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Във времена на огромно напрежение и криза, често наяве излиза истинската ни

същност. Докато целият свят е изправен пред безпрецедентното и

катастрофално въздействие на пандемията от коронавирус, забелязваме и

проблясъци в мъглата от огромна тъга и несигурност.

Това е времето, когато много неща ще бъдат подложени на изпитание,

включително това как реагира бизнесът. В този момент на глобална нужда ще си

спомним за онези компании, които се изправиха пред предизвикателствата,

действаха бързо и с човечност. Ще помним и тези, които не го направиха.

Защото това е момент, в който ще се изгради бъдещето и ще си проличи

същността на компаниите.

Това как действаме и реагираме сега също така ще остане еталон за това как да

работим и занапред. Призмата, през която гледаме днес, показва, че бизнесът

трябва да действа в полза на хората, на обществото и на околната среда и това

трябва да остане така и занапред. Винаги. Защото повишените очаквания

бизнесът да бъде лидер, доставчик на решения и сила за добро няма да отшуми

заедно с пандемията.

В Porter Novelli твърдо вярваме в силата на това да “Откриваме. Преживяваме.

Разказваме (Find. Live. Tell.) Защото една компания не може да живее с

призвание, без първо да открие и разбере уникалната си цел. И една компания

със сигурност не може да разкаже за призванието си на света, без първо да го

изживее. Във времена като това, когато решенията трябва да се вземат

мигновено, когато те могат да засегнат стотици хиляди служители и милиони

хора в различни общности по света, компаниите трябва да имат своята

пътеводна звезда, която да ги насочва. Тази пътеводна звезда, това призвание,

действа като филтър, чрез който лидерите и бизнесът могат да превърнат

правилното решение в лесно такова, защото една организация разбира дълбоко

в себе си какви са нейните ценности и приоритети.

Сега, повече от всякога е моментът, в който компаниите трябва да живеят

според призванието си. Тук става въпрос за действие. Как вашата организация

ще реагира и как ще приоритизира заинтересованите страни? По какъв начин

ще подкрепи служителите? Какви продукти, услуги и ресурси могат да бъдат

преразпределени в полза на хората и общностите? Как ще допринесе за

обществото по автентичен и силен начин?

За да разкрием очакванията на американците към компаниите и кога, дали и как

трябва да действат, ние стартирахме PN VIEW COVID-19 Tracker. Надяваме се, че

данните и изводите тук ще бъдат от полза за Вас и Вашите екипи, докато

колективно преминаваме през настоящата криза и работим за създаването на

нова норма.

Сега, повече от всякога, ние сме заедно.

Дейвид Бентли, Изпълнителен Директор
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Компаниите по време 

на криза

В тези безпрецедентни времена, американците гледат на 

компаниите като ключови заинтересовани страни не само 

по отношение на настоящите усилия за подпомагане, но и 

за по-дългосрочни резултати. Всъщност една трета от 

американците разчита повече на бизнеса да създаде

решения за справяне с пандемията от коронавирус, 

отколкото други организации, включително

правителствени и нестопански организации. Хората

разпознават невероятната сила на бизнеса да се справи

със задачата - с умения, находчивост, бързина и сила.

I

Имат повече доверие на бизнеса 
да намери решение на пандемията 
от коронавирус, отколкото на 
други организации

34%

Вярват, че компаниите могат да 
създадат по-бързи/по-добри решения 
за COVID-19 от правителството

45%
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Мнозинството от американците вярват, че в такава
ситуация компаниите трябва да поставят обществото на 
първо място, а не акционерите. Повече от три четвърти от 
хората казват, че компаниите трябва да вземат решения, 
които са в по-широк обществен интерес. В крайна сметка 
всички сме засегнати.

Компаниите по време на 

криза

“
В тези несигурни времена, 

естествената тенденция е да 

се отдръпнем, но ако имате 

избор - изберете да 

действате. Правете добро, 

следвайте инстинктите си и 

ще привлечете правилния тип 

внимание.“ 

Джъстин О‘Нийл, Вицепрезидент, 
Иновация и Въздействие

I

75% 77%

Вярват, че компаниите носят 
отговорност да поемат инициатива 
и да подкрепят усилията за 
справяне с  коронавируса

Вярват, че компаниите трябва да 
вземат решения, които са в полза 
на по-широката общественост в 
момента
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Създаване или разрушаване

на репутация

Действията, които една компания предприема днес, ще

останат в съзнанието на потребителите далеч след като

кризата с коронавируса отшуми. Американците

внимателно следят кои компании предприемат действия и 

кои се провалят в това. Тези моменти ще повлияят на 

представата на американците за организациите в бъдеще

- за добро или за лошо.“
Общественото здраве е и 

трябва да бъде приоритет 

номер едно, докато се справим 

с тази криза. Звучи очевидно за 

мнозина, но има наченки на 

напрежение - особено в САЩ -

между икономиката и 

обществото, особено най-

уязвимите му членове. Знаем, че 

решенията, които компаниите

взимат сега, ще бъдат

определящи за тях дълго време

след като тази пандемия 

премине.”

Кейт Кусик, Изпълнителен 
Маркетинг Директор

II

Смятат, че начинът, по който 
компаниите действат сега, ще 
окаже влияние върху възприятия 
им за тях в бъдеще

75%
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Създаване или разрушаване

на репутация

“
По време на този изключително

интензивен момент за нашия

свят, всяко решение, което

вземаме като лидери, показва

нашия характер. Независимо 

дали става въпрос за 

комуникациите, които

приоретизираме за външните

потребители или действията, 

които целят грижа за хората в 

екипа ни, характерът ни 

проличава. Помнете това при 

всяко действие, което

предприемете, защото дори и 

да не го направите, можете да 

бъдете сигурни, че другите ще

го направят.”

Дуейна Хейли, Вицепрездент –
Репутация

II

PN COVID-19 TRACKER •  ЗАКЛ Ю Ч Е НИ Я  ВЪВ ВР Е М Е НА НА КР И ЗА

Казват, че ще помнят кои компании 
са предприели действия да 
осигурят подкрепа срещу 
коронавируса, когато всичко 
приключи

Казват, че ще си спомнят кои 
компании са взели лоши решения 
по време на пандемията от 
коронавирус

Казват, че ако научат за безотговорни 
или подвеждащи бизнес практики на 
дадена компания по време на 
пандемията от коронавирус, ще спрат 
да купуват продуктите/услугите им
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Създаване или разрушаване

на репутация

Както и при предишни проучвания, американците са
готови да възнаградят компании, за които смятат, че 
са предприели адекватни действия в подкрепа на 
засегнатите от коронавируса или усилията за 
справяне с болестта - независимо дали чрез 
повишена лоялност или доверие, по-голяма
склонност към закупуване на продкуктите/услугите 
им или дори като гледат на тази компания като по-
привлекателно място за работа или инвестиции.

КОГАТО АМЕРИКАНЦИТЕ НАУЧАТ ЗА 
КОНКРЕТНИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА КОМПАНИИТЕ ВЪВ 
ВРЪЗКА С COVID-19, ТЕ СА ПО-СКЛОННИ:

II

74%
ДА БЪДАТ 

ЛОЯЛНИ

73%
ДА ИМ СЕ 

ДОВЕРЯТ

73%
ДА КУПЯТ 

ОТ ТЯХ

63%
ДА РАБОТЯТ 

ЗА ТЯХ

51%
ДА ИНВЕСТИРАТ 

В ТЯХ

PN COVID-19 TRACKER •  ЗАКЛ Ю Ч Е НИ Я  ВЪВ ВР Е М Е НА НА КР И ЗА
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Комуникации по време

на COVID-19

Американците искат да знаят какво правят 

компаниите в подкрепа на усилията за справяне с 

коронавируса - но компаниите трябва да бъдат

предпазливи, за да не изглежда като автореклама

или хвалба. Всъщност почти половината

американци (48%) поставят под въпрос

искреността на такива усилия. Компаниите трябва

да обмислят как да използват отношенията си с 

трети страни, за да са сигурни, че добрите им 

намерения ще бъдат възприети като искрени от 

потребителите.

III

Имат по-добро отношение към 
компаниите, които публично 
обявяват действията си

71%
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Комуникации по време на 

COVID-19

“
Моля Ви, когато изграждате 

своите стратегии, планове и 

дейности, свързани с тази 

(временна) нова норма, не 

забравяйте да включите такива и с 

по-дългосрочна визия. Вашите 

клиенти ще оценят, че не забравяте

света и след COVID-19. 

Комуникационната среда може да е 

различна и ние трябва да сме 

готови.”

Рави Суннак, Изпълнителен 
Вицепрезидент, Цели на Устойчиво 
Развитие

III

са по-склонни да приемат 
действията на компанията 
за искрени, ако са чули за 
тях от трети източник

подлагат на съмнение 
действията на някои 
компании във връзка с 
борбата с коронавируса

считат, че компании, които 
промотират продукт/услуга, 
които не са свързани с 
борбата с коронавируса, 
изглеждат егоистични и 
незаинтересовани 

PN COVID-19 TRACKER •  ЗАКЛ Ю Ч Е НИ Я  ВЪВ ВР Е М Е НА НА КР И ЗА
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Комуникации по време на 

COVID-19

Въпреки че американците искат да разберат за 

конкретните програми, политики и ангажименти, 

които компаниите изграждат, свързани с COVID-19, 

същевременно те смятат, че общата комуникация 

относно коронавируса трябва да бъде водена от 

други експерти. Американците са по-склонни да се 

доверяват на информация за ситуацията, когато тя 

идва - на първо място от регионалното правителство, 

следвано от федералното и медиите.

Най-достоверните източници на 

информация относно COVID-19:

III

РЕГИОНАЛНО ПРАВИТЕЛСТВО
(включително здравни отдели)

ФЕДЕРАЛНО ПРАВИТЕЛСТВО
(включително здравни отдели)

МЕДИИ

МЕСТНА ВЛАСТ
(включително здравни отдели)

СОЦИАЛНИ МЕДИИ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

БИЗНЕС РЕЛИГИОЗНИ ОРГАНИЗАЦИИ

PN COVID-19 TRACKER •  ЗАКЛ Ю Ч Е НИ Я  ВЪВ ВР Е М Е НА НА КР И ЗА
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Считат, че тяхната 
компания върши добра 
работа в подкрепа на 
общността по време на 
пандемията

IV

Считат, че тяхната 
компания е трябвало да 
действа по-бързо с 
въвеждането на нови 
програми/политики в 
отговор на пандемията

Отношението на служителите към

работодателя

Служителите са критичен елемент, който компаниите трябва да отчетат

при изграждането на нови политики, програми и действия, свързани с 

коронавируса. Много компании получават добра оценка от служителите

си, но остава и възможността за подобрение. Близо две трети от 

анкетираните служители считат, че тяхната компания е предприела

правилни действия за справяне със ситуацията, докато четири от десет

смятат, че компанията им е трябвало да действа по-бързо. Компаниите, 

които според служителите си се справят добре, печелят повишена

лоялност, чувство за гордост и вдъхновение от работата.

63% 42%
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Отношението на служителите към

работодателя

Когато служителите разберат какви са действията 
на компаниите, в които работят, за справяне с 
COVID-19, те се чувстват:

“
Репутацията може или да 

бъдеизграденаили разрушена в 

този безпрецедентен момент. 

Разрушена от симулиращи 

помощ действия. Изградена

като резултатот истински

принос къмразрешаванетона 

ситуацията.. Ако сте 

динамични, иновативни, 

креативни, водениот 

интереситена общносттаи 

служителитеи вашият бизнес 

има подходящия опит, умения, 

услуги и/или  продукти, които 

да могат да допринесат, то 

сега е вашето време да се 

изправитеи да отговорите на 

нуждите на заинтересованите 

страни." 

Фенела Грей, Председател, 
Лондон

IV

78%
ГОРДИ

74%
ВДЪХНОВЕНИ

73%
ПО-ЛОЯЛНИ

72%
ПО-СКЛОННИ ДА 

ПРЕПОРЪЧАТ

71%
БИХА СЕ АНГАЖИРАЛИ 

С ПОМОЩ 

PN COVID-19 TRACKER •  ЗАКЛ Ю Ч Е НИ Я  ВЪВ ВР Е М Е НА НА КР И ЗА
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Кой получава признание

Някои отрасли и бизнеси получават по-

позитивна оценка въпреки сравнително 

еднаквите за всички условия. Индустрията, 

свързана със здраве и уилнес, хранително-

вкусовата промишленост и фармацевтичната 

индустрия оглавяват списъка, който може да се 

допълва при промяната на обстоятелствата и 

включването на още компании в усилията за 

справяне.

ИНДУСТРИИТЕ, КОИТО СПОРЕД АМЕРИКАНЦИТЕ, 

ПРЕДПРИЕМАТ НАЙ-ПОЛЕЗНИ ДЕЙСТВИЯ В БОРБАТА С 

КОРОНАВИРУСА: 

V
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Кой получава признание

На отворен въпрос, свързан с това кои 

компании се справят най-добре в 

усилията си за разрешаване на  

ситуацията, на челните места се 

открояват следните имена:

“
Най-високо оценената индустрия 

днес е свързаната със здравето. 

Съвсем естествено очакваме тя да 

остане на челно място в съзнанието 

на  американците по време на целия 

период на пандемията. 

Същевременно популярността и на 

другииндустрии ще се променя всяка 

седмица в резултат на развитието

на пандемията и товакак тясе 

отразява на живота на 

потребителите, на пазарите и 

медиите. Това ще предизвика 

комуникаторите от всички 

засегнати индустрии да отговорят 

и да създават възможности да се 

разкажатпозитивни истории със 

социално въздействие при всеки нов 

цикъл на комуникация.”

Марк Авера, Вицепрезидент –
Дигитални услуги

V

PN COVID-19 TRACKER •  ЗАКЛ Ю Ч Е НИ Я  ВЪВ ВР Е М Е НА НА КР И ЗА
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VI

65% 56%

4%

54%

38% 38% 19%

Какво могат да направят 

компаниите сега

С толкова много конкуриращи се спешни нужди и 

приоритети може да е трудно за една компания да определи 

най-добрия път напред въз основа на съществуващите си 

активи и наличните възможности. Американците вярват, че 

компаниите първо трябва да защитят служителите си (както

по отношение на заплащането/обезщетенията, така и по 

отношение на здравето/безопасността) и след това да 

мислят как могат да се използват съществуващите

продукти/услуги за справяне с конкретни проблеми.

АМЕРИКАНЦИТЕ ВЯРВАТ, ЧЕ ТОВА СА НАЙ-

ДОБРИТЕ НАЧИНИ ЗА КОМПАНИИТЕ ДА СЕ 

ВКЛЮЧАТ В ДЕЙСТВИЯТА СРЕЩУ КОРОНАВИРУСА:

68% 68% 68%

Прилагане на политики за 
защита на здравето и 
безопасността на 
собствените им служители

Гарантиране, че 
служителите им ще
продължават да получават
заплати и подпомагане

Даряване на продукти или 
услуги в подкрепа на 
услията за справяне с 
кризата

Предоставяне на 
сгради/оборудване и 
времето на служителите в 
подкрепа на усилията за 
справяне с кризата

Временно премахване на 
таксите или ограниченията
за достъп до техните услуги

Даряване на средства за 
подпомагане на усилията за 
справяне с кризата

Използване на рекламни и 
маркетингови ресурси за 
предаване на информация 
за общественото здраве

Предоставяне на информация 
или възможности (като
онлайн класове), които ни 
помагат да се грижим за себе 
си и да бъдем здрави

Продължаване на дейността
както обикновено, за да се 
гарантира непрекъснатостта
на услугите и „нормалност“

Нито едно от посочените -
не мисля, че е отговорност
на компаниите да помагат
по време на пандемията



16

“
Ималоли е време, когатоцялото

човечествое преживявалоеднои също

нещопо еднои същовреме? Днес

брандовете, правителствата и 

неправителствените организации се 

борятсъс същатаекзистенциалност, 

пред коятоние, като индивиди, сме

изправени. Впечатлен съмот 

креативността на човечеството–от 

хората, споделящинадеждии 

страхове, кактои глупост. В момента 

най-доброто, коетоедин брандможе

да направи, е да участвав това

колективноусилие. В нашата

методология Открий. Преживей. 

