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Защо създадохме този проект?

Experience reimagined: 
Талантът да задържиш талантите 
Една от най-определящите думи на последното десетилетие е милениали 
– поколението, родено между 1980 г. и 1999 г. Именно те в момента 
преобладаващо оформят запаса от талант, от който агенциите черпят своя 
човешки ресурс. За никого не е тайна, че милениалите отказват да следват 
установените норми и порядки, като за всичко създават свои собствени 
правила и разбирания. Да се преосмисли работното място в мотивираща за 
тях среда, е предизвикателство пред всяка индустрия.

My way or the highway: 
това е пътят пред младите и талантливи хора 
със свежи и нови идеи
Предизвикателството е още по-голямо, когато самата индустрия търси 
себе си, докато едновременно с това е изправена пред условия на усложнен 
бизнес климат. Новата ера в маркетинга и рекламата непрекъснато поставя 
нови и променящи се предизвикателства. 
Тя все по-често се оркестрира не само отвътре, но и отвън – чрез  всички 
участващи страни и посредници – клиенти, маркетинг и бизнес среда, 
университети, млади хора, онлайн пространството, глобални трендове, и пр.  
Само чрез дълбока и внимателно режисирана трансформация днес, ще може 
да се построи запас от познания и опит, който утре да създаде превъзходно 
изживяване в работна среда, която да служи за основа на успешни рекламни 
кампании. 

Проектът цели да очертае параметрите и посоките на необходимата 
трансформация на работната среда в специфичният контекст 
на рекламната индустрия. Работодатели, лидери на рекламни агенции и 
млади таланти си партнират в този проект, за да издигнат качеството на 
професионалното изживяване и задоволство от работата.



За да приобщим с висока степен участниците в проекта, беше необходима 
методология, която да е интригуваща и увличащa, особено за талантите. 
Затова се спряхме на LEGO® SERIOUS PLAY® като иновативен метод, 
който, под формата на игра гарантира на 100% генерирането на сериозна 
обратна връзка и получаване на откровени инсайти от участниците.
Проектът се реализира на два етапа с два отделни полудневни уъркшопа 
по методологията LEGO® SERIOUS PLAY®

»1
Първи етап: с представители на работодателите на рекламните агенции – 
управители, управляващи партньори, изпълнителни директори, творчески 
директори и директори връзки с клиента, които пряко участват и отговарят в 
наемането и развитието 
на талантите.

»2
Втори етап: с представители на талантите, с опит от 1 месец до над 10 
години в рекламната индустрия.

По метода на отзоваването, от 1 до 3 представители на общо 15 агенции 
взеха участие в първата, втората или в двете вълни на проучването, 
като още 4 агенции проявиха интерес към темата и резултатите, но не 
можаха да присъстват поради летния период на провеждането, който 
съвпада с намаления състав по време на отпуските. Агенциите са български, 
международни/афилиирани и специализирани, пълноправни, асоциирани и 
нечленуващи в БАКА. Отделно в проекта взеха участие представител на медия 
и на академичната общност. Общо 33-ма души се включиха в двата етапа на 
проекта.

Какво, как, кой и кога?



Като цяло, инсайтите, които възникнаха и в двете групи, до голяма степен 
се припокриват, макар че има известни разлики в нюансите и тежестите.
И при двете групи се наблюдаваше силно осъзнаване, че проблемите са 
общи. Има потребност те да се назоват и да бъдат изговорени. Има желание 
за по-често иницииране на професионални срещи между агенциите, на 
които участниците да могат свободно да обсъждат и да търсят решения на 
проблемите, които срещат. 

При работодателите има очаквания тази роля да се изпълнява 
от БАКА, но те смятат, че към момента това не се случва, а проблемите 
само се натрупват. Талантите, от друга страна, по-скоро очакват техните 
работодатели да инициират подобни срещи за тях. Те все още не се 
познават добре помежду си и нямат способност сами да се организират. 
 

При талантите
1. Липса на целенасочено развиване на талантите като част от 
    (и извън) работния процес. 

