пр агенция café, основана през март 
2001 г. Член на Унгарската пр асоциация от 1991 г. анита има богат ценен опит 
в изграждането на марки, вътрешни комуникации, корпоративна социална 
отговорност и кризисни комуникации. през 1997 г. основава Moana pr studio - 
една от най-големите агенции извън столицата  Будапеща, която предоставя 
комуникационно обслужване предимно на доставчици на обществени услуги. 
от 1998 до 2002 г. анита управлява комуникациите на Унгарската федерация по 
гребане. също така, е била част от преоценката и преустройството на пр в този 
спорт. през 2002 г. е ръководила комуникациите на европейските първенства 
по гребане. редовно изнася лекции в университети и презентации на различни 
конференции.

anita balaton 
ceo of the café pr agency, established in March 2001. a member of the hungarian 
public relations association since 1991, she has given regular lectures at universities and 
presentations at conferences. anita has studied pr at the college of Foreign trade 
in Szeged, where earned a degree as an economist specializing in public relations. She 
has a wealth of valuable experience in brand-building, internal communication, cSr and 
crisis communication. in 1997 she founded the Moana pr Studio - one of the largest agencies 
outside budapest, which provided communication support mostly public service 
providers. From 1998 to 2002 anita managed communications for the hungarian canoe 
federation, also was part of the reassessment and reconstruction of pr in this sport. She also 
worked as head of communications for the 2001 canoe Sprint european championships.

анна КрайевсКа
един от основателите на пр агенция nbS, полша през 1990 г. и нейн президент от 
2004 г. анна полага основите за развитието на пр индустрията в полша. тя е пр 
професионалист с повече от 25 години опит в управлението на кризи, корпоративен 
и финансов пр, връзки с инвеститори. тя е преподавател по специалност „връзки 
с инвеститорите“ за следдипломни квалификации във варшавския университет. 
през 2013 г. става член на Комисията по етика в пр индустрията в полша. през 
последните години анна е консултант на редица първични публични предлагания, 
сред които на полския застраховател pZu, полски банки като pekao Sa, bZWbk, bre 
bank и варшавската фондова борса. работи по сделки за сливания и придобивания 
за компании като orange, aXa, aDM, Électricité de France и bnp paribas.  тя предлага 
консултиране по управление на кризи и провежда семинари за кризисни 
комуникации. изучавала е етнология в ягелонския университет в Краков, полша и 
Университета париж-Х (нантер).

anna kraJeWSka
nbS co-founder in 1990 and president since 2004. anna krajewska laid the cornerstone 
for the development of pr industry in poland. She has 25 years’ experience in managing 
corporate pr, financial pr and investor relations crisis management projects. She is 
a lecturer of investor relations on post-graduate studies at the university of Warsaw. in 
2013 she was a member of the committee of ethics in pr in poland.in recent years, anna 
krajewska advised on numerous ipos, including the polish insurer pZu, polish banks such 
as pekao Sa, bZWbk, bre bank and Warsaw Stock exchange. She also worked on many 
mergers and acquisitions (M&a) deals involving companies such as orange, aXa, aDM, 
Électricité de France and bnp paribas. She advises clients on crisis management and 
conducts crisis communications workshops. She studied ethnology at Jagellonian university 
and université de paris X.
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Барт де врийс
Г-н де врийс е президент на Международната пр асоциация (ипра) за 2016 г. 
професионалист с над 25 години опит в пр индустрията като управляващ директор 
на агенция hvdM - една от двете най-стари пр агенции в Холандия. той има опит в 
управление на корпоративна репутация, маркетингов пр и кризисни комуникации. 
Г-н де врийс води семинари за комуникационно творчество, медийна прозрачност, 
подготовка за кризи и кризисни комуникации. разработил е програми за 
корпоративна социална отговорност и следи за тяхното изпълнение. Барт де врийс 
е член на борда на ипра от 2009 г., бил е директор на асоциацията за 2015 г. също 
така е член на европейската асоциация на комуникационните директори (eacD).

bart De vrieS
Mr. de vries is the 2016 president of international pr association (ipra). a professional with 
over 25 years’ experience in public relations as Managing Director of pr/pa agency 
hvdM - one of the two oldest pr agencies in the netherlands. he is experienced 
in corporate reputation, pr marketing and crisis communication. Mr. de vries runs 
workshops on communication creativity, media transparency, crisis preparedness and 
crisis communications. he has devised corporate Social responsibility programs and 
supervised their implementation. he has been a board member of the international 
public relations association (ipra) since 2009, was an ipra Director in 2015. bart is also 
a member of the european association of communication Directors (eacD).

даМян оБал
през 2013 г. заедно със своя екип основава edgar – компания, която по невероятен 
начин свързва малки и средни компании с най-добрите разказвачи на истории 
да работят за техните марки и продукти. той е uX дизайнер с докторска степен 
по компютърни науки и дълбока страст към историите на марките. дамян е член 
на ixDa (interaction Design association), основател на словенския й клон и също 
така съосновател на Service Design Jams в региона. започва своята кариера като 
писател, скоро след това става главен редактор. в ролята си на творчески директор 
в DDb ръководи екипи от дизайнери и програмисти, като разработват невероятни 
продукти и услуги. тогава се появява неговата страст за създаване на ангажиращо 
потребителско изживяване и взаимодействие (uX). отказва се от рекламата и 
основава собствено студио за дизайн и uX и работи за компании като cnn, ap и 
Mayo clinic. 

DaMJan obal, phD 
he is a user experience designer with a phD in computer science and deep passion for 
brand stories. Damjan is an active member of the ixDa (interaction Design association), 
founder of the Slovenian chapter and he also co-founded the Service Design Jams in the 
region. he started his career as a writer, soon became the chief editor where he fell in love 
with design. as a creative director at DDb he would led teams of designers and developers 
craft magical products and services. So his passion for uX comes to light. he quit 
advertising and founded his own uX & Design studio, working with companies such as 
cnn, ap and Mayo clinic. his interested to marry design, technology and anthropology 
lead him to pursue his phD in human-computer interaction. 
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елена фадеева
ръководи Fleishmanhillard vanguard в русия и разширява дейността на компанията 
в страните от бившия съветски съюз. тя е консултант с дългогодишен опит в 
управление на репутацията, пъблик афеърс и международни комуникации. елена 
основава vanguard pr през 1993 г. в Москва. заема водещи позиции в няколко 
неправителствени организации в русия, включително е почетен председател на 
борда на руската асоциация на комуникационните агенции и ръководител на 
комуникационния отдел на руския съюз на индустриалците и предприемачите. 
елена е обявена за една от водещите руски ръководители от асоциацията 
на управителите в русия и в. „Комерсант дейли“ за 2012 г. и 2013 г. получава 
награда „Медия Мениджър на годината“ за 2013 г. за приноса си към развитието 
на индустрията. елена е доцент във висшето училище по икономика в Москва, 
води специална програма във философския факултет в Московския държавен 
университет и в санкт-петербургския държавен университет.

elena FaDeeva
She heads Fleishmanhillard vanguard in russia and is expanding its activities in the ciS. 
She is a senior consultant to the firm’s clients on reputation management, public affairs 
and international communications. elena founded vanguard pr in Moscow in 1993. 
She holds leading positions in several nGos in russia, including honorary chairwoman 
of the board of the russian association of communications consultancies, head of 
communications Group of the russian union of industrialists and entrepreneurs, head 
of professional Services industrial committee, association of Managers of russia. elena 
was named one of russia’s leading executives by association of Managers of russia 
and kommersant Daily in 2012 and 2013, and received the Media Manager of the year 
2013 award for contribution to the Development of the industry. elena is an associate 
professor at the higher School of economics in Moscow, leads special program at the 
philosophy Department of the Moscow State university and in Saint petersburg State 
university.

д-р зеХра ГюнГьор
президент на Международната пр асоциация (ипра) за 2014 г. д-р Гюнгьор е член 
на турската пр асоциация (tuhiD), учредител и бивш член на борда на турската 
асоциация на жените предприемачи (kaGiDer) и клуба propeller. през 1999 г. 
основава пр агенция StaGe communications consultancy, като преди това е работила 
20 години като икономически журналист. д-р Гюнгьор е член на ипра от 15 години 
и работи в Борда и в съвета на ипра от 12 години. д-р зехра Гюнгьор притежава 
магистърска и докторска степен по „Комуникации“, заедно с бакалавърска степен 
по „английска литература“. лектор е по комуникации в два частни университета в 
турция

Zehra GünGör, phD
She has been appointed as president of the international public relations association 
(ipra) for 2014.  She is a member of tuhiD (turkish public relations association) also a 
founding member and former board member of kaGiDer (turkish Women’s entrepreneurs 
association) and propeller club.Dr. Güngör worked as an economics journalist for 20 
years before founding a pr consultancy, StaGe communications consultancy in 1999. 
Dr. Güngör has been a member of ipra for 15 years and has served on both the council 
and board for some 12 years. Zehra Güngör is a holder of an Ma and phD in communications 
together with a ba in english literature. She also a lecturer in communications at two 
private universities in turkey.
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КренГУта росУ
един от основателите на румънската пр асоциация и Клуба на румънските пр 
компании. Г-жа росу е член на Управителния съвет на Центъра за независима 
журналистика. тя е пр професионалист с над 20 години опит в областта на 
комуникациите. тя е основател на агенция Dc communication и автор на над 500 
статии като журналист и експерт по комуникации.

crenGuta roSu
Founding member of the romanian association of pr and the romanian public relations 
companies’ club (prcc). Mrs. rosu is a board member of the centre for independent 
Journalism. She is a pr professional with more than 20 years of experience in the field. She 
is a co-founder of the agency Dc communication and author of over 500 articles as a 
journalist and as a communication expert.

Ксения ренКо
основател и управляващ директор на Jupiter Strategic communications. Г-жа ренко е 
старши комуникационен експерт, работещ по европейски проекти в адриатическия 
регион, предимно на антикорупционна тематика. също така е основател, бивш 
президент и вицепрезидент на Хърватската професионална пр асоциация. Г-жа 
ренко е редактор на първия наръчник по пр в република Хърватска.

kSeniJa renko
Founder and Managing Director of Jupiter Strategic communications. Mrs. renko is a 
Senior communication expert on eu projects in adriatic region specialized in anti-corruption 
issues. She is also Founder, former president and vice president at croatian professional 
association of public relations. Mrs. renko is an editor of the first croatian public relations 
Manual.

д-р сара рьотЦер
д-р сара рьотцер е директор Корпоративни връзки с медиите във водафон, Германия. 
преди това е била над 8 години консултант по стратегически комуникации в cnc - 
communications & network consultant в Мюнхен и франкфурт. тя е всестранно развит 
специалист, който има познания по всички видове комуникационни дейности, но 
нейните специализирани области на компетентност са кризите и променящите се 
ситуации. завършила е Комуникационни науки, икономика и маркетинг в Германия, 
а докторската й дисертация изследва професионализацията на корпоративните 
комуникации в семейния бизнес.

Dr. Sarah rötZer
Dr. Sarah rötzer is head of corporate Media relations at vodafone in Germany. 
before that, she has been a strategic communications consultant at cnc - 
communications & network consultant in Munich and Frankfurt for more than eight 
years. While being a true generalist covering all sorts of communication disciplines her 
special areas of expertise are crisis and change situations. She studied communication 
Sciences, economics and Marketing at the university of hohenheim, Germany. in her 
doctoral thesis she investigated the professionalization of corporate communications 
in family businesses.

9



лУла заКлаМа
президент и управляващ директор на агенция rada research & public relations co. 
президент на Международната пр асоциация (ипра) за 2006 г. Г-жа заклама е 
експерт с 50-годишен опит в комуникационния сектор. нейната експертиза се базира 
на богатия й опит в разработването на маркетингови и комуникационни стратегии 
за мултинационални и египетски компании в египет. през 2006 г. е избрана за една 
от 50-те водещи арабски бизнес дами в Близкия изток от сп. Forbes (Близкия изток) и 
една от 50-те водещи жени предприемачи в света от Star Group, със спонсорството 
на ibM и сп. Fortunе през май, 1998 г. Г-жа заклама получава наградата atlas за 
цялостно творчество от американското дружеството по връзки с обществеността 
през октомври 2007 г. през 2013 г. получава признание от Международната рекламна 
асоциация (iaa) за принос си към комуникационната индустрия повече от 50 години.

loula ZaklaMa
president and Managing Director of rada research & public relations co and past 
world president ipra (2006). Mrs. Zaklama is a public relations and marketing expert with 
50 years of experience in communication sector. her special expertise lies in designing 
marketing and communication strategies, for Multinational and egyptian companies in 
egypt. She was selected as one of the 50 arab leading businesswomen in the Middle 
east 2006, by Forbes Middle east and as one of the 50 leading Women entrepreneurs of 
the World by the Star Group, sponsored by ibM and Fortune Magazine, in May, 1998. Mrs. 
Zaklama received the atlas award international lifetime achievement from the public 
relations Society of america in october 2007. in 2013, she was awarded the international 
advertising association (iaa) recognition for her contribution to the communication 
industry for over 50 years.

пол ХоУГън
директор „планиране“ и партньор в Fleishmanhillard за европа, Близкия изток и 
африка. в тази роля, той е отговорен за изследвания, анализи и развитие на актуални 
възгледи и идеи за панрегионални и значими местни клиенти. също така ръководи 
усилията на компанията за стратегическа интеграция, които носят на клиентите 
свежи идеи, реализирани в платени, спечелени, социални и собствени медии. пол 
е един от най-опитните стратегически планьори и фасилитатори в пр индустрията. 
има 30-годишен международен опит в пр консултирането в саЩ, европа, Близкия 
изток и африка. работил е за Golin/harris, hill&knowlton, edelman и the engine Group. 
пол е специалист с богат опит в различни области, включително потребителски и 
корпоративни кампании, в2в комуникации, технологии и здравеопазване. ръководил 
е планирането за многогодишни глобални програми за клиенти като McDonald’s, 
Shell, unilever и coca-cola. два пъти е награждаван от британското списание pr 
Week в категория „най-добра международна кампания на годината“.

paul hauGen
partner and Director of planning for eMea Fleishmanhillard. in this role, he is responsible for 
research, analytics and insight development for pan-regional and significant local clients. 
he also leads the firm’s Strategic integration efforts bringing clients idea-centric ideas that 
are realized in paid, earned, social and owned media. paul haugen is one of the most 
experienced strategic planners and facilitators in the public relations industry. he has 30 
years international public relations consultancy experience in the u.S. and eMea 
working for Golin/harris, hill and knowlton, edelman and the engine Group. he has worked 
cross-discipline including consumer, corporate, b2b, technology, and health. he has led 
planning for multi-year, global programs for McDonald’s, Shell, unilever and coca-cola. 
he has twice been awarded uk pr Week Magazine’s best international campaign of the 
year.
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юрГен ГанГоли
Управляващ директор на австрийската пр агенция the Skills Group, филиал на 
Fleishmanhillard international communications. неговата агенция отбеляза 30-та 
си годишнина през 2014 г. и от своето основаване през 1984 г. е сред водещите 
комуникационни консултантски агенции в австрия. юрген Ганголи е специализиран в 
управление на проблемни ситуации и теми, кризисни комуникации и стратегическо 
консултиране. през последните години, заедно със своя екип, е един от най-често 
награждаваните европейски пр експерти в международен план. 

JurGen GanGoly
Managing Director of the austrian pr agency the Skills Group, an affiliate of Fleishman-
hillard international communications. his agency celebrated its 30th anniversary in 2014 
and is since its founding in 1984 amongst the leading communications consultancies 
in austria. Jurgen Gangoly is specialized in issue management, crisis communications 
and high-end strategy consulting. in the recent years, together with his agency team, 
he became internationally one of the most-awarded european pr experts and won 
since 2010: 5-times a Sabre Gold award (eMea), 4-times the 1st prize of the austrian best 
practice award, twice the   pr prize (2013, 2014), two German pr report awards and 
received 2013   for the third time   the renown austrian State pr award. 

ян БоМан
специалист с богат опит в областта на комуникациите, пр и пъблик афеърс, 
базиран в Копенхаген. Управляващ директор в boman communications/prn (дания). 
Бил е вицепрезидент на датската асоциация на пр агенциите, член на Управителния 
съвет на световната пр организация (icco) и е журирал в редица европейски пр 
конкурси. завършил е „логистика и мениджмънт“ в copenhagen business School.

Jan boMan
experienced pr and pa professional based in copenhagen, covering the nordic and 
the arctic. he is Managing Director of boman communications/prn Denmark and earlier 
served as vice president of the Danish association of pr agencies, on the board of 
Management of icco and as a judge on european pr awards. he is a graduate from 
copenhagen business School – not in communications or anything remotely close to it, 
but in the sinister field of logistics and Management. 

франсис инГаМ
Главен изпълнителен директор на световната пр организация (icco), представляваща 
над 2500 пр компании чрез национални браншови асоциации в 32 страни от европа, 
азия, африка, северна и южна америка и австралия. Г-н ингам е генерален 
директор на Британската асоциация на пр агенциите (prca).

FranciS inGhaM
he is a chief executive of the international communication consultancy organization 
(icco) - the voice of public relations consultancies around the world. the icco membership 
comprises national trade associations in 32 countries across the globe in europe, africa, 
asia, the americas and australia. collectively, these associations represent some 2,500 
pr firms. Francis is a General Director of the uk public relations consultants association 
(prca).
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КатеГория
Кампания за устойчиво развитие

1-во място 
Ангелите работят и след Коледа

агенция: intelday Solutions
Клиент: Български дарителски форум

2-ро място
живей Активно!

агенция: apra porter novelli
balkans communication Group

Клиент: нестле България

2-ро място
най добър-старт за всяко дете

агенция: bbDo Group
Клиент: пощенска банка 

2-ро място
научна лаборатория на Байер

агенция: united partners
Клиент: Байер България

3-то място 
Културен фестивал нощ/ Пловдив 2015

агенция: related pr 
Клиент: фондация „отворени изкуства“

КатеГория
специално събитие

1-во място
живей Активно!

агенция: аpra porter novelli
balkans communication Group

Клиент: нестле България

2-ро място
научна лаборатория на Байер

агенция: united partners
Клиент: Байер България

3-то място
най-щастливият концерт

агенция: M3 communications Group, inc.
Клиент: abbvie bulgaria

3-то място
„Мтел Медия Мастърс“ 2015 - „Пет сценария за утре“

агенция: all channels communication Group 
Клиент: Мтел

поБедители/WinnerS

cateGory
Sustainable Development Campaign

1st place
angels Work after Christmas 
agency: intelday Solutions 
client: bulgarian Donors’ Forum

2nd place
live actively! 
agency: apra porter novelli
balkans communication Group
client: nestle bulgaria

2nd place
Best start for every child 
agency: bbDo Group
client: postbank

2nd place
Bayer Science lab 
agency: united partners
client: bayer bulgaria

3rd place
Night/ Plovdiv 2015 art Festiva
agency:  related pr
client: open arts Foundation

cateGory
Special event of the Year

1st place
live actively!
agency: аpra porter novelli
balkans communication Group
client: nestle bulgaria

2nd place
Bayer Science lab 
agency: united partners
client: bayer bulgaria 

3rd place
the happiness Concert
agency: M3 communications Group, inc.
client: abbvie bulgaria

3rd place
mtel media masters 2015 - “Five Scenarios for tomorrow
agency: all channels communication Group
client: Mtel
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КатеГория
Иновативна кампания

1-во място
pCloud Crypto hacking Challenge

агенция: M3 communications Group, inc.
Клиент: pcloud

2-ро място
Златната ябълка

агенция: knowbox
Клиент: златната ябълка

3-то място
най добър-старт за всяко дете

агенция: bbDo Group
Клиент: пощенска банка 

КатеГория
Кампания, реализирана от вътрешен ПР отдел

1-во място
Международен песенен конкурс - Детска 

евровизия 2015
Компания: Българска национална телевизия

2-ро място
Крилете на успеха  

Компания: пощенска банка  

3-то място
Позитивната промяна - 20 години Publicis 

Groupe Bulgaria 
Компания: publicis consultants MSlGroup

КатеГория
Комуникационна кампания на годината

1-во място
Каменица един за всички:

Да си ги върнем у дома
агенция: new Moment
Клиент: Каменица ад

2-ро място
не увреждай правилата 

агенция: iintelday Solutions 
Клиент: Център за независим живот

2-ро място
Ангелите работят и след Коледа

агенция: intelday Solutions
Клиент: Български дарителски форум

cateGory
Innovative Campaign of the Year

1st place
pCloud Crypto hacking Challenge
agency: M3 communications Group, inc.
client: pcloud

2nd place
the Golden apple
agency: knowbox
client: the Golden apple
 
3rd place
Best start for every child 
agency: bbDo Group
client: postbank

cateGory 
Campaign, implemented by Internal PR Department

1st place
Junior eurovision Song Contest 
company: bulgarian national television

2nd place
on the wings of success 
company: postbank

3rd place
the positive change - 20 years Publicis
Groupe Bulgaria 
company: publicis consultants MSlGroup

cateGory 
Communication Campaign of the Year

1st place
kamenitza all for one:
let’s bring friends home for a beer  
agency: new Moment
client: kamenitza

2nd place
Do Not Disable the Rules 
agency: iintelday Solutions
client: center for independent living

2nd place
angels Work after Christmas 
agency: intelday Solutions 
client: bulgarian Donors’ Forum
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2-ро място
Philips tV. не гледаш.

Изживяваш!
агенция: publicis consultants MSlGroup 

Клиент: tp vision

3-то място
NeSCaFÉ® – 3 в 1 видео музикални награди 

агенция: publicis consultants MSlGroup
Клиент:  neScaFÉ

КатеГория
Комуникационна кампания в публичния сектор

1-во място
енергийно ефективна музикална индустрия 

агенция: united partners
Клиент: ee MuSic / eaSMe

2-ро място
не увреждай правилата 

агенция: iintelday Solutions 
Клиент: Център за независим живот

3-то място
Реформа за сигурност

агенция: invictus
Клиент: синдикална федерация на служителите 

в Мвр, фондация „общество и сигурност“, 
сдружение „просперитас“

2nd place
Philips tV. It’s not about watching! It’s about
experiencing!
agency: publicis consultants MSlGroup 
client: tp vision

3rd place
NeSCaFÉ® 3 in 1 Video music awards 
agency: publicis consultants MSlGroup 
client: neScaFÉ

cateGory
Communication campaign in the Public Sector

1st place
eemUSIC - energy efficient music Industry 
agency: united partners 
client: ee MuSic / eaSMe

2nd place
Do Not Disable the Rules 
agency: iintelday Solutions
client: center for independent living

3rd place
Reform for Security
agency: invictus
client: trade union Federation of the employees in 
the Ministry of interior, Society and Safety
Foundation, association „prosperitas“

   КАтеГОРИЯ | CateGoRY 

Агенция на годината | agency of the Year     

  1-во място | 1st place
  m3 Communications Group

    2-ро място | 2nd place
   United Partners

    3-то място | 3rd place
     all Channels Communication
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резюМе на проеКта:
повечето от благотворителните кампании у нас 
набират пари за недофинансирани от държавата 
разходи или ограничен достъп до лечение и органна 
трансплантация. единният дарителски номер (DMS) 
e механизъм, осигуряващ подкрепа на кампании 
на организации от гражданското общество или 
на кампании на физически лица, набиращи 
средства за лечение. проектът DMS се изпълнява 
от Български дарителски форум и от „помощ за 
благотворителността в България“ в партньорство с три 
мобилни оператора у нас - telenor, vivacoM и Mtel. 
информационната кампания „ангелите работят и 
след Коледа“ бе създадена, за да промотира новите 
технологични и онлайн възможности за даряване за 
различни каузи – вирутален пост терминал и DMS 
абонамент.

КоМУниКаЦионен проБлеМ:
Хората са чувствителни към социални и здравни каузи, 
за които се говори около Коледните и великденските 
празници. обичайно еднократно се изпращат DMS-и, 
но ако някой има желание да дари по-голяма сума или 
да го прави по-често, се сблъсква с административни 
неудобства. Целта на кампанията е да промотира 
новите възможности за DMS абонамент и за онлайн 
даряване за избрана кауза или кампания през цялата 
година или и след това.

Short DeScription oF the proJect:
the majority of the charitable campaigns in
bulgaria raise money for needs underfinanced by the 
state like expensive health procedures or access to
innovative treatments or organs transplantation. the
Donors Message Service (DMS) is a
mechanism providing support for campaigns 
of the civil society organizations or personal
charitable campaigns. DMS is a project implemented by
the bulgarian Donors’ Forum and the „charities aid
bulgaria“, in partnership with the three mobile
operators in the country - telenor, vivacoM and Mtel. the
information campaign „angels Work after christmas“ 
was created to promote the new technology features 
and online capabilities for donations for various causes, 
including virtual post terminal and DMS subscriptions. 

coMMunication probleM:
there  is  a  high  sensitivity  and  willingness  in  the  society  to
donate for social and health causes we become aware 
on the occasion of holidays like christmas or easter. people 
would usually send one-off DMS but if and when they want 
to donate a bigger sum or more frequently it is less comfortable 
because   of   administrative   obstacles.   the goal   of   the
campaign was to promote the new opportunities for DMS 
subscription and online donations for a chosen cause or a 
campaign throughout the whole year and beyond. 

КатеГория
Кампания за устойчиво развитие

1-во място
анГелите раБотят и след 

Коледа 
агенция: : intelday Solutions

Клиент: Български дарителски 
форум

cateGory
Sustainable Development campaign
1st  place
anGelS Work aFter
chriStMaS 
agency: intelday Solutions
client: bulgarian Donors’
Forum
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стратеГиЧесКи подХод:
подходът ни се базира на 3 елемента - необичайно 
стартиране и времево позициониране на 
кампанията,  медийни партньорства и емоционално 
послание „ангелите работят и след Коледа“, 
подкрепено с актуални факти и информация. 
творческата   концепция се основава на историята 
на четири ангела - реални хора с различни 
професии, които подкрепят различни каузи в 
ежедневието си. насочихме се към медиите с 
апел за съдействие да подкрепят благотворително 
кампанията - информирайки и промотирайки я - 
„благотворителност за благотворителност“.

изпълнение на проеКта:
Кампанията бе подкрепена от 20 медии, включително 
нова тв, лидер на българския телевизионен пазар, 
Българската национална телевизия, Българското 
национално радио и още 5 частни радиа с различен 
профил, онлайн медии, списания, интернет форуми 
на родители, онлайн издания на водещи национални 
всекидневници.

постиГнати резУлтати:
• 70 000+ (DMS) към 17 777 в подкрепа на кампаниите, 
участващи в платформата само в рамките на първия 
месец от старта й. 
• средно 74 000+ DMS на месец до края на 2015 г.
• 2 855 от всички дарители използваха новия 
механизъм за абонаментни дарения. 
• 33% ръст на DMS-абонаментите от старта 
на кампанията до нейния край (30 дни). DMS 
абонаментите се утроиха до декември 2015 г.
• 11,8% ръст на DMS от старта до края на кампанията. 
• 20 медийни партньорства с широко медийно 
покритие, включващо тв, радио и онлайн медии. 

StrateGic approach:
our approach was based on 3 elements - uncommon 
campaign timing, media partnerships and the emotional 
message “the angels Work after christmas” supported by 
real-world data and information. the creative concept was 
based on a story about 4 angels - real people with different 
professions who support various causes in their lives. intelday 
aim was engage the media to sponsor the campaign as 
partners, as a charity for charity.

proJect iMpleMentation:
the   campaign  was  supported  by  20  media   partners
including nova tv - leader on the bulgarian tv market, 
bulgarian national tv (national public tv broadcaster), 
bulgarian national radio and five loved private radio 
channels with different profile, the most visited information 
online media, popular magazines, mothers’ online forums, 
online editions of leading national daily newspapers.

achieveD reSultS:
• 70,000+ Donation text Messages (DMS) in support of the 
campaigns promoted by  the DMS platform for a period of 
1 month.
• an average of 74,000+ DMSs per month by the end of 
2015.
• 2,855 all donors have used the new mechanism
- donation subscription
• 33% rise in DMS subscriptions from the launch until the 
end of the campaign (30 days); DMS subscriptions tripled 
by December 2015.
• 11.8% increase in DMSs from the launch until the end of 
the campaign (30 days);
• 20 media partnerships with wide media coverage incl. all 
traditional media vehicles tv, radio and online.
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с проекта се разглежда един проблем на българската 
образователна система, а именно това, че в епоха на 
силно развити технологии и комуникации познанията 
по природни науки все още се представят без 
инструменти за „учене чрез опит“. образованието 
разчита основно на теорията и не толкова на 
практиката и демонстративните експерименти. в 
някои училища в България дори няма лаборатории и 
подходящо оборудване. науката в учебната програма 
не е привлекателна и младите хора не могат да усетят 
магията от нея и да се вдъхновят, за да откриват научни 
знания и възможности за кариера.

Като част от комуникационната си стратегия Байер 
България стартира проекта „научната лаборатория 
на Байер“ за деца. той има за цел да разкрие на 
софийските деца на възраст от 8 до 12 години ролята 
на науката във всекидневието, така че те да могат да 
усетят забавната страна на химията и биологията чрез 
различни експерименти. 