Разкажи (Find. Live. Tell.), този

момент ни призовавада преживеем. 

Навсякъдеимапримериза героизъм. 

Доверетесе на чувствотоси за 

човечности направетеследващото

правилнонещо.“

Санди Скийс, Изпълнителен 
Вицепрезидент, Ръководител 
Глобална Иновация и Въздействие

ПРАВЕТЕ ВСИЧКО С ЕМПАТИЯ

Това е безпрецедентно време, което създаде нови и сложни
предизвикателства пред отделни хора, семейства, общности, компании, 
правителства и други. Имайте това предвид при всяко решение, което
вземате и всеки път, когато комуникирате. Всички сме заедно в това. 
Водете с емпатия и човечност.

УСТАНОВЕТЕ СЪСТОЯНИЕТО НА НЕОБХОДИМОСТ

Направете оценка какви са съществуващите нужди и конкретни
места, които ги изпитват. Установете кои продукти или услуги са от 
критично значение за адресиране на най-належащите нужди. Това
може да се промени с течение на времето и с развитието на 
кризата, така че продължете да наблюдавате.

МИСЛЕТЕ ЗА КАК ПРОДУКТИТЕ/УСЛУГИТЕ/ДЕЙНОСТИТЕ

НА ВАШАТА КОМПАНИЯ МОГАТ ДА БЪДАТ РЕШЕНИЕ

Въз основа на необходимостта, преценете вашите продукти, услуги и 
активи. Услуга ли можете да предоставите? Дали благотворителността 
е най-необходима сега? Какви продукти можете да произведете, за да 
запълните дадена празнина? Вашите служители в състояние ли са да 
осигурят безопасно  работна ръка или доброволчески труд? Също
така вземете предвид регионалните нужди и териториалното
разположение и локации на вашата компания.

ПРЕДВИДЕТЕ КАКВО Е НЕОБХОДИМО ЗА ОПЕРИРАНЕ

Помислете за спецификите. От какво се нуждае общността, към
която ще насочите вашите усилия, за да получи вашата подкрепа? 
Помислете да ангажирате експерти, за да разберете уникалните
препятствия или предизвикателства пред получаването на вашите
продукти, услуги или помощ. Помислете и за съществуващите
партньори, които може да улеснят доставянето на помощта ви.

VI Какво могат да направят 

компаниите сега
Макар да е ясно, че американците се обръщат към
компаниите за бързи решения и спешна подкрепа, 
това трябва да се прави внимателно. По-долу са
съвети, които ще ви помогнат да сте сигурни,че
програмата ви изпраща ресурси на правилното място, 
където те ще имат най-голямо въздействие и се опира
на автентичността.

PN COVID-19 TRACKER •  ЗАКЛ Ю Ч Е НИ Я  ВЪВ ВР Е М Е НА НА КР И ЗА
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ПРОУЧЕТЕ КАК ДА ПРОДЪЛЖИТЕ В ДЪЛГОСРОЧЕН ПЛАН

Въпреки че непосредствената възможност може да произтича от 
временна нужда, като насочите бранда си към определена кауза, в 
известен смисъл се обвързвате с нейната подкрепа. Помислете какво
ще означава и изисква това отвъд днешния или дори утрешния ден.

ПРОЦЕДИРАЙТЕ ВНИМАТЕЛНО, КОГАТО ПРОМОТИРАТЕ

Това не е моментът да изглеждате като опортюнисти, егоистични или 
самохвални. Тук става въпрос за искрено ангажиране с обслужване
на потребности извън вашия бизнес. Оформете комуникациите си 
като ресурс и работете с партньори, за да споделяте информация 
когато е необходимо.

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ЦЕЛТА КАТО ПРИЗМА

Въпреки че са още по-критични сега, компаниите, които използват
целта си като своя пътеводна звезда, ще разберат по-добре ролята, 
която играят в обществото. Силното чувство за предназначение ще
насочва решенията на организацията и ще определя това как тя
съществува съвместно с глобалната общност. Изборът, който правим 
сега, ще бъде запомнен - какво искате да бъде наследството на 
вашата компания?

Какво могат да направят 

компаниите сега
(ПРОДЪЛЖЕНИЕ)

VI
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