Вижда се ясно нуждата от коучинг, менторство, и обучение на талантите. 
Неформалното развитие на талантите, като част от работния процес, много 
често е невъзможно поради голямата натовареност и скъсените срокове. 
В агенциите са останали малко старши таланти, и върху тях падат тройни 
очаквания, 1) да осигуряват криейтив, който е продаваем, 2) да следят за 
високото качество на работата и критериите (с цел агенцията да може да 
участва на фестивали) и 3) да развиват младите. При така поставените 
приоритети, развитието на талантите отива на заден план, а от това 
страда текущата работа, защото не се изпълнява на ниво и има нужда да 
се преправя. 

Така се получава порочен кръг. Често не остава време за даване на обратна 
връзка, така че младите да могат да подобрят работата си и да учат от 
пропуските си. Напрежението върху старшите таланти е твърде голямо, за 
това именно те, най-често търсят „егзит“ стратегия. 

За формално обучение под формата на курсове, семинари и пр. често не 
остава финансов ресурс, особено за най-младите.

Кои са основните инсайти, които 
открихме, и какви са причините 
зад тях?



2.  „Джунгла“ е най-често построяваната метафора, с която талантите 
сравняват пребиваването си в агенцията.

При талантите се забелязва нуждата от поставяне на ясни цели, насоки, 
очертаване на път, контекст. Невинаги се чувстват приобщени, не разбират 
какво се случва. Усещат се изгубени, изолирани. Често построявана 
метафора е „джунгла“, пъстра, шарена и с настроение, но объркваща и без 
ясна посока, в която се луташ и се губиш. Имат необходимост да разбират 
бизнес логика и причините, поради които някои идеи отпадат, а други 
взимат превес.

3.   Нужда от по-малко контрол и възможност 
     за повече самоорганизация. 

Като силни нужди при талантите откриваме: възможността за дистанционна 
работа, повече свобода и възможност сами да избират как да работят върху 
ясно поставени цели, в противовес на контрола чрез микроменажиране.

4. Поетата работата е прекомерна за възможностите на екипите.

Талантите живеят с ясното усещане, че се поема твърде много 
работа за твърде кратко време, разпределена върху твърде малко (често 
недостатъчно) опитни хора. Имат усещането за липса на човешки ресурс и 
пари, с които да той бъде осигурен. 

Чувстват се претоварени от работа, нямат възможност да вдигнат глава и да 
си поемат дъх, нито да се задълбочат и да изпипат идеите си. 

5.  Възнаграждението не е водещият източник на недоволство 
    при талантите.

Критиката към възнаграждението и работната среда при талантите 
значително отстъпва в сравнение с недоволството от несъобразеното 
количеството работата, липса на достатъчно хора, недостатъчните 
бюджети за реализация на идеите по най-добрия начин и недостатъчно 
ценене и отстояване на идеите като основен продукт на агенцията. 

При работодателите, конкурентното възнаграждение на хората се появява 
като водещ и челен фактор за задържане на талантите. Ясно се изказва 
невъзможността той да бъде осигурен при сегашните нива на заплащане 
на агенциите.

6.  Признание и видимост на работата са силно 



    мотивиращи фактори.

Талантите имат нужда от признание и възможности за изява. Те ясно 
осъзнават тяхната роля при създаването на идеите. Страдат, че работата, 
която в крайна сметка излиза, често е помрачена и видоизменена от 
легални и бюджетни ограничения, както и от неразбиране и страх от 
страна на бранд мениджърите. 

7. Нарушен баланс на живот и липса на саморазвитие.

Недоволството от качеството на живот излиза като силен източник на 
фрустрация при талантите, резултат от нарушения баланс в ползва на 
работата, и липса на време и енергия за личностно/професионално 
саморазвитие. Усещането за развитие на работното място често се губи, 
защото талантите са затрупани с твърде много текуща работа и дребни 
„задачки“. Това силно размива голямата картина и фокуса върху важните 
проекти и изпипването на идеите. 

8.   Натискът върху талантите за по-големи финансови резултати 
     потиска креативността.

По-старшите таланти работят под непрекъснато напрежение за финансови 
резултати и това се отразява върху качеството на криейтива, на идеите 
(правят се компромиси), и създава силно чувство за тревожност. Докато почти 
всички харесват професията си, при по-старшите се усеща разочарование и 
висока степен на неудовлетвореност. Имат нужда да се тушира финансовия 
натиск вътре в агенцията върху екипите, особено творческите.  