Целите на инициативата са укрепване репутацията 
на Байер като компания с иновативни решения за по-
добър живот и доразвиване на отношенията на Байер 
с медиите и други заинтересовани страни, както и да 
се вдъхне живот и смисъл на мисията на Байер „наука 
за по-добър живот.“ 

първичната целева група на проекта бяха ученици от 
училищата в софия от втори до шести клас, директори 
на начални училища и учители, които преподават от 
втори   до   шести   клас;   също   така   обществеността

the   project   addresses  a  problem  in  the  bulgarian
educational system - namely that in an era of
growing technologies and communications knowledge in
natural sciences is still presented with no “learning 
by experience” tools relying on theory rather than
practice and demonstrations. Some schools in bulgaria 
even lack laboratories and proper equipment. Science is not
attractive in the school agenda and young people
cannot experience its miracles and feel inspired to
explore scientific knowledge and career opportunities.  

as part of its communication strategy, bayer bulgaria 
launched the project bayer Science lab for children 
which aims to reveal the role of science in every day’s 
life to children aged 8-12 from Sofia and make them
experience the fun part of chemistry and biology through 
different experiments. 

the initiative objectives were to strengthen bayer’s
reputation as a company with innovative solutions for 
a better life and build upon bayer’s stakeholders and
media relations and give life and meaning to the bayer’s 
mission “Science for a better life”.

the project primary target group were pupils from schools 
in Sofia grades ii - vi, primary Schools directors and
teachers at grades ii - vi; and also the public: focus on 
the community in Sofia, people with children aged from 
8-12. projects’ secondary target groups were influencers 
like media (education, society, science, and lifestyle),
national/local authorities, and bayer employees. 

КатеГория
Кампания за устойчиво развитие 

2-ро място
наУЧна лаБоратория на Байер

агенция: united partners
Клиент: Байер България

cateGory
Sustainable Development campaign
2nd place
bayer Science lab 
agency: united partners
client: bayer bulgaria
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в софия, хората с деца на възраст между 8 и 
12 години. вторичната целева група бяха тези с 
влияние в обществото, като медиите (с фокус върху 
образователната системата, светските събития, 
науката, лайфстайла), национални/местни власти, 
както и служители на Байер. 

с цел да се генерира по-висока публичност и да се 
провокира вниманието на обществото, стартирахме 
партньорство с Министерството на образованието и 
регионалния инспекторат по образованието в софия. 
поканихме и стратегически партньори – сдружението 
на ръководителите на българските олимпийски 
отбори по природни науки (сроопн) – единственото 
сдружение в България, което подкрепя олимпийските 
отбори в природните науки в България, както и 
националния музей „земята и хората“ – един от най-
големите минераложки музеи в света, разположен 
в центъра на софия в реставрирана сграда – 
паметник на културата от края на 19-ти век. „научната 
лаборатория на Байер“ за деца се проведе за първа 
година и събитието постигна висока информираност 
сред целевите групи. 

проектът генерира общо 31 264 937 медийни 
импресии (населението на България е 7,5 милиона) 
с повече от 70 публикации в традиционните, онлайн и 
социалните медии. проектът не беше подкрепен от 
рекламна кампания.

около 600 ученици от столицата на възраст 8-12 години 
посетиха „научната лаборатория на Байер“ за деца 
по време на периода на активиране и още много 
заявиха интерес за следващото издание. 
Чрез проекта „научна лаборатория на Байер за деца“ 
компанията демонстрира корпоративно гражданство 
и грижа за бъдещите поколения и за бъдещето на 
образованието по наука. 

in order to generate higher publicity and provoke
society’s attention we launched partnership with the
Ministry of education and the regional inspectorate of
education in Sofia. 

We also invited two strategic partners - Sroopn
olympic association in bulgaria - the only association in 
bulgaria which supports the olympic teams in natural
science in bulgaria, and the “earth and Man”
national Museum - one of the largest mineralogical
museums in the world, located in the center of Sofia in 
a restored building - a monument of culture from the end 
of 19th century. 

bayer Science lab was held for the first year and the 
event achieved high awareness among target groups. 
the seats for all the sessions were filled for less than 5 days. 

the project generated a total number of 31 264 937 media
impressions (the population of bulgaria is 7,5 million)  with more 
than 70 publications in traditional, online and social media. 
the project was not supported by an advertising campaign.  

approximately 600 students from the capital aged 8-12 
years visited the bayer Science lab during the activation
period, and many more declared interest for the next edition. 
through the bayer Science lab project the company 
demonstrated corporate citizenship and care for the
future generations and the future of science education. 
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фестивалът нощ/пловдив се провежда за първи път 
през 2005 г. под името „нощ на музеите и галериите 
в пловдив“. подобно на други „бели нощи“ по света, 
концепцията на нощ/ пловдив е да среща публиката 
с артисти, изкуство и култура в нетипичните вечерни и 
среднощни часове в галерии, музеи, театри, клубове, 
библиотеки, на улицата и други нестандартни градски 
места. отбелязвайки единадесетото си поредно 
издание, фестивалът представи нова програма и 
обновена идентичност. основната комуникационна 
цел беше да се изведат преимуществата на 
фестивала пред конкурентите му и по този начин да 
„спечелим битката за свободното време“ на целевата 
аудитория. за слоган на кампанията избрахме „нощ, 
която да запомниш“, който се превърна в ценен хаштаг 
за социалните мрежи #nighttoremember.

related pr успя да договори медийни партньорства 
със стратегически медийни групи. заедно с 
медийните партньори планирахме промо-кампания 
от юли до средата на септември 2015, включваща 
банери, тв клип и редакционен календар със 
съдържание. pr кампанията стартира с конкурса 
за дизайн и изграждане на инфопункт – отправна 
точка за посетителите. следващата стъпка бе да 
анонсираме акцентите от програмата на фестивала, 
последвано от две пресконференции. в летните 
месеци организирахме интервюта с представители 
на фондацията и артисти. в началото на септември 
поканихме журналисти и онлайн лидери на мнение, 
които да тестват и  да дадат отзивите си за мобилното 
приложение,  създадено  специално  за  11-то издание 

the night/plovdiv festival has become popular for the first 
time as “night of museums and galleries in plovdiv” in 2005. 
as other “white nights” around the world, the concept is to 
meet the audience with artists, art and culture in untypical 
evening and night hours in galleries, museums, theatres, 
but also clubs, libraries, outside in the streets or any other
unusual city spots. in 2015 the night marked its 11th
consecutive edition introducing its new name night
plovdiv and new logo. the main communication goal was to
underline the competitive advantages of the festival
content in comparison to its rivals and “win the battle for 
the free time” of the target audience. the slogan of the
campaign was „a night to remember”, which was
easily transferred into valuable hashtag for social media
#nighttoremember.

related pr managed to negotiate unpaid media
partnerships with strategic media groups. together with 
the media partners we planned a promo campaign with
banners and tvc from July through mid-September, and 
designed content calendar. the first key point from the
action plan was to communicate the contest for
creative project and construction of an infopunkt - starting 
point in the festival’s map. the following milestone was the
announcement of the agenda highlights, followed by two 
news conferences.

Within the summer time we organized interviews with 
the oaF representatives and artists. at the beginning of
September, we invited journalists and online influencers 
to test and review the mobile app for the night, develop 
especially for its 11th edition. For the festival days a media 
trip was organized for journalists and bloggers, who got the 
chance to experience the night themselves.

КатеГория 
Кампания за устойчиво развитие

3-то място 
КУлтУрен фестивал ноЩ/ 

пловдив 2015 
агенция: related pr 

Клиент: фондация „отворени 
изкуства“

cateGory
Sustainable Development campaign
3rd place 
niGht/plovDiv 2015
art FeStival
agency:  related pr
client: open arts
Foundation
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на фестивала. в рамките на нощ/ пловдив журналисти 
и блогъри имаха възможността да придобият лични 
впечатления от фестивала чрез организирания медия 
тур.

по време на цялата pr кампания активно ангажирахме 
аудиторията чрез Facebook и нестандартно instagram 
приложение, което предостави лесна за употреба 
визуализация на програмата от нощта.

резултатите бяха изключително позитивни - над 300 
публикации и репортажи с над 90% положителна 
тоналност. фен базата на Facebook страницата 
нарасна с близо 2000 нови фена, a съдържанието на 
страницата достигна до 280 072 човека. най-високият 
organic post reach е със 166 872 харесвания. същият 
пост е споделен от 753 потребителя, в резултат на 
което offnews.bg го използва като заглавие на една от 
статиите си за нощта.

след края на фестивала фондация „отворени 
изкуства“, организатор на нощта, съвместно с industry 
Watch, проведе проучване за икономическия ефект от 
неикономическите дейности на фестивала:

• за всеки лев, инвестиран от спонсорите във 
фестивала, възвръщаемостта за местната икономика 
се равнява на 4 лева.

• общият приход от 31 000 посетители се равнява на 
783 000 лева.

• общите ползи за община пловдив надхвърлят 5-7 
пъти инвестициите, направени от организаторите и 
партньорите.

During the whole pr campaign, we actively engaged 
the audience through Facebook and designed a viral
instagram app that visually presented an-easy-to-use
agenda for the festival. 

the results of the campaign were extremely positive - over 
300 media pieces with 90% positive tonality, the rest is 
with neutral tonality. in Facebook the fan base has been
increased with almost 2000 new fans, the content of the 
page reached 280 072 people. the highest organic post 
reach is 166 872 likes. the same post was shared by 753 
people causing the online media offnews.bg to use it as 
a headline for one of its publications about the night 2015.

open arts Foundation, organizer of the night, has
conducted a special research together with industry Watch 
for the economic effects of the festival:

• For every 1 bGn invested from the donors in the festival, 
the roi for the local economy equal 4 bGn;

• the total income from the 31 000 visitors at the festival is at 
the amount of bGn 783 000;

• the overall benefits for the municipality of plovdiv exceed 
5-7 times the investments made by the organizer and its 
partners. 
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КратКо представяне на проеКта:
аз карам колело, последвай ме! 
интеримидж и производителят на велосипеди Max eu-
rope се обединиха, за да поощрят здравословния начин 
на живот чрез карането на велосипед в партньорство с 
кампанията на европейската комисия „DotherightMix 
- придвижвай се разумно!“ (www.dothemix.bg). 

Кампанията (8-месечна, 2015 г.) имаше за цел да 
изгради информираност за ползите от карането на 
велосипед в града чрез включването на институции и 
посланици на каузата. 

дефиниране на КоМУниКаЦионния проБлеМ:
България има проблем със замърсения въздух и 
ниската ангажираност с опазването на градската 
околна среда. 
Хората ги е грижа, но не действат.
имат велосипеди - но карат кола.
Младите променят мисленето си, не и нагласите си.

Целеви ГрУпи:
Градски хора, ценящи здравето, млади родители и 
офисни хора. 

стратеГиЧесКи подХод:
интеграция на корпоративна кауза с кампания на еК: 
повече каране на колело, по-малко замърсен въздух, 
по-малко задръствания, по-здравословен живот в 
града. 

офиЦиални партньори:
европейската комисия, Министерството на околната 
среда и водите (Мосв); община софия; община 
пловдив. 

Short preSentation oF the proJect:
i ride a bike, follow me! 
interimage and bike maker Max europe allied to boost 
healthy living via bike riding in association with european 
commission campaign DotherightMix (www.dothemix.
bg). the campaign (on for 8 months, 2015) aimed to build 
awareness of urban bike-riding benefits via involvement of 
institutions and cause ambassadors. 

DeFininG the coMMunication probleM: 
bulgaria has a big air pollution problem and low awareness 
of urban nature protection. 
people seem to care, but take no action.
they own bikes - but go on using cars.
young people change their minds, but not their attitudes.
tarGet public: health conscious urban folk, young parents; 
office folk. 

StrateGic approach: 
integrate of a corporate cause with an ec campaign
- promote bike use; cut city pollution; ease traffic and
contribute to healthier lives in cities. 
oFFicial partnerS: european commission, Ministry of
environment and Water (MeW); Sofia Municipality; plovdiv 
Municipality.

cauSe aMbaSSaDorS:
Sport: M. Grozdeva, shooter, y. yovchev, gymnast; lifestyle: 
D. popova, model, S. lulcheva, actress; Zueka, actor; S. 
noev, pop singer; officials: v. penev, ex-minister of culture.

MeDia partnerS:
Manager Magazine, b2b magazine, bulgarian national tv, 
bG radio.

КатеГория 
Кампания за устойчиво развитие

аз КараМ Колело,
последвай Ме!

агенция: interimage 
Клиент: Max europe

Кандидатстващ проект

cateGory
Sustainable Development campaign
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FolloW Me!
agency: interimage
client: Max europe
applicant project
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посланиЦи на МарКата: 
спорт: М. Гроздева, стрелба, й. йовчев, гимнастик; 
лайфстайл: д. попова, модел, с. лулчева, актриса; 
зуека, актьор; св. ноев, поп певец; вл пенев, бивш 
министър на културата.
MeDia partnerS:
сп. „Мениджър“, сп. b2b, Бнт, БГ радио.
инфорМаЦия за изпълнението:
начало: пресконференция в Мосв (45 медии, 
посланици на каузата)
акция в социалните мрежи с посланиците на марката:
• фотосесии с велосипеди, осигурени от Max europe. 
фото постове във Facebook. снимките се ползват за 
изложби, подкрепени от общините софия и пловдив. 
• видеа с велосипед в града. публикуване във Face-
book (https://www.facebook.com/azkaram.eu/?fref=ts 
; https://www.facebook.com/DotheMixbG/?fref=ts ) и в 
канала на кампанията в youtube 
• 2 изложби на открито с наличните материали
• игра „5-те градски точки“ в софия и пловдив. 
Участниците посещават определените локации 
с велосипед и събират печати, за да се включат в 
надпреварата за Голямата награда – велосипед! 
• велошествие в пловдив с подкрепата на общината; 
финал – голям концерт с посланици на каузата 
• Кампанията печели 2 награди от „най-зелените 
инициативи“ и награда на Мвр. 
ефеКтивност и резУлтати:
• Корпоративна кампания става социална кауза 
• 2000+ Facebook фена 
• 200+ участници в играта „5-те градски точки“ във 
всеки от градовете 
• 500+ на велошествието 
• Места за изложби предоставени безплатно от 
общините 
• 45+ медийни публикации, статии, интервюта, 
излъчвания - всички безплатно - за 6 месеца
• нУлев реКлаМен Бюджет, акцент върху връзките с 
медиите и заинтересованите страни, партньорства, 
социални мрежи; poS материали и събития
• общ бюджет - около eur 10 000.

inForMation For iMpleMentation:
launch: a press conference at MeW (turnout: 45 media; 
cause ambassadors)
Social netWorkS Drive With cauSe aMbaSSaDorS:
• photo sessions with bikes provided by Max europe.
photo posts on Facebook. photos used in outdoor displays 
backed by Sofia, plovdiv municipalities. 
• Shooting videos, while biking in the city. posting on
Facebook (https://www.facebook.com/azkaram.eu/?-
fref=ts ; https://www.facebook.com/DotheMixbG/?-
fref=ts) and on the campaign’s youtube channel
• 2 outdoor displays with available material.
• 1 game: bike to Five key city points: in Sofia, plovdiv:
people supposed to visit specified venues, take stamps 
and compete for a Grand prix, a bike!
• bike march in plovdiv backed by the Municipality; 
closed with a big concert with cause ambassadors 
• the campaign won 2 awards at the Greenest initiative 
awards and a Ministry of interior award.
eFFectiveneSS anD reSultS achieveD: 
• corporate campaign turned into a social cause 
• 2000+ Facebook fans 
• 200+ competing in bike to Five key city points game in 
each city 
• 500+ bike march turnout 
• exhibition venues let pro bono by municipalities 
• 45+ media articles, interviews, broadcasts - none paid 
- for 6 months
• Zero aDvertiSinG buDGet, a focus on media &
stakeholder relations, partnerships; social networks;
poS materials & events
• total budget about eur 10,000.
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КратКо описание на проеКта:
живей аКтивно! е изцяло български проект, 
разработен в резултат на дългосрочното партньорство 
между apra pn и нестле България. през годините 
той се превърна във водещ проект на компанията по 
отношение на балансираното хранене и активния 
начин на живот. през 2015 г. кампанията отбеляза 10-
тата си годишнина като най-мащабната инициатива 
за активен начин на живот в България.

дефиниране на 
КоМУниКаЦионния проБлеМ:
затлъстяването е едно от най-сериозните 
предизвикателства за общественото здраве през 
ХХi век. проблемът е глобален и непрестанно 
рефлектира върху много от страните с нисък и среден 
доход, особено в градска среда.

проблемът с глобалното затлъстяване и борбата за 
решаването му могат да бъдат разглеждани като 
възможност за затвърждаване на лидерската позиция 
на нестле в nutrition health и Wellness секторите за 
България и развиване на имиджа на компанията 
като социално-отговорна, поела задължението за 
дълготрайна инвестиция в здравето и благосъстоянието 
на своите потребители. така създадохме живей 
аКтивно! - проект, който започна като семеен 
празник в софия и впоследствие се превърна в 
ежегодна национална кампания, подкрепена от 
2 министерства, 4 общини, 15 неправителствени 
организации, 30 спортни клуба, 100 известни личности 
и над 215 000 българи.

Short DeScription oF the proJect:
live actively! is a local bulgarian project elaborated as 
a result of the long-term partnership between apra pn 
and nestle bulgaria. over the years, it has become the
company’s flagship for balanced nutrition and active
lifestyle. in 2015, the campaign marked its 10th anniversary 
as the biggest active lifestyle initiative in bulgaria. 

DeFinition oF the
coMMunication probleM:
the obesity is one of the most serious public health
challenges of the 21st century. the problem is global and is 
steadily affecting many low and middle-income countries, 
particularly in urban settings. 

apra pn team considered the global obesity problem as 
a perfect opportunity to position nestle as a leader in the
nutrition health and Wellness sector in bulgaria and strengthen 
the company’s image as a socially responsible company,
committed to a long-term investment in its consumers’ 
health and well-being. So, together we created live
actively! - a project that started as a family fun day in 
Sofia and evolved to be annual nationwide campaign,
supported by 2 Ministries, 4 Municipalities, 15 nGos, 30 sports 
clubs, 100 celebrities and over 215 000 bulgarians. 

КатеГория
специално събитие

1-во място
живей аКтивно!

агенция: apra porter novelli
balkans communication Group

Клиент: нестле България

cateGory
Special event of the year
1st place
live actively!
agency: apra porter novelli
balkans communication Group
client: nestle bulgaria
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стратеГиЧесКи подХод:
в продължение на много години някои от най-обичаните 
български личности и спортни легенди, олимпийски и 
световни шампиони се превърнаха в поддръжници 
на кампанията. те разказваха своите лични живей 
аКтивно! истории на своите приятели, семейства и 
фенове. през 2015 г. поканихме хората да споделят 
своите идеи за дейности, които да бъдат включени като 
част от живей аКтивно! по време на летния сезон и 
така те създадоха свои собствени живей аКтивно! 
истории.

реализаЦия на проеКта:
живей аКтивно! провокира, вдъхнови и подкрепи 
многобройни събития като:
• турнир по боулинг, организиран в полза на holliday 
heroes;
• семейно събитие на открито „информирани 
родители, здрави деца“;
• семейно събитие на открито „игрите от нашето 
детство“;
• световна купа по спортна гимнастика и акробатика;
• поредица от турнири по водна топка за деца;
• Балкански боулинг турнир;
• европейско първенство по волейбол;
• публични събития в софия, варна и Бургас;
• занимания за стопаните на кучета и техните 
домашни любимци.

ефеКтивност и постижения:
• над 35 000 участници на 35 локации;
• 1100 публикации в национални и регионални медии;
• в продължение на 10 години кампанията включва 
45 събития, над 80 различни спорта, повече от 1 000 
000 награди, като е подпомогнала построяването на 
детска площадка в южния парк в софия и кучешки 
площадки във варна, Бургас и пловдив.
постигнатият успех на тази мащабна инициатива 
щеше да бъде невъзможен без усилията на екип 
от над 600 души – от подизпълнители до известни 
личности, както и над 350 доброволци.

StrateGic approach:
For many years, some of the most beloved bulgarian
celebrities and sports legends, olympic and World
champions, became supporters of the campaign. they 
had personal live actively! stories to tell their friends, 
families, and fans. in 2015, we invited people to share 
their ideas for activities to be included as part of live
actively! during the summer time, thus they created 
their own live actively! stories. 

inForMation about the proJect 
iMpleMentation:
live actively! provoked, inspired and supported
numerous events such as:
• bowling tournament, organized in benefit of holliday 
heroes;
• Family open-air event “informed parents, healthy kids”;
• Family open-air event “Games from our childhood”;
• the World Sports Gymnastics and acrobatics cup;
• Series of children Water polo tournaments;
• the balkan bowling tournament;
• the european volleyball championship;
• public events in Sofia, varna and burgas;
• activities for dog owners and their pets.
 

eFFiciency anD achieveMentS:
• More than 35 000 participants at 35 locations; 
• 1100 pieces of coverage in national and regional media; 
• For 10 years, the campaign has comprised 45 events, 
over 80 different sports, more than 1 000 000 prizes and has 
helped build a sports playground in the South park in Sofia, 
dogs playgrounds in varna, burgas and plovdiv.
the success of this large-scale initiative would have been 
impossible without the efforts of a team of more than 600 
people, from subcontractors to celebrities, and over 350 
volunteers.
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Ще полетят ли колите след десетилетие? Ще се 
променят ли завинаги класните стаи и нюзрумите, 
когато „старовремските“ учители и журналисти бъдат 
заместени от компютри? Ще виждат ли децата ни 
хартиени книги само по библиотеките и по шкафовете 
на бабите и дядовците си? и преди всичко - ще можем 
ли да си „поръчваме“ деца с точна структура на тялото, 
цвят на очите и пол?

една телеком компания със сигурност не може 
да отговори на всички тези въпроси. но това, което 
най-голямата компания в сектора у нас, Мобилтел 
направи, беше да покани петима водещи експерти в 
сферата на автомобилизма, медиите, образованието 
и медицината да очертаят своите „5 сценария за утре“ 
по иновативен, грабващ вниманието и дързък маниер
- като част от церемонията „Мтел Медия Мастърс“ 
2015. 

Без да отклонява вниманието от основната цел на 
конкурса „Мтел Медия Мастърс“, церемонията 
„5 сценария за утре“ имаше и важната задача 
да покаже признание и да награди безупречния 
професионализъм на журналистите в областта 
на технологиите и да подчертае важността на 
качествената журналистика за развитието на 
икономиката и обществото.

от 2014 г. Мтел, телекомуникационна компания, 
свързана с предоставянето на най-съвременните 
технологии и решения, прие нов слоган - „ти водиш”. 

 Will cars be flying in a decade? Will newsrooms and
classrooms be changed forever, when “old school”
journalists and teachers are replaced by computers? 
Will our children see paper books only in libraries and on 
their grandparents’ shelves? or will we be able to “order”
custom-made children with a precise body type, eyes, 
color and sex? 

Well, a telecom surely cannot answer all these questions. 
but what the largest bulgarian telecom Mtel did was to
invite 5 top experts in the fields of automotive sector,
media, education, publishing and medicine to deliver 
their “5 scenarios for tomorrow” in an innovative,
attention-grasping and bold manner as part of the Mtel
Media Masters 2015 award ceremony.

not forgetting the primary purpose of the competition, the 
“5 scenarios for tomorrow” also had the important task to 
recognize and reward the impeccable professionalism of 
tech journalists and to put a spotlight on the importance of 
high-quality journalism for the development of economy 
and society.

Since 2014, Mtel, a telecommunication company,
associated with providing the consumers with cutting edge 
technologies and solutions, has adopted a new brand
tagline - “you lead”. by this motto the company
needed to emphasize that not only does it provide its
customers with the best technologies on the market, but it also
embraces an empathic, human approach towards
customers - by providing them with the freedom to use their 
devices whenever and however they want, and to make 
their free choice.

КатеГория
специално събитие

3-то място
Мтел Медия Мастърс 2015

-„пет сЦенария за Утре“
агенция: all channels

communication Group 
Клиент: Мтел

cateGory
Special event of the year
3rd place
Mtel MeDia MaSterS 2015
- “Five ScenarioS For toMorroW“
agency: all channels
communication Group
client: Mtel
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с това мото компанията пожела да подчертае, че 
не само предоставя на потребителите най-добрите 
технологии на пазара, но също така предлага и 
един изцяло човешки подход към клиентите - като им 
осигурява свободата да използват своите устройства 
както и когато пожелаят и да направят своя свободен 
избор.

това е причината конкурсът Mtel Media Masters да 
представи чисто нова програма за 5-тото си издание. 
промени се предишната концепция, която включваше 
един основен говорител. вместо това бяха добавени 
множество говорители и теми. след като концепцията 
се завъртя около сценарии и иновации, събитието 
комбинира тези две сюжетни линии и организира 
цялата церемония в кино - като пищна филмова 
премиера с червени килими и филмов интериор.    
сюжетната линия със „сценариите“ беше въведена 
след продължителен и внимателен анализ. терминът, 
който предразполага към въображение, креативност 
и говори за неограничени възможности улови по най-
добрия начин посланието, което Мтел целеше да 
изпрати към аудиторията си: че новите технологии 
са важни инструменти, но човешкото вдъхновение, 
задълбоченост и и стремеж към по-добър живот са 
колелата, които движат прогреса. 

в резултат повече от 83 публикации в медиите бяха 
публикувани, до голяма степен благодарение на
факта, че почти всеки посетител активно 
взаимодействаше с последователите си в своите 
социални мрежи по време на събитието; повече от 
200 представители на онлайн, печатни и телевизионни 
медии, както и уважавани блогъри, посетиха 
церемонията; повече от 100 материала (кандидатури), 
телевизионни и радио откъси на 38 автора участваха 
в конкурса и не на последно място - 7 награди бяха 
връчени на водещи журналисти от печатни, онлайн и 
електронни медии, включително и една „специална 
награда“.

this is why Mtel Media Masters competition introduced 
a brand new agenda for its 5th edition. it redesigned its
previous concept, which featured one keynote speaker.
instead, a diversity of speakers and topics was
added. Since the concept revolved around scenarios and
innovation, the whole event combined those two story lines 
and staged the whole ceremony in a cinema - as a lavish
movie premiere with red carpets and movie set styled
interior. the „scenario” term, flowing with imagination,
creativity and endless possibilities perfectly captured 
the message Mtel wanted to send to its audience: new
technologies are important tools, but the human inspiration, 
mindfulness and thirst for better life and innovation are the 
wheels that move progress. 

as a result more than 83 publications in media were
created, largely due to the fact that each of the
speakers live tweeted during the event; more than 200
representatives of prominent online, print and
broadcast media attended the event; more than 100 articles
(entries), tv and radio broadcasts, authored by 38 different
journalists participated in the competition and last but 
not least 7 awards were awarded to leading journalists 
from print, online and electronic media, including one
„extraordinary achievement” award.
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след седем години прекъсване, beerфест-ът в стара 
загора се завърна с най-интригуващата програма, 
създавана някога. Целта на фестивала беше да даде 
началото не само на една празнична традиция, но и 
да утвърди блестящото сътрудничество между загорка 
и община стара загора. Безспорно най-важната 
роля, която beerфест-ът имаше, е неговият принос 
за утвърждаването на уникалната идентичност на 
региона. 

основният комуникационен проблем, пред който се 
изправихме, беше липсата на цялостна концепция 
за това какво би трябвало да означава за жителите 
на стара загора подобен бирфест. освен това в 
същия период градът беше домакин на традиционния
панаир, който на практика предлага подобно 
изживяване. по същото време се състоя и най-
голямото събитие на годината за местното население, 
а именно празникът по случай деня на стара загора. 

стратегическият подход, върху който се фокусирахме, 
беше създаването и утвърждаването на уникалната 
регионална идентичност. ето защо наша цел беше 
не само организирането на местен бирфест, но 
и създаването на събитие, което да се превърне в 
марка – желана, обичана и разпознаваема сред 
жителите на стара загора. нашата следваща 
тактическа стъпка беше да се опитаме да създадем 
общност – както онлайн, така и офлайн. Целта беше 
да информираме хората за техните местни марки и 
да ги срещнем лично с любимите им брандове бира. 

after 7 years of interruption the beer festival of Stara
Zagora has returned with the most colorful program than ever
before. it is aiming at starting a tradition of close
collaboration between local authorities and investors
transmitting a partnership of excellence between
Zagorka brewery and Municipality of Stara Zagora. that’s why
beerfest’s most important role is to contribute to the building 
of regional identity.
 
the main communication problem we faced was the lack of 
idea and overall concept what the beerfest should mean for 
the people of Stara Zagora. additionally, in the same period 
in Stara Zagora took place the traditional fair which actually 
offers the same concept as well as the biggest event of the 
year – the day of Stara Zagora.

our strategic approach was focused on communication 
for building regional identity. that’s why we had to create 
a beerfest brand which to be loved and recognized from 
the people of Stara Zagora. the next step was to build a
community by informing people about their brand and 
by meeting them with the beers. then we transmitted the
atmosphere in Facebook and started to attract followers. 

our beerfest is mainly an expression of one core value
- having fun. the visitors of the festival had the opportunity to 
learn more about the traditions of brewing in Stara Zagora at 
the four thematic brand corners devoted to the four favorite 
beers - Zagorka, ariana, amstel and heineken. and because 
each beer has its own unique taste and spirit, our corners
offered numerous surprises entertaining people from all ages.

КатеГория
специално събитие

beerфест-ът
агенция: all channels

communication Group
Клиент: загорка ад 

Кандидатстващ проект

cateGory
Special event of the year
the beerFeSt
agency: all channels
communication Group
client: Zagorka aD
applicant project
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beerфест-ът е изражение на един изконен човешки 
копнеж - забавлението. всеки посетител на 
фестивала имаше възможност да научи повече за 
традициите на пивоварството от региона на стара 
загора. всичко това беше възможно благодарение 
на четирите тематични бранд корнери, посветени на 
четири любими бири - загорка, ариана, амстел и 
Хайнекен. всеки бранд притежава свой уникален вкус 
и дух, затова техните места предлагаха специфични 
форми на забавление, изненади и игри.

едно от най-интересните предизвикателства на 
beerфест-ът беше надпреварата за кмет на 
бирената столица на България. всеки имаше шанс 
да бъде номиниран, ако попълни екстремно труден 
тест, давайки възможно най-много верни отговори 
и доказвайки експертизата си в пивоварството. 
надпреварата беше ожесточена. до края на 
фестивала получихме точно 750 кандидатури! и да, 
беше много трудно да се реши теста. само един 
единствен кандидат успя да отговори правилно на 
всички 9 въпроса. 

beerфест-ът установи нова практика за ефективна 
комуникация между община стара загора и местния 
бизнес. създадохме разнообразна програма и 
привлякохме широка публика, освен позитивните 
отзиви. дори нещо повече – провокирахме огромен 
медиен интерес и отразяване. повече от 160 
отразявания в онлайн, печат и радио (национални и 
регионални медии); повече от 5000 посетители и 1 
изцяло нова Facebook страница с 3836 фена по време 
на фестивала (генериращи 1 000 000 импресии и 
675 817 достигнати човека) несъмнено ни помогнаха 
да създадем нов бранд за продукт с добре позната 
ключова визия, име, слоган и цялостна концепция. 

the most exciting part of the event is theannouncement 
that  Stara   Zagora   will  be   the   official   beer   capital   of
bulgaria and every year at the beerfest the city is going to 
elect its own beer mayor. thus we gave every visitor the
opportunity to become the mayor of the bulgaria’s beer
capital. each candidate had to fill a special test for rich
expertise in brewing. For the 10 days of the festival we 
had 750 candidates and… yes, there was only one who
answered correctly all 9 questions. 

as a result the beerfest stablished new practice of
effective communication with Stara Zagora authorities
and an ambition to start a traditional festival. We
offered colorful program and attracted a great number of
audience as well as positive reactions. Moreover, we
provoked giant media interest and coverage. 161
publications in online, print and radio (national and
regional media), over 5000 visitors of the beerfest 
and 1 Facebook page with 3836 new fans for the
festival period (generating over 1 000 000 impressions and 
675 817 people reached) undoubtedly helped us create a 
brand for a product with well-recognized key visual, name, 
slogan and overall concept.
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КратКо представяне: 
Кампанията насърчи финансирането на „златната 
ябълка“ - първата българска анимационна фентъзи 
сага. Целта е чужденците да открият, а българите да 
преоткрият богатството на народното ни творчество. 
Мисията е да се спомогне развитието на българската 
анимация, която от години не е реализирала голям 
проект.

КоМУниКаЦионен проБлеМ:  
Успехът на сериала може да привлече инвеститори 
и да сложи началото на други анимационни проекти, 
да привлече чуждестранни аниматори у нас, които да 
предадат опит на българските си колеги. 25 български 
творци, работещи от 3 години доброволно върху 
проекта, успяха да завършат трейлъра, но нямаха 
средства да го продължат.

стратеГиЧесКи подХод: 
в международната pr кампания участваха всички 
национални и регионални медии, българските 
медии в чужбина, чуждестранни медии в България, 
български и чужди блогове, независими източници на 
информация, мнение на лидери и известни личности. 
pr агенцията договори медийни партньорства, 
осигури публикуване на безплатни съобщения и изяви. 
Fb промо страницата даде възможност трейлърът да 
се гледа и споделя по света.  преди  стартирането  му, 

Short introDuction: 
the campaign encouraged the funding of „the Golden 
apple“ - the first bulgarian animated fantasy saga. it aimed 
at foreigners to discover and bulgarians to rediscover the 
richness of our national creativity. the mission is to promote 
the development of bulgarian animation, which for years 
hasn’t implemented a large project.

coMMunication probleM:  
the success of the series may attract investors and launch 
of other animated projects, to attract foreign animators in 
the country, which can exchange experience with their
bulgarian colleagues. 25 bulgarian artists, working from 
three years voluntarily on the project, managed to finish the 
trailer, but they had no funds to continue.

StrateGic approach:
in the international pr campaign participated all
national and regional media, bulgarian media abroad,
foreign media in bulgaria, bulgarian and foreign blogs,
independent sources of information, opinion leaders and 
celebrities. the pr agency provided media partnerships, 
publication of non-paid texts and appearances. the Fb 
promo page allowed the trailer to be viewed and shared 
across the world. before its launch, was announced on
social media by the creations of the main characters in the 
series, accompanied by banners, which lead the users to a 
landing page on youtube and kickstarter. the campaign 
for raising funds was focused on chicago, london and
berlin.

КатеГория
иновативна кампания

2-ро място
златната яБълКа
агенция: knowbox

Клиент: златната ябълка

cateGory
innovative campaign of the year
2nd place
the GolDen apple
agency: knowbox
client: the Golden apple
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бе анонсирано в социалните медии чрез творби на 
главните герои в поредицата, придружени с банери, 
отвеждащи   потребителите   до   лендинг   страницата 
в youtube и kickstarter. Кампанията за събиране 
на средства бе фокусирана към Чикаго, лондон и 
Берлин.

реализаЦия на проеКта:
реализира се разработване на стратегия за събиране 
на гледания на трейлъра в youtube и разпространение 
на основните послания на кампанията до медии, 
блогъри и потенциални спонсори в България и чужбина. 
създаде се атрактивно съдържание и разработване 
на съобщения с акцент върху проекта, премиерата на 
трейлъра и набиране на средства. разпространени 
бяха съобщения в социалните медии, чрез които се 
спечели масов интерес към проекта.

постиГнати резУлтати:  
Комуникационната кампания стартира под мотото 
„национално предизвикателство един милион: да 
направим българския сериал „златната ябълка“ 
световно събитие“. за един месец се реализираха 
3 прес рилийзни акции, над 30 радио и тв интервюта. 
Блогъри в България и чужбина отразиха премиерата 
на трейлъра. само за 2 седмици резултатът беше: 
над 350 000 гледания и събрани 230% над планираната 
сума. така работата по първите епизоди на сериала 
продължи. по време на Xi-та международна среща 
на българските медии в чужбина се разпространиха 
листовки, с които се спечелиха главните редактори 
за каузата. водещият специализиран сайт за тв 
съдържание за Централна и източна европа (ceetv.net) 
отрази премиерата. постигна се широко медийно 
отразяване, информираност на потенциални 
спонсори/филмови продуценти и се ангажира 
вниманието на българите по света като посланици 
на каузата на „златната ябълка“. след кампанията 
авторите запoчнаха преговори с hbo, което дава 
надежда за скорошна реализация на проекта.

iMpleMentation oF the proJect:
accomplishment of the developed strategy for
collecting views of the trailer on youtube and disseminate
the campaign’s key messages to media, bloggers and
potential sponsors in bulgaria and abroad. an attractive 
content was created and messages, focusing on project, 
trailer premiere and fundraising were developed. Messages 
were distributed in social media, by which a massive interest 
in the project was won.

achieveD reSultS:  
the communication campaign launched under the slogan 
“national challenge one million: lets make the bulgarian
series “the Golden apple” a world event“. For a month 
3 press release actions, more than 30 radio and tv
interviews were implemented. bloggers in bulgaria and 
abroad shared the premiere of the trailer. For two weeks 
the results were: over 350 000 views and collected 230% 
more than the planned cost. So the work on the first
episodes of the series continued. During the Xi-th
international meeting of bulgarian media abroad
leaflets were spread with which the main editors were 
won for the cause. the leading specialized site for tv
content for central and eastern europe (ceetv.net)
aired the premiere. there was a wide media
coverage, awareness of potential sponsors/filmmakers and
engaged the attention of bulgarians around the world as 
ambassadors of the cause of the “the Golden apple“. after 
the campaign the authors started negotiations with hbo, 
which gives hope for a recent project implementation.
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“ако не следвате Мтел в туитър, сега е моментът да 
го направите“, “Хакнатият профил на Мтел в туитър 
е далеч по-добър от оригиналния!“, „от дълго време 
не бях се забавлявал така в туитър” и „Моля, някой да 
изпрати на Мтел линк за смяна на парола!“ бяха сред 
най-интересните туитове в България в навечерието на 
1 април 2015 г.

причината - профилът на компанията в туитър е 
полудял! оказа се, че за първи път в страната има 
случай на „хакнат“ акаунт и то не на кого да е, а на 
Мобилтел България – най-големият телеком в страната, 
собственост на telecom austria Group, лидер в 
технологиите, който се стреми да диктува правилата 
на играта. и точно те не успяха да си създадат сигурна 
парола за туитър. Каква шега! е, не точно…

Към момента потребителите на туитър в България 
са 360 000 и техният брой се увеличава ежеминутно. 
Мобилтел има свой собствен профил в туитър от 
2009 г. и е първият телеком в България, който използва 
социалните мрежи, за да общува с онлайн общността. 
тази комуникация обаче се осъществяваше по строгия 
и сух начин, характерен за корпорация. няколко 
години по-късно, анализирайки своето присъствие в 
туитър, Мтел реши да предприеме цялостна промяна 
в тона, който до този момент използва в комуникацията 
си с потребителите на туитър.

“if you haven’t been following Mtel on twitter, now is the 
time to start!”, “Mtel’s hacked twitter account is way
better than the original one!”, “i haven’t had so much fun
on twitter in a long time” and “Someone, please, send 
Mtel a password generator!” were among the most
prominent tweets in bulgaria on the evening of March 
31st 2015. 

the reason - the twitter account of the company has 
gone “mad”! it appeared that for the first time in the
country there was an actual case of a “hacked” account,
nonetheless - it belonged to Mobiltel - bulgaria’s biggest 
telecom, a company owned by telekom austria Group, a 
technology leader aspiring to set the rules of the game. and 
they couldn’t keep their twitter password safe. What a joke! 
Well, not exactly…

currently there are 360 000 twitter users in bulgaria and 
this number is growing by the minute. Mobiltel (Mtel) has 
had its own twitter account since 2009 and it was the first
telecom in bulgaria to use this social network to interact with
the online community. this happened, however, in the stern, 
dry and strict manner, typical for a corporation. a few years 
later, while redefining its twitter-presence as a whole, the 
company decided to undertake a complete overhaul of 
the tone of voice it uses to communicate with twitter users. 

КатеГория
иновативна кампания
отвлиЧане на тУитър

профила на Мтел
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communication Group
Клиент: Мтел
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applicant project
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тъй като преходът от „традиционно и строго“ към 
„иновативно и шеговито“ трябваше да бъде плавен 
и последователен, Мтел създаде стратегия около 
популярната напоследък и комуникационна стратегия 
- открадната парола. „Кражбата” на туитър акаунта на 
Мтел се състоя в продължение на 12 часа - между 22:00 
часа на 31 март и 11:00 часа на 1 април 2015 г. в този 
период всеки един умишлено провокативен туит бе в 
директно противоречие с обичайния строг и сух тон 
на компанията. официалният хаштаг на „кражбата” 
-  #tiGonish, бе базиран на игра на думи със слогана 
на Мтел – ти водиш. в рамките на един час след старта 
на кампанията #tiGonish се превърна в най-горещата 
тема  в България. Кампанията също така получи 
признание за акцията и в традиционните медии. 
редица онлайн медии разпространиха новината, че 
туитър акаунтът на Мтел е бил „хакнат”, като по този 
начин легитимираха „отвличането”.  

най-важният резултат и този, към който се стремяхме, 
все още може да бъде забелязан и днес - няма и 
следа от предишния строг и сух тон на туитър акаунта 
на Мтел. напротив - той ангажира потребителите 
в разговори, използвайки напълно нов начин на 
изразяване - модерен и потребителски ориентиран. 
Брандът е отбелязал ръст от 43% на последователите
си в социалните мрежи в продължение на само 
6 месеца. в една единствена вечер броят на 
последователите се увеличиха с 400 и темите, 
генерирани от „кражбата на акаунта”, събраха 
повече ритуитвания и добавяния в „любими“, отколкото 
през цялата предходна година.

Since the transition from the “old and strictly formal” into 
the “new and hip” account had to be fluid and seamless, 
we built our strategy around a current for the time, but yet 
very effective trend - stolen passwords. the “hijacking” of 
Mtel’s twitter account took place in the span of 12 hours 
- between 22:00 o’clock on March 31st and 11:00 o’clock 
on april 1st 2015. every post was in direct contradiction to 
the company’s usual stiff tone of voice. the official hashtag 
of the “hijacking” #tiGonish (in bulgarian: “tag, you’re it!” 
in a game of tag) was based on a wordplay with Mtel’s 
slogan - ti vodish (you lead). Within an hour after the 
start of the campaign #tiGonish became the trending
topic in bulgaria. the campaign also received its legitimate
recognition in traditional media outlets on the next day 
through publications in various online media outlets, 
acknowledging that Mtel’s twitter account has been 
“hacked”, thus transforming it into “legitimate news”. 

the most important result achieved and the one we aimed 
at can still be noticed today - there is no trace of the
previous stern and dry tone of voice of Mtel’s twitter
account. Quite the contrary - it engages the users in
conversations by using a completely new way of expressing 
its opinions - hip and user friendly. the brand has overturned 
the consumers’ attitude on twitter and has marked an
increase of 43% in followers on the social network in the span 
of only 6 months. in a sole evening the number of followers 
spiked by 400 and the threads generated by the “hijacked” 
account generated more “Favs” and “rt”s than throughout 
the whole previous year.
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детската евровизия е един от най-престижните 
конкурси за млади таланти в света. събитието се 
организира от европейския съвет за радио и телевизия 
(ebu) и през 2015 година България за първи път бе негов 
домакин. 13-то издание на конкурса в софия е най-
мащабният телевизионен проект, реализиран някога 
у нас.

предизвикателството пред Бнт като домакин бе 
да създаде впечатляващо телевизионно шоу на 
световно ниво, което същевременно да се превърне 
в национална кауза. обществената медия използва 
платформата на престижното събитие, за да 
представи България пред света като страна с богата 
история, древни традиции, красива природа и 
талантливи деца.

несъмнено най-сериозната трудност бяха 
непредвидените терористични атаки в париж, които 
съвпаднаха с провеждането на конкурса. това 
наложи официалното откриване на конкурса да се 
отложи с два дни. във връзка с повишените мерки за 
сигурност бяха актуализирани плановете за охрана. 
пр екипът спазваше стриктно плана за работа при 
комуникационни кризи, одобрен от Бнт и европейския 
съюз за радио и телевизия.

домакинството на детската евровизия бе въпрос на 
национален престиж и не може да се разглежда 
само като телевизионно шоу в ефира на Бнт. в края на 
ноември България стана столица на таланта. трябваше 
да разработим комуникационната стратегия, 
подчинена на възможностите за популяризиране на 
конкурса като  събитие с  международна  значимост и 

Junior eurovision Song contest (JeSc) is one of the most 
prestigious contests for young talents in the world, the event 
is organized by the european broadcasting union (ebu) and 
in 2015 bulgaria hosted the event for the first time. the 13th 
edition of the song contest in Sofia is the largest television 
project ever implemented in the country.

the challenge for the bnt as host was to create an
impressive tv show at global level, while making it a
national cause. the public media used the platform of the 
event to present bulgaria to the world as a country of rich 
history, ancient traditions, beautiful nature and talented 
children.

undoubtedly, the unexpected terrorist attacks in
paris, which coincided with the JeSc, were the most serious
challenge. this necessitated the opening of the contest 
to be delayed by two days. because of the increased
security measures, the security plans had to be updated. 
the pr team strictly followed the procedures in the crises 
communications plan approved by the bnt and the ebu.

to host the JeSc was a matter of national prestige and the 
contest cannot be considered only a tv show broadcast 
live on the bnt. in late november, bulgaria became the 
capital of talent. We had to develop a communication 
strategy, subject to the possibilities for the promotion of JeSc 
2015 as an event of international importance, and to find 
ways for the global effect of bulgaria’s hosting of the JeSc. 
We had a clear idea of the scale, the responsibility and the 
enormous opportunity that laid not only in front of the bnt, 
but also of the entire television industry in the country. So the 
most important thing in which the entire team of the JeSc 
invested was the personification of the 13th edition that had 
to make it truly unique.

КатеГория
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намиране на начини за глобален ефект от българското 
домакинство. имахме ясната представа за мащаба, 
отговорността и огромния шанс, които стоят не само 
пред Бнт, но и пред цялата телевизионна индустрия у 
нас. затова най-важното, в което инвестира целия екип 
бе персонификацията на 13-то издание на детската 
евровизия - това, което да го направи наистина 
уникално.
в над 20 държави милиони зрители застанаха пред 
екраните, за да проследят впечатляващия спектакъл, 
но и да открият красотата на България. проектът даде 
шанс на 300 утвърдени професионалисти от България 
и европа и 80 доброволци да се обединят в една кауза, 
посветена на детския талант.
акредитирани бяха 150 журналисти. те предаваха 
последните новини от конкурса за 75 медии на 4 
континента.
въпреки ограниченията в бюджета, Бнт успя да се 
съпостави с големите обществени телевизии в европа 
и да предложи телевизионен продукт на високо 
ниво. представихме най-голямата сцена (700кв.м) в 
историята на детската евровизия, която по внушителен 
начин разкри мотото (#discover) и логото на конкурса. 
Бнт се довери изцяло на млади и талантливи българи. 
по време на концерта се изявиха над 200 български 
танцьори и музиканти.  а публиката в залата бе над 
12 000 души. над 1 милион бяха зрителите само в 
България. това е 45% от телевизионната аудитория за 
времето на излъчване конкурса.

in over 20 countries, millions of viewers stood in front of the 
screens to follow the impressive spectacle, and also to 
discover the beauty of bulgaria. the project enabled 300 
established professionals from bulgaria and europe and 
80 volunteers to unite around a cause dedicated to junior
talent.
the accredited journalists were 150. they delivered the
latest JeSc news to 75 media on 4 continents.
Despite the budgetary constraints, the bnt managed to
rival with the big public broadcasters in europe and offered 
a high level tv product. We provided the biggest stage 
(700 m2) in the history of the JeSc, which revealed the
motto (#discover) and the logo of the contest in an
impressive manner. the bnt relied entirely on young and
talented bulgarians. During the concert, over 200
bulgarian dancers and musicians took part in the
performance. and the audience in the hall was over 12,000 
people. the viewers only in bulgaria were over 1 million. this 
accounted for 45% of the tv audience during the
broadcasting of the contest.
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едно общество е толкова развито, колкото развито е 
чувството за отговорност и устойчивост на бизнеса. 
всяка компания има моралното задължение да се 
грижи за местните общности и да осигурява по-
добро бъдеще. през последните 20 години publi-
cis Groupe bulgaria - най-голямата комуникационна 
верига в страната за маркетинг комуникации и 
бизнес трансформации, ежедневно инвестира и 
допринася за развитието на Българското общество, 
популяризирайки позитивната проМяна. за своята 
годишнина Групата реши да провокира хората и 
бизнеса, като ги накара да се вгледат в своя живот и 
дейност, и като ги вдъхнови да работят активно в името 
на едно по-светло бъдеще. 

за да демонстрираме как позитивната проМяна 
води до подобрения в множество сфери и сектори, 
използвахме похвата на автопортрета - символ 
на себе-оценката и желанието да изследваме 
собствените си слабости и силни страни. Като ключов 
елемент в цялостната комуникация, себе-оценката 
бе и стартовата точка за превръщане на позитивната 
промяна в реалност. през цялата 2015 година бяха 
реализирани поредица от различни активности, 
включващи вътрешна комуникация и инициативи, 
ангажиращи служителите, реализирането на 
уникална по рода си изложба „образ и подобие“, 
която представи автопортретите на 77 от най-значимите 
съвременни български артисти, социологическо 
изследване, благодарение на което обрисувахме 
автопортрета на съвременния български бизнес, както 
и инициатива,  в  която  предоставихме  възможност  на 

a society is as much developed as the engagement 
of its business for social responsibility and sustainable
development. companies have the moral obligation 
to look after the local communities and assure a better
future. in the last 20 years, publicis Groupe bulgaria - the
country’s leader in marketing communications and
business transformation, daily invests and contributes to
the development of the bulgarian community, leading to 
the poSitive chanGe. For its anniversary in 2015, the Group
decided to provoke people and companies to take a look 
at their life and business and inspire them to work actively for 
creating a better future.

to demonstrate how the poSitive chanGe improves
various fields and sectors, we used the self-portrait
(symbol of self-evaluation and a first step for measuring
personal strengths and weaknesses) as the key element of
our communication and as a starting point for making 
the positive change a reality. an annual calendar of
activities was developed and implemented, including
internal communication and employee engagement
initiatives, a unique art exhibition „image & likeness”,
presenting 77 self-portraits of the most iconic
contemporary bulgarian artists, a survey to create bulgaria’s 
business self-portrait and a corporate citizenship initiative for 
choosing a field of public life to invest on its improvement. 
the results were presented in a special anniversary book, 
which was given to all the Group’s clients and partners as a 
present and a source of food for thought for the year ahead.
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company: publicis
consultants MSlGroup
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гражданите да изберат публичната сфера на дейност, 
която Групата ще подкрепи безвъзмездно с работата 
си през 2016 година. резултатите от всички тези 
дейности бяха представени в специална юбилейна 
книга, споделена с всички клиенти и партньори на 
компанията.

общи резултати:
• Кампанията успя да комуникира и да направи 
достъпна за повече хора дейността на publicis Groupe 
bulgaria в областта на корпоративната отговорност. 
• в медиите бяха публикувани над 210 материала по 
темата, а в електронните медии се реализираха 25 
интервюта с представители на групата. 
• Кампанията за популяризиране на изложбата „образ 
и подобие“ създаде значителен брой дискусии сред 
местните лидери на мнение и над 500 публикации 
се появиха във  Facebook и други социални медийни 
канали. 
• над 4500 души посетиха Художествената Галерия 
„двореца“, за да се докоснат до мащабния проект.
• над 300 бяха участниците в корпоративното събитие 
по повод на юбилея на Групата. 
• над 2500 гласа бяха генерирани по време на онлайн 
гласуването, посочвайки „общество”, както областта, 
в която Групата да инвестира през 2016 г., за да доведе 
до положителна промяна. 
• освен това, кампанията постига силен ангажимент 
от всички служители по време на всеки от етапите на 
кампанията и широко разбиране на необходимостта 
от взаимодействие с изкуството. 
• положителна обратна връзка от представители на 
всички целеви групи.

overall results:
• the campaign managed to increase the awareness 
about publicis Groupe bulgaria’s corporate citizenship
activities.

• over 210 publications in local print and online media were 
generated, together with over 25 broadcast interviews with 
Group representatives.

• the campaign for promoting the art exhibition created a 
serious number of discussions among local kols and over 
500 posts in Facebook and other social media channels. 

• over 4500 people visited the gallery, while over 300
participants attended the corporate event.

• over 2500 votes were generated during the Sr online
voting, pointing „Society” as the field that the Group will
invest during 2016, in order to deliver a positive change.

• additionally, the campaign achieved a strong
engagement by all employees during all stages and wide 
awareness on the need of interaction with art.

• positive feedback was received from representatives of 
all target groups.
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резюМе на проеКта:
„не увреждай правилата - кампания за обществена 
почтеност“ е проект, изпълняван съвместно с Центъра 
за независим живот в рамките на програмата за 
подкрепа на нпо в България по финансовия механизъм 
на европейското икономическо пространство 
2009-2014. Кампанията фокусира вниманието на 
обществеността върху правилата за паркиране 
в софия и специално върху практиката хора с 
увреждания да преотстъпват преференциалните си 
карти на роднини и близки, както и върху паркирането 
в нарушение на определените места за хора с 
увреждания. и двата фокуса са върху двустранното 
увреждане на правилата.

дефиниране на
КоМУниКаЦионния проБлеМ:
европейската практика за обозначаване на 
паркоместата за хора с увреждания е възприета в 
софия отдавна. въпреки че правилата са ясни, те много 
често се нарушават. преференциалните паркоместа 
се използват от хора и/или автомобили с издадена 
„синя“ карта, преотстъпена от хора с увреждания на 
техни близки и познати, което е фактическо увреж-
дане на правилата. по този начин се поставят 
допълнителни бариери пред хората с увреждания да 
се придвижват свободно и да работят.

Short DeScription oF the proJect:
„Do not Disable the rules - public integrity
campaign“ is a project implemented in partnership with
the center for independent living, under the nGo program
in bulgaria funded by the european economic area
Financial Mechanism 2009-2014. the campaign focused
the attention of the public on the rules for
preferential parking in Sofia, and particularly on the
issue of disabled people giving away their disability 
cards or borrowing their marked cars to relatives and 
close friends as well as on the citizens illegally parking on 
spots for people with disabilities - both violating the rules. 

DeFinition oF the
coMMunication probleM:
the campaign engaged with the established european 
practice of the designation of parking spaces for people 
with disabilities and its frequent failure to comply with the 
rules of parking on such places. the rules are clear, but very 
often violated. the preferential parking spots are used by 
cars and/or those who have their blue cards “borrowed” 
from people with disabilities and are in fact in violation of 
the rules. this becomes a significant issue which consistently 
violates citizens’ rights. the disregard of the rules also puts 
additional barriers before active people with disabilities to 
move freely and work.

КатеГория
Комуникационна

кампания на годината
2-ро място

не Увреждай правилата 
агенция: iintelday Solutions 

Клиент: Център за
независим живот

cateGory 
communication campaign
of the year
2nd place
Do not DiSable the ruleS 
agency: iintelday Solutions
client: center for
independent living
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стратеГиЧесКи подХод:
ангажирахме всички заинтересовани страни 
- вземащите решения, включително столична 
община, столичния инспекторат, Центъра за градска 
мобилност, хора с увреждания, медиите и широката 
общественост. за първи път кампания поставя във 
фокуса хората с увреждания, които увреждат 
правилата заедно с всички шофьори, нарушаващи 
правилата за паркиране върху обособените 
преференциални зони. Целта ни бе да подчертаем 
важността от спазването на правилата независимо от 
социалния, здравния статус, произхода и пола.

изпълнение на проеКта:
Кампанията включваше изработка на 
информационни материали, аудио и видео клипове, 
2 пресконференции и създаване на институционални 
партньорства. фейсбук страницата на кампанията бе 
създадена като платформа за споделяне на случаи 
с нарушаване на правилата. ядрото на кампанията 
бяха 3 публични събития с участието на хора с 
увреждания, студенти, представители на медиите и на 
институциите, вземащи решения.

постиГнати резУлтати:
• 2000+ участници в публичните събития. 
• аудио и видео клиповете бяха излъчени над 1 600 пъти 
в информационната мрежа на метрото, в самите 
мотриси, в телевизионни и радио станции. 
• 25 000 разпространени информационни материали. 
• създадени партньорства със столична община, 
софийския инспекторат, Центъра за градска 
мобилност, националния дворец на децата и медиите.
• 102 000+ Fb харесвания на постовете във фБ 
страницата на кампанията. 
• създаден бе модел на кампания, приложим и за 
други градове с обособени сини и зелени зони за 
паркиране. 

