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ЗА НАС

Ние сме екип от специалисти от Германия и България с дългогодишен опит в сферата на
националните и международни медийни проучвания и анализи.
С локации в Германия и България предлагаме широко обхватен периодичен обзор на
медийното пространство в Германия, германоговорящите страни и България.
Наши клиенти са ПР отдели на международни компании от различни сектори, консултантски
компании за корпоративни комуникации, правителства, политически и неправителствени
организации, институции от държавния сектор и публични личности.
Медиа Нюз Про е създадена през 2015 г. в България от господин Константин Ленгеров

ПРЕДМЕТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Медиа Нюз Про предоставя периодичен обзор на публикувани и излъчени материали, които са
от интерес за вас, вашата организация, бизнеса и марките на вашата компания. Съдържанието
се събира от хартиени и електронни носители и обхваща следните медии:

Печатни медии (вестници, списания, каталози и специализирани бюлетини);
Електронни медии (национални и регионални радио и телевизионни канали);
Онлайн медии (уебсайтове на информационни агенции, преса, радио и телевизия);
Социални медии (форуми, блогове, социални мрежи и платформи за споделