
МЛАДЕЖКИ ИНФОРМАЦИОННО –
КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР

КАУЗИ
Как се пише прессъобщение?

23 май 2012 г. 

Сребрина Ефремова
Фондация „Каузи“



Представяне: 

Какво учите?

Работите ли в момента?

Работили ли сте някога като експерт „Връзки с 
обществеността“? 

Какво очаквате да научите днес? 



Графичен дизайн на комуникационните материали:

✔Покана 

✔Прессъобщение

✔Презентация

✔Оферта

–

ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ



Задължителните елементи на дизайна

1. Лого 

2.  Бланка

3. Подходящ шрифт  

4. Смислови акценти – bold, italic, underline

ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ

 



ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ –

ДА!



ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ –

НЕ!



ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ –

До кого целим да стигне нашето съобщение/ 
покана?

Специализирани издания/ ежедневници/ новини/ 
предавания/ тематични приложения 

„Ресорни“ репортери/ дежурни редактори/  главен 
редактор 



ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ –

Канали за комуникация:

Факс
За разпращане на покани 

E-mail
За разпращане на прессъобщения

Телефон
Провери дали са получили информацията!
Покани ги на събитие лично!   

Социалните мрежи
Не пращай нищо официално тук!
Ползвай само за неформален 
контакт!



ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ –

Практическа работа

Доколко познаваме българския медиен пазар? 

Или зная ли кои са медиите, към които мога да се обърна?



ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ –

ПОКАНА ДО МЕДИИТЕ

•Обем 

МАКСИМУМ 1 страница

•Съдържание

Кой, кога, къде, какво защо!

•Кратка програма

•Контакти



КОГА ИЗПРАЩАМЕ ПОКАНАТА?

МИНИМУМ 2 пъти:

1. Седмица /или 4-5 дни/ преди събитието 

2. В деня преди събитието /сутринта/

КАК ИЗПРАЩАМЕ ПОКАНАТА?

1. E-MAIL
2. ФАКС
3. ПО ПОЩА ИЛИ КУРИЕР 

Задължително след това звъним!







Какво научихме за поканите за медии?

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА

Ние сме: 
Сдружение “Българска мрежа на Глобалния договор на ООН”

Предстои: 
Провеждане на Общо събрание 



ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Кое е новина? 

Източници на новини:

•Събитие

•Документ

•Интервю 



ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Заглавие

Не повече от 1 ред

Обзорен поглед върху съдържанието на прессъобщението

Не използвайте ! или $



ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Съдържание: 

Какво се случва?

Кой участва (или ще бъде засегнат, или 
ще има полза)? 

Защо се случва това?

Как се случи?

Къде се случи?

Кога се случи?



ПРИНЦИП НА “ОБЪРНАТАТА ПИРАМИДА”

НОВИНАТА – ИЗВОД, ИМА 
ЗНАЧЕНИЕ ЗА МНОГО ХОРА

Бизнесът се 
споразумя да 
бъде социално 
отговорен

ПОДКРЕПЯЩИ ФАКТИ

/цифри, проучвания/ Проучванията, 
направени сред 

българския бизнес, 
сочат, че...

ЦИТАТ

“След като държавата не е 
в състояние да се справи 
със социалните проблеми, 
крайно време е бизнесът 
да се заеме с това”, каза по 
време на срещата.....

Маловажни 
факти

Беше избран 
председател, бяха 
определени 
членовете на УС



Стил на писане

•Кратки и ясни изречения 

•Не повече от 2 страници 

•Кавички при предаване на мнение

•Обективност – сякаш нямате отношение към организацията

•Използвайте 3 лице 

•Без рекламни слогани или призиви



11 въпроса за прессъобщението

1. Става ли за добра новина? 

2. Каква е целта на прес-съобщението? 

3. Новина или тематична статия? 

4. Подходящи ли са форматът и стилът? 

5. Дава ли отговор на всички въпроси? 

6. Кратко ли е? 

7. Съдържа ли указания за авторство? 

8. Има ли нужда от мостра или снимка? 

9. Дали е прегледано и одобрено? 

10.Къде и как да го разпространите? 

11. На кого да се обадите след това?



Какво научихме за прессъобщението?

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА

Практическа работа 1– да напишем прессъобщение от 
събитие

Практическа работа 2 – да синтезираме административен 
документ и да го представим под формата на прессъобщение. 



ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Сребрина Ефремова

fondacia_kauzi@abv.bg, 02 927 73 28 

www.kauzi.org