StrateGic approach:
intelday engaged all stakeholders - decision-makers incl. 
Sofia Municipality, Sofia inspectorate, centre for urban
Mobility, law enforcement agencies, people with
disabilities, the general public and the media. For the first 
time ever a campaign put in the spotlight the people with 
disabilities who break the rules together with all drivers not 
observing the rules for use of preferential parking spots. our 
aim was to emphasize on respecting the rules regardless of 
social and health status, origin and sex.

inForMation about the
proJect iMpleMentation:
the campaign included information materials, audio 
and video spots, two press conferences, media and
institutional partnerships. the campaign Fb page was
created as a platform for sharing cases of rules violations. 
the core of the campaign were 3 public events with the 
participation of people with disabilities, students, media
representatives, decision makers. 

eFFiciency anD achieveMentS:
• 2,000+ participants in the public events
• audio and video spots were broadcasted over 1,600 
times in the Metropolitan information network, in modern 
trams and tv and radio stations
• 25,000 informational materials disseminated
• partnerships with Sofia Municipality, Sofia inspectorate, 
centre for urban Mobility, national palace of children and 
media
• 102,000+ Fb posts likes
• created a model of a campaign and approach
applicable to other cities with blue and green parking
areas.
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през 2015 г. tp vision - марката, която разработва, 
произвежда и предлага на пазара телевизорите с 
марка philips, позиционира в европа своите Smart 
устройства, задвижвани от операционната система 
android tv, в сърцето на модерната всекидневна. 
Компанията искаше да пресъздаде този изключителен 
опит и за българските потребители по един атрактивен 
и иновативен начин. националната кампания „philips 
tv. не гледаш. изживяваш“, реализирана в периода 
октомври - декември 2015 г., се превърна в единствена 
по рода си за българския пазар. нейната основна 
стратегическа цел бе да привлече вниманието на 
потребителите към предимствата на интелигентните 
телевизори philips, стартирайки най-мащабната 
прозрачна програма за тестване на телевизори в 
страната. инициативата, осъществена от piblicis con-
sultants MSlGroup, даде възможност на избрани 
потребители да изпробват функциите и дейността 
на новата гама модели philips в домашни условия 
и да споделят своето лично мнение, независимо от 
нивото на удовлетвореност. това бе най-голямата 
програма в България за тестване на телевизорите 
philips сред потребители с различен профил и 
социален статус. най-интересната част от проекта бе 
свързана с възможността потребители от широката 
аудитория да получат шанса да тестват безплатно в 
дома си последно поколение телевизор philips и да 
направят свои собствени оригинални видео ревюта 
без да бъдат специалисти в областта. проектът 
постига впечатляващи резултати от гледна точка на 
потребителите и медиите. всички видео ревюта и 
оценки  на  потребители  и  експерти  бяха  поместени

tp vision–the brand which develops, manufactures 
and markets philips branded tv sets in europe, places 
its philips Smart tvs powered by android tv operational
system at the heart of modern living rooms in 2015. tp vision
bulgaria wanted to recreate this extraordinary experience
for bulgarian consumers in attractive and
innovative way. „philips tv. it’s not about watching. it’s
about experiencing” is a unique nationwide campaign
executed for the first time in bulgaria in the period: october 
- December 2015. its main strategic purpose was to attract 
consumer attention towards the benefits of philips smart tvs 
via launching the largest transparent tv testing program in 
bulgaria. the initiative implemented by piblicis consultants 
MSlGroup gives the selected consumers the chance to 
test the tv at the comfort of their own homes and share their 
individual opinion, regardless of satisfaction level. it was the 
largest testing program in bulgaria for promotion of philips
android tvs among consumers with different profile and
social status. the most interesting part of the project was the 
opportunity for broaden audience to get for free at their 
home to test a philips tv from the new lineup and to make 
their own original video reviews without the need to be
professionals. all video reviews from consumers and experts 
were uploaded on the program’s web platform. the project 
achieved very impressive results from consumer and media 
perspective. We are proud that we recreated successfully this 
viewing experience of philips tv which is beyond the ordinary 
and which marked a huge impact among end-consumers.

КатеГория 
Комуникационна

кампания на годината
2-ро място

philipS tv. не ГледаШ. 
изживяваШ!

агенция: publicis
consultants MSlGroup 

Клиент: tp vision

cateGory 
communication
campaign of the year
2nd place
philipS tv. it’S not about WatchinG! 
it’S about eXperiencinG! 
agency: publicis
consultants MSlGroup 
client: tp vision
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на специално създадения уебсайт. Горди сме, че чрез 
тази кампания пресъздадохме успешно изживяването 
да гледаш телевизор philips - изживяване отвъд 
обичайното, и постигнахме огромно влияние сред 
крайните потребители. 

общи резултати:
• 2 850 човека кандидатстваха в програмата за 
тестване на телевизори philips в домашни условия за 
период от две седмици. 
• над 185 часа гледане на видео мнения от уеб 
платформата на кампанията
• над 80 видео ревюта от участниците - много повече 
от очакваните според условията на програмата по 
едно видео на човек.
• 30 участника от широката публика и 8 технологични 
журналисти взеха участие в проекта: най-младият от 
тях е на 19 години, най-старият от тях на 80 години
• един от най-ентусиазираните участници подаде 
16 видео ревюта, всяко фокусирано върху различна 
функция на телевизора, който тества 
• 647 допълнително генерирани участника в конкурса 
на Digital.bg във Facebook, които генерираха 1370 
уникални публикации
• повече от 250 пр публикации в хай-тек и новинарски 
издания; многобройни коментари и мнения в 
социалните медии
• съдържание на публикациите: 10% видео 
съдържание, 50% с линкове към уеб платформата, 
68% със споменаване на марката philips в заглавието, 
266 снимки на телевизорите philips 
• рекламна стойност на материалите: 62, 839 eur
• възвръщаемост на инвестициите (roi): над 2,5 пъти
• положителна обратна връзка от всички участници за 
уникалната кампания, която позволи на потребителите 
да тестват телевизорите в комфорта на своя собствен 
дом. 

overall results:
• More than 185 hours watch time of the video reviews on 
the website
• over 80 video reviews by participants which exceeded 
client` expectations (more than twice than expected)
• 30 ordinary participants and 8 technology journalists took 
part in the project: the youngest one was 19 years old, the 
oldest one was at the respectable age of 80 years
• one of the most excited participants submitted 16 video 
reviews focusing in each one on a different tv feature or its 
own tv usage
• 647 additionally generated participants in the Digital.bg 
contest on Facebook who provided 1370 unique posts
• More than 250 pr publications in hi-tech and news
editions; numerous comments and posts in social media
• publications content: 10% have video content, 50% have 
links to the web platform, 68% are mentioning philips in the 
headline, 266 photos of philips tvs are posted
• advertising value of articles: 62, 839 eur
• roi (return on investment): over 2,5 times
• positive feedback from all participants about the unique 
testing program which allows the consumer to get to know 
the philips tv at the comfort of their own home.
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Музиката е универсален език, който има силата 
да свърже всички хора по света. „neScaFÉ® 3в1
 video Music awards“ е интегрирана кампания, която
publicis consultants MSlGroup разви като естествено 
продължение на музикалната концепция на 
марката. с кампанията, neScaFÉ® предизвика 
своята основна целева група (младежите между 
16-24 години) да запишат lip Sync video на някои 
от най-популярните и обичани български хип-хоп и 
поп песни и да го качат на уеб платформата www.
nescafe.bg. това даде възможност на публиката да 
развихри своя творчески потенциал и най-вече да 
се забавлява, което е и ключовата комуникационна 
линия на марката. друг голям стимул за участие 
беше и голямата награда - чисто нов Mini cooper.

в кампанията се включиха повече от 10 от най-
горещите български музиканти, които участваха в 
серия от инициативи  - видео и телевизионни клипове, 
промо събития, чат на живо в социалните медии и 
за финал - един изключителен и уникален концерт 
с всички участници в кампанията. използвани бяха 
и допълнителни маркетингови инструменти, за да 
се стимулира участието и за да се генерира пълна 
осведоменост на целевата група.

проектът постигна високи резултати по отношение на 
броя участници и най-вече - огромен ефект „от уста 
на уста“, превръщайки иновативната кампания в една 
от най-обсъжданите в социалните медийни канали.

Music is the universal language that has the power to
connect all the people in the world. „neScaFÉ® 3in1
video Music awards” is an integrated campaign that
publicis consultants MSlGroup developed as a natural
extension of the musical concept of the brand. With the
campaign, neScaFÉ® challenged its core target group 
(teenagers between 16-24 years old) to record their own lip 
Sync video on some of the most trending and most beloved
bulgarian hip-hop and pop songs and upload it on the
platform www.nescafe.bg. this gave the audience the
opportunity to release its creative potential and of course to 
have fun, which is the key communication line of the brand. 
another big driver for participation were the prizes - the big 
winner received a brand new Mini cooper.

in the campaign were involved more than 10 of the
hottest bulgarian musicians, who participated in a series of
activities - call-to-action videos, promo events, live chats 
in social media and for the finale - exclusive live concert,
organized for the first time in bulgaria. additional
marketing tools were used, in order to boost participation
and generate awareness among the core target group.  

the project achieved high results in terms of participation 
and customer involvement and above off - a tremendous 
word-of-mouth effect, making the campaign one of the 
most discussed trough social media channels. 

КатеГория 
Комуникационна

кампания на годината
3-то място

neScaFÉ® - 3 в 1 видео 
МУзиКални наГради 

агенция: publicis
consultants MSlGroup

Клиент: neScaFÉ®

cateGory 
communication
campaign of the year
3rd place
neScaFÉ® 3in1 viDeo
MuSic aWarDS 
agency: publicis
consultants MSlGroup
client: neScaFÉ®
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общи резултати:
• повече от 600 клипа, качени на www.nescafe.bg за 
периода на кампанията. 
• 288 от тях са одобрени за участие в 
предизвикателството.
• 772 824 прегледа на видеа в уеб сайта
• 6 518 подадени гласове за видеата 
• 145 871 посетители на сайта
• 5 082 491 Facebook импресии
• 1 023 372 Facebook reach
• средно 185 434 души достигнати чрез един Facebook 
пост
• средно на 1 761 души анагжирани чрез един Face-
book пост
• повече от 80 публикации в онлайн, печатни и 
социални медии
• общо 30 000 контакта по време на промо събитията 
• над 500 гости на заключителния концерт

information about the efficiency and the achievements:
• More than 600 videos were uploaded on the platform 
www.nescafe.bg for the period of the campaign. 288 of 
them were approved to participate in the challenge.
• 772 824 total video views on the website
• total number of video votes: 6 518
• 145 871visitors of the website
• 5 082 491 total Facebook impressions
• 1 023 372 total Facebook reach
• average of 185 434 people reached by a single
Facebook post
• average of 1 761 people engaged by a single Facebook 
post
• More than 80 publications in online, print and social media
• 30 000 total contacts on the promo events
• More than 500 guests at the final concert
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КратКо представяне на проеКта: 
проектът ee MuSic е създаден да помогне за 
решаването на проблем, който стои пред всички 
нас - климатичните промени и човешкият принос за 
управлението на този процес. ee MuSic обхваща почти 
всички европейски страни и целта му е да свърже 
по нетрадиционен и иновативен начин музикалната 
култура и зелените политики, да образова, да 
стимулира и да привлича последователи от целия 
континент. предвид, че точно тези индустрии достигат 
до сърцата и емоциите на хора от всички възрасти, 
подобен проект има възможност да промени 
сравнително лесно нагласите на хората. Музиката, 
музикантите, клубовете, музикалните събития винаги 
са били сила - обединяваща и влиятелна.

ee MuSic енергийно ефективна музикална култура 
е най-големият проект в областта на енергийната 
ефективност и устойчивaта околната среда в историята 
на европейската музикална индустрия и включва 
повече от 150 събития в 30 европейски страни. проектът 
е 3-годишен, като събира експерти от музикалната 
сфера, енергийната ефективност и агенции за 
комуникации, за да помогне за спестяването на 
енергия при музикални събития и намаляването на 
въглеродните им емисии.

ee MuSic има за цел да се създаде диалог между 
лидерите на индустрията за това как да се създаде 
енергийно ефективна и устойчива музикална култура 
в европа. 

Short DeScription oF the proJect:
the ee MuSic project refers to a problem that stands
before all of us - climate change and human contribution 
to the management of this process. it covers almost all 
european countries, which is its true intent - to connect in
unconventional and innovative way the music culture and 
green policies, to educate, stimulate and attract followers 
from across the continent. it provides practical solutions 
and supports the greening of music events industry with 
a focus on energy use. What we call arts and creative
industries, in fact, has a great impact on energy
consumption and hence sustainable development. arts 
and creative industries reach the hearts and minds of
public of all ages. Music, musicians, clubs, music events, 
have always been a great unifying and influencial force.

eeMuSic energy efficient Music culture is the biggest
project in the field of energy efficiency and environmental
sustainability in the history of european music
industry and includes more than 150 events in 30 european
countries. it is 3 years project, that bring together music
industry experts and communications agencies
in order to help music events all over europe 
save energy and reduce their carbon emissions.

ee MuSic aims to create a dialogue amongst leaders of 
the industry on how to establish an efficient and sustainable
energy music culture in europe. 

КатеГория
Комуникационна

кампания в публичния сектор
1-во място

енерГийно ефеКтивна 
МУзиКална индУстрия 

агенция: united partners
Клиент: ee MuSic/eaSMe

cateGory
communication campaign
in the public Sector
1st place
eeMuSic - enerGy eFFicient MuSic 
inDuStry 
agency: united partners 
client: ee MuSic / eaSMe
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на уъркшопите и обученията, организирани от 
ee MuSic, се споделят умения за управление на 
енергията за много засегнати групи: организатори 
на музикални събития, специалисти в продукцията 
на събития, консултанти по консумацията на енергия, 
оператори и собственици на места за събития. Уеб 
платформата на ee MuSic предоставя информация 
за международни добри практики и конкретни 
препоръки за мерки за енергийна ефективност. 

проектът се подпомага финансово по програма 
„интелигентна енергия за европа“ на европейската 
комисия.

резУлтати от
КоМУниКаЦионната
КаМпания по проеКта:
• достигнати общо 3 720 069 посетители на музикални 
събития и фестивали (спрямо планирани 1 900 000), 
чрез дейности за разпространение, от които:
o 8 990 достигнати чрез уебсайта;
o 177 452 достигнати чрез Facebook;
o 34 293 достигнати чрез twitter;
o 6420 организации и физически лица, достигнати чрез 
директни съобщения;
o 3 492 914 достигнати чрез медийни дейности*;
• 2242 организатори на фестивали, собственици 
на места за провеждане на събития, поддръжници 
и присъстващи на събития, регистрирани в сайта 
(спрямо планирани 1900)

ee MuSic workshops and training events share skills on
energy management for many affected groups: promoters, 
production professionals and energy consultants, as well as 
venue owners and operators. the ee MuSic web platform 
provides information on international good practice and 
concrete recommendations for efficiency measures. the 
project is financially supported by the intelligent energy
europe programme of the european commission.

reSultS FroM the proJect’S
coMMunication caMpaiGn:
• 3 720 069 total music event and festival goers reached 
(vs target 1,900,000) through dissemination activities, out of 
which:
o 8,990 reached through website
o 177 452 reached through Facebook
o 34 293 reached through twitter
o 6420 organizations and individuals reached through
direct mails
o 3 492 914 reached through media activities*
• 2242 Festival organizers, venue owners, supporters and 
event attendees registered at the website (vs target 1900)
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ако обединим 21 години опит, повече от 5000 проекта 
и събития за над 200 локални и глобални клиенти и 
марки, 365 дни идеи, 24/7 работа и мониторинг, 3 
789 695 файла с информация, стратегии, сценарии 
и концепции, 1208 папки със семплинги на покани и 
рекламни материали, 4515 диска с дизайн и видео, то 
резултатът несъмнено ще е един - M3 communications 
Group, inc. Много хора, много клиенти, много идеи, 
много проекти, много успехи, много награди, много 
празници - много М3. 