9. Висока степен на тревожност и бърнаут.

Талантите с повече опит споделят, че страдат от висока степен на тревожност, 
загуба на сън и други синдроми на прегаряне. Неясните цели, липса на посока 
и обратна връзка, претоварването и нарушеният баланс между работата и 
времето за личностно развитие излизат като причини за бърнаут, който все 
по-често се наблюдава и се вербализира сред талантите в агенциите.



При работодателите
1. Морално остарял бизнес модел. 

При работодателите се забелязва висока степен на критичност 
към съществуващия модел на рекламната агенция („архаичен“, 
„закостенял“, „остарял“, „ригиден“). 

2.   Липса на взаимодействие за решаване на проблеми 
    на ниво асоциация.

Също така, силна критика от страна на работодателите е отправена към 
липсата на действия за решаване на общи проблеми на ниво асоциация. 
Съществува силно усещане, че индустрията е „затънала в блато“, от което не 
може да излезе, и има нужда от радикално преосмисляне на механизмите 
и правилата на взаимодействие. Агенциите се спасяват поединично чрез 
микроменажиране. Липсва обща картина, визия и план за действия. 

3.  Натискът за цени от страна на клиента срива 
      здравословното състояние на агенциите.

Като огромен проблем се очертава натискът за цени от страна на клиентите 
и с тази цел – честото организиране на конкурси, които се провеждат при 
непрозрачни условия. Всичко това се отразява зле върху икономическите 
показатели на агенциите и те са принудени да правят компромиси с 
хората, нивата на заплащане, с качеството и количеството на работа, за да 
оцелеят.



Преформулиране на отношенията 
клиент агенция: срещи с бизнеса на 
тема доверие, уважение, заплащане

Преформулиране на отношенията 
клиент агенция: срещи с бизнеса на 
тема доверие, уважение, заплащане

Работодатели

Как изглежда бъдещето – 
посоки и решения

Нуждата от говорене и разясняване 
към рекламодателите, на ниво 
индустрия – как работи рекламният 
бизнес модел и защо от ценовия 
натиск в крайна сметка страдат 
всички – и агенциите, 
и рекламодателите

Изграждане на нов силен 
бранш, ново лице без лоши 
практики

Да създадем кампания 
за нашата индустрия



Да се отървем от собствените 
си предразсъдъци 

Повече власт и свобода, 
гъвкавост за младите 

Да се отворим към други 
креативни индустрии

Да си извадимглавата от задника 
и да си застанем на нея

По-добра професионална 
подготовка и образование

Повишаване на самочувствието 
на хората в рекламата

Да предадем познанията си



Справедливо заплащане 
и да не се пести от хора

Повече средства за 
реализиране на идеи

Да се осмелиш да бъдеш 
и да отстояваш себе си

Таланти

Платформа за споделяне на 
реализирани и нереализирани идеи, 
така че да имат по-устойчив живот 
и обмен

Да се затвори празнината 
между стажантите и тези 
с опит от по 10-15 години



Голямата идея да е по-силна 
от бюджетните ограничения

Да се отвори път за 
младите със свежи идеи 
и за хора с нова или 
различна гледна точка

Да успяваме сами да 
се справим с проблемите

Да се върне стойността 
на идеята, която продава 
на клиента



Намиране на баланса 
вътре и да се учим заедно 
и взаимно, да управляваме 
сами времето си

Клиентът да успява 
да защити идеите си нагоре

Да успяваме сами да 
се справим с проблемите

Среда на доверие и комуникация 
в екипа, ясни цели

Сътрудничество 
м/у клиент и агенция

По-добра вътрешна 
организация 
(трафик мениджър)



Николай Тинков е сертифициран фасилитатор от създателя 
на  метода LEGO® SERIOUS PLAY® и фасилитатор на проекта. 

Експерт в областта на промените, вече над 17 години работи 
с мултинационални компании и марки, като им помага да ускорят 
резултатите и да подобрят стратегиите, необходими за увеличаване на 
вероятността за успех. Николай се е обучавал и работи с основателя на 
метода LEGO® SERIOUS PLAY®, Робърт Расмусен, в централата на 
LEGO в Билунд, Дания, и е оторизиран да го прилага във всичките му 
форми. Николай разполага с богат опит в продажбите и маркетинга, 
съчетан с участието на водещ лектор и университетски преподавател. 
Той провежда бизнес уъркшопи и сесии с клиенти, които оценяват силата 
на иновативните методи за разрешаване на организационни казуси 
и изграждането на бизнес стратегии. Това са хората, които гледат на 
промяната като на възможност.

Николай е създател на модела Brand Thinking, който помага 
на организациите да формулират промяната, която искат да постигнат, 
да определят аудиторията, която трябва да знае за нея, и да формулират 
стратегии как да я привлекат.

Той е основател на What-If Studio и притежава магистърска степен 
по мениджмънт от University of Liverpool, UK.

Василиса Иванова е идеен организатор на проекта. 

От няколко години активно търси начини да обогати и надгради рекламната 
рамка с нови подходи и модели, като Design Thinking, Service Design, Agile, 
LEGO® SERIOUS PLAY®. Адаптира философията и елементи от тези методи, 
както в стратегическото планиране, което прави за агенции и компании, 
така и в преподаването в НБУ и обученията и уъркшопите, които води. 
Развитието и приобщаването на младите е кауза, с която Василиса пряко се 
ангажира, както с платформата Менторите в НБУ, която разработва  
от 2017 г., така и с подпомагане на инициативи на ПРАКТИКА и създаването 
на нови проекти. Съпричастна е и се вълнува от развитието на реклама на 
индустрия в България.

Занимава се с маркетинг комуникации и стратегии над 20 години. 
До 2013 г., Василиса е Директор „Бизнес развитие“ на New Moment New 
Ideas Group, която през годините е представлявала световни вериги Saat-
chi & Saatchi, Bates Worldwide и Y&R Brands, а след това е била две години 
Директор „Стратегически маркетинг“ в bTV Media Group. От Август 2019 г., 
е съосновател на SHED – The Highlancers Collective, платформа, която има за 
цел да улеснява и да създаде по-устойчива практики и процеси на работа 
между  фриланс пазара и нуждите на рекламните агенции и бизнеса  

Организатори и мотодология 
за провеждане



в България. Завършила е АУБ.

» Praktika 
е платформа за обучения и събития в сферата на комуникациите. В Praktika те 
срещаме очи в очи с хората, които познават не само теорията, а и практиката 
на професиите в маркетинга и рекламата: дизайн и копирайтинг, стратегическо 
планиране, работа с клиенти, продуциране, медийно планиране и връзки с 
обществеността. Praktika е и дискусионна платформа, която търси, повдига, 
изследва и обсъжда теми, важни и критични за индустрията.

» За Метода LEGO® SERIOUS PLAY®
LEGO® SERIOUS PLAY® е фасилитиран практически процес, който помага 
на организации и екипи да генерират, визуализират, тестват и решават 
проблеми в забележително кратък период от време. Разработен от LEGO 
Group, базирайки се на обширни изследвания в областта на организационната 
психология, образованието и бизнеса.

LEGO® SERIOUS PLAY® извежда участниците извън зоните им на комфорт, 
но създава среда и усещане за сигурност, за да насърчи мислене и реална 
промяна, заедно с дълбоко усещане за постижение. Той насърчава 100% 
ангажираност, защото всеки участник трябва да изгради свой модел в 
отговор на въпросите на фасилитатор и след това да сподели история. 
Това означава, че противно на традиционния сценарий, колкото и да се 
различават историите/отговорите, всеки участник трябва да сподели мислите 
си (и не може да се отклони). Така мениджърите винаги получават представа 
за всички идеи в екипа. Друг ключов фактор, който винаги е налице при този 
метод, е откритостта.

LEGO® SERIOUS PLAY® също насърчава хората да разсъждават върху своите 
модели с положителна и конструктивна нагласа. Участниците споделят своя 
модел, слушат мнението на другите, анализират силните и слабите страни на 
собствената си идея и приемат, че може да грешат или че може да има по-
добро решение.

Не на последно място, този метод изисква изключително уважение сред 
участниците. Следователно никой не може да промени модела на някой друг; 
участниците обсъждат и се позовават на всеки модел и неговата метафора, 
а не на човека, който е изградил модела.

Организатори и мотодология 
за провеждане