M3 communications Group, inc., асоцииран партньор 
на най-голямата pr компания в света hill+knowlton 
Strategies вече 15 години, разработи на концептуално 
и креативно ниво и реализира на практика десетки 
мащабни комуникационни проекти през 2015 г. 

през август 2015 г. компанията спечели бронзово 
отличие на бизнес оскарите - Stevie awards за 
„европейска pr агенция на годината“, а управителят на 
компанията Максим Бехар бе отличен с най-високата 
награда на конкурса - „chairman of the year“.

през октомври 2015 г. Максим Бехар беше избран за 
президент на световната pr асоциация icco, а малко 
по-късно бе преизбран за съпредседател на Комитета 
на световния комуникационен форум в давос.

if we combine 21 years of experience, more than 5,000
projects and events for over 200 local and global
clients and brands, 365 days of ideas, 24/7 motivation and
monitoring, 3,789,695 files with information, strategies,
scenarios, presentations and concepts, 1,208 folders with 
samplings of invitations, ad and promotional materials, 4,515 
cDs with designs and videos, the result is undoubtedly one 
- M3 communications Group, inc. big team, big customers, 
big ideas, big projects, big success, it’s all M3.

M3 communications Group, inc., exclusive partner of 
the largest pr company in the world - hill+knowlton
Strategies for 15 years now, has developed and executed big
communication projects with great potential, customers, 
and reach in 2015. 

in august 2015, the company won the bronze medal of the 
business oscars - Stevie awards for european pr agency 
of the year, and the ceo Mr. Maxim behar was honored 
with the highest award of the competition - chairman of 
the year.

in october 2015, Maxim behar was elected president 
of the international communications consultancy
organization (icco), which is a huge recognition for M3
communications Group, inc. Furthermore, Mr. behar was 
re-elected for co-chair of the committee of the World 
communication Forum in Davos.

КатеГория
агенция на годината

1-во място

cateGory 
agency of the year
1st place

m3 Communications Group, Inc.
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отделите на M3 communications Group, inc. за 
социални медии и уеб проекти се обединиха в M3 
Digital отдел и в момента развиват активно и успешно 
десетки силни кампании в сектори като финанси, 
ритейл, изкуство и култура, ит, образование, туризъм 
и др.

Част от M3 communications Group, inc. е и първият и 
единствен лицензиран център за професионални 
обучения по pr и маркетинг в България - M3 com-
munications college, който разширява все повече 
програмата си от интересни курсове в различни 
сфери, включително стартъп проекти и акселератори, 
дигитални комуникации, дизайн за уеб и социални 
медии и др.

M3 communications Group, inc. продължава да 
следи, оценява и анализира успешно и интензивно 
медийното отразяване на своите pr активности, както 
и бизнес развитието в различни сектори благодарение 
на headline. Компанията е част от Групата и се 
занимава с всекидневен професионален мониторинг 
през последните 11 години. през 2015 г. headline 
разгърна портфолиото си от услуги, като включи в 
него професионален мониторинг на социалните 
медии. това бързо се превърна в най-търсената 
услуга на компанията, обещаваща голям потенциал 
за развитие, от първостепенно значение за своите 
потребители.

M3 communications’ Social Media and Web departments 
got together to evolve into a brilliant Digital Media team, 
executing dozens of strong campaigns in various sectors as 
banking and finance, retail, art, it, education, etc.

M3 communications Group, inc. unites the first and 
only licensed center for professional training in pr and
Marketing in bulgaria - M3 communications college, which 
has recently expanded its program of interesting courses in 
different fields including start-up projects and accelerators, 
digital communications, design for web and social media 
platforms, etc.

M3 communications Group, inc. continues to evaluate and 
analyze the extensive and successful media coverage of 
its pr activities, and the business development in various 
sectors thanks to headline - the company that is part of 
the Group and deals with professional media monitoring 
for over 11 years now. in 2015 headline included social
media monitoring in its portfolio of services and this has been 
one of the most promising for further expansion and actively
requested services by the company’s customers.
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юнайтед партнърс:
2015 г. беше изключително вълнуваща за нас. Към екипа 
ни се присъединиха чудесни нови хора и спечелихме 
страхотни клиенти. превърнахме юнайтед партнърс 
в агенция от ново поколение. Беше година на 
главоломен растеж. юнайтед партнърс е независима 
компания с екип от експерти, предлагаща качествени 
услуги и креативни решения. нареждаме се до топ 
3 агенциите през последните 13 години. през 2014 г. 
станахме агенция на годината в конкурса на Бапра. 

през годината затвърдихме позициите си в 5 посоки: 
1. професионални умения: стремим се да 
предоставяме най-добрата експертиза на нашите 
клиенти. за целта инвестираме в таланта и уменията 
на екипа в онлайн комуникациите и анализите и ги 
обучава как да разширят портфолиото на агенцията. 
2. нови услуги, гарантиращи ръст: юнайтед партнърс 
предоставя експертиза и висококачествени услуги 
в сферата на онлайн комуникациите, социалните 
медии, анализа и създаването на съдържание. 
3. Международни клиенти: развиваме все повече 
междунaродни проекти. затвърдихме партньорствата 
си в Централна и източна eвропа с MSlGroup, Fti, 
teXt100, управлявахме кампании в 15 държави и 
ръководихме международни проекти в 28 държави. 
4. Качество: развиваме се с бързи темпове и правим 
всичко възможно, за да правим успешни и резултатни 
кампании
5. Креативност: създадохме нова визия за нашето 
развитие, отразяваща стремежа ни да бъдем 
креативни и иновативни. 

uniteD partnerS:  
2015 was an exciting year for up. We hired new amazing 
people and won a lot of cool clients. We are growing up 
to a neXt Generation agency. all the evidence points to 
an year of meteoric growth. as a strong independent
company with high-profile team, we are associated with 
excellent service, passion and creativity. up is in top 3
agencies for the last 13 years and no.1 last year.

We strengthened its leading position in 5 directions:
1. Skills up: to provide the best expertise to our clients up 
is investing in bringing in talent with a set of new skills in
digital, data analysis, as well as training current employees
to answer the call of a broader agency portfolio.
2. new services leading to growth: integrating our traditional 
strengths in senior strategic advice and high-level
counsel with new digital, social, data analytics, and content
creation capabilities.
3. cross border: continue the growth of the cross border
projects. We strengthened the See partnership with
MSlGroup, Fti, teXt100 and managed campaigns in 15 
countries; ran international project in 28 countries.
4. Quality up: with the role of up evolving so rapidly, the only 
clear definition of what we do is all it takes to make a client 
successful.
5. creativity up: we kept tweaking our new brand vision 
to reflect the priority of being creative storytellers and we
developed own methodology for creative solutions.

КатеГория
агенция на годината

2-ро място

cateGory 
agency of the year
2nd place

United Partners
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Клиенти:
юнайтед партнърс разшири своето портфолио 
с водещи международни и местни компании и 
брандове и изгради дългосрочни отношения с 
много тях: p&G - 18 години, ibM - 10 години, inG 
life - 11 години, bessa valley - 9 години. през 2015 г. 
успяхме да спечелим много нови клиенти и проекти, 
усъвършенствайки своята експертиза и предлагайки 
нови услуги. спечелихме 18 нови клиенти (9 на 
ритейнър), между които bayer corporate, tommy
hilfiger, Fashion Days, ciMa cee, StarbuckS, icard, h&M,
vivacoM, veSper, vMware, XeroX, GiGroup, ibM See, ibM 
bpos, procredit bank, innovation norway, Sephora, Wella.

УслУГи:
основните услуги, които предлагахме и през 2015 
година бяха създаване на креативно и мултимедийно 
съдържание, комуникация, изследвания и анализи 
в социалните медии, иновации, връзки с лидери 
на мнение, връзки с медии и блогъри, кризисна 
комуникация и не на последно място - разработване 
на цялостни стратегии. постигнахме значителен успех 
в услугата employer branding.

еКип:
нашата цел е да развием неповторима култура в 
компанията, в която има мотивиран, позитивен и 
успешен екип. 

uniteD For SucceSS! 

clientS:
united partners has extended its portfolio of leading
international and local companies and brands and has 
built long term partnerships with many of them: p&G -18 
years, ibM - 10 years, inG life - 11 years, bessa valley - 9 
years. in 2015 despite of the continuing difficult situation, we
succeeded in winning great amount of new clients 
and projects, growing our expertise and offering new 
range of services. We have won 18 new clients (9 on a
retainer) among which bayer corporate, tommy
hilfiger, Fashion Days, ciMa cee, StarbuckS, icard, h&M,
vivacoM, veSper, vMware, XeroX, GiGroup,
ibM See, ibM bpos, procredit bank, innovation
norway, Sephora, Wella.

ServiceS:
the main services we continued developing in 2015:
creative and multimedia content creation, social
media management, listening, measurement and analytics,
insights and innovations, influencers mapping and
relationships, media and bloggers relations, crisis
communications and last, but not least senior strategic 
counsel. Significant growth was achieved in employer 
branding services. 

teaM: 
We are focused on developing a unique culture within 
the company, motivating the team and inspiring constant 
growth and success. 

uniteD For SucceSS!
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all channels communication Group е създадена през 
2001 г. като pr агенция, а днес е една от водещите 
компании, установяваща тенденциите на пазара 
като предлага пълен пакет от комуникационни услуги. 
за нас, като основна независима комуникационна 
група, е важно да изграждаме и поддържаме 
предприемаческия дух на екипа. през 2009 г. 
създадохме стратегическа програма лидер, която 
доведе до създаването на 3 нови агенции: all channels 
| advertising, all channels | interaction и all channels | 
activation. това ни помогна да развием и предоставим 
на нашите клиенти 360-градусова интегрирана услуга. 
за 3 поредни години all channels | pr бе най-добра 
pr агенция в България (Бапра), 4 пъти финалист най-
добра pr агенция в Централна и източна европа (Sa-
bre) и 1 път финалист „най-добра маркетинг агенция 
в Цие”. all channels | advertising се яви по-късно, но за 
по-малко от 5 години извоюва стабилни позиции и се 
нареди сред 7-те топ креативни агенции в страната. 
all channels | interaction бе сред дигиталните пионери 
в България и също спечели признания от редица 
конкурси. през 2014 г. accG стартира 5-годишна 
предприемаческа програма, целяща да осигури 
стабилен растеж, да укрепи лидерската ни позиция на 
pr пазара като подпомага пробива ни в рекламната и 
дигитална индустрия. 

през годините стратегически ни усилия помогнаха да 
постигнем отлични резултати. една от причините за това 
бе вътрешната ни програма all channels Xcelerator. 
Чрез нея предоставихме нови хоризонти за развитие 
на идеите на наши колеги. през 2015 г. стартирахме 3 
нови компании в партньорство с хора от екипа: Secret 
urban parties, photorobo и elementrix. 

all channels communication Group was established 
in 2001 as a pr agency, which turned in one of the
trendsetting companies on the bulgarian market,
offering full service of communications. being a major
independent communication group, our main priority was 
to build and maintain entrepreneurial spirit among our
team. in 2009 we started a strategic program called
leaDer that led to the organic
development of 3 new organizations: all channels
| advertising, all channels | interaction and all channels 
| activation. this helped us develop a 360-degree
integrated service in favor of our clients. all channels | pr 
was 3 times „best pr agency in bulgaria (bapra), 4 times 
inalist “best pr agency cee” (Sabre) and 1 time finalist „best
Marketing agency cee”. all channels | advertising is a
later entrant in the industry and yet for less than 5 years
managed to win the respect of the market and became 
one of the top 7 creative agencies in bulgaria. all channels |
interaction was among the digital pioneers, a frequent winner 
of many bulgarian awards. in 2014 accG introduced a new 
5-year entrepreneurial program, leaDerS2020 - aiming at
maintaining a steady growth and strengthening our
leadership position on the pr market, simultaneously
supporting our breakthrough in the advertising and digital 
industry. 

During the years our strategic efforts to keep the
organization boosted led us to great results. one of the 
main reason: our internal program all channels Xcelerator. 
it preserted us with new horizons and put out employees in 
the center. in 2015 we founded 3 new entities in partner-
ship with our teammates – Secret urban party, photorobo 
and elementrix. these initiatives recognized us as one of the 
top 4 innovative agencies in eMea region and shortlisted us 
as consultancy of the year in eastern europe for 2016 (in2
Sabre awards). 

КатеГория
агенция на годината

3-то място

cateGory 
agency of the year
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all Channels
Communication Group
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планираме реализацията на още няколко вътрешни 
проекта през следвашите 4 години. тези инициативи 
ни поставиха сред 4-те най-иновативни агенции в 
регион еМеа и номиниция за най-добра консултанска 
агенция в източна европа (in2 Sabre 2016).

през годините безспорно признание за нашата работа 
и усилия са 115-е български и международни награди, 
които получихме. през 2006 г. спечелихме първата ни 
голяма международна награда Sabre, която доведе 
след себе си още 14 награди Sabre в различни 
категории. Към тези добавихме още 5 Golden Drum и 3 
Stevie статуетки. няколко пъти сме сред номинираните 
за най-добра агенция на Балканите и Цие (Sabre) като 
през 2015 г. станахме първата българска компания, 
която спечели златен Sabre. същата година получихме 
признание и от ForbeS за най-добра бизнес стратегия 
на Мсп. през последните 3 години спечелихме много 
награди от БаУХ за нашата hr политика и отдаденост 
към българското образование.

вярваме, че всяка една от тези награди вдъхновява 
промяна и оставя следи в обществото, в което живеем 
и се развиваме. стремим се нашите кампании 
да се запомнящи се като „Говори открито срещу 
домашното насилие“ - кампания с avon, спечелила 
златен Sabre, загорка зелен фонд, “отвличането на 
туитър акаунта на Мтел”, beerфест-ът, “от любов към 
живота” - avon и „добре прекарано време” - амстел. 

through the years the undeniable recognition of our 
work and efforts have been the 115 bulgarian and
international awards we have received. Wining our first big 
international Sabre award in 2006 was the good omen that 
soon picks up a few more. another 14 international Sabre
recognitions followed. to these we added 5 Golden drums 
and 3 Stevie statuettes. in 2015 we were the first bulgarian 
company to win a Global Sabre award. in 2015 we were also
awarded Forbes best client Service policy and best business 
Strategy for SMe. in the last years we have won many awards 
from the bulgarian hr association for our hr policy and
commitment to bulgarian education.

We believe that each of these recognitions, before
anything else, inspires change and leaves a mark in the 
society we live and develop in. What we aim for is for out 
campaigns to be long remembered and leave a trace, 
just like the Global Sabre award campaign - “Speak out 
against Domestic violence” (avon), Zagorka Green Fund, 
the hijacking of Mtel’s twitter account, the beerfest, From 
love to life - avon against breast cancer and time Well 
Spent by amstel did.
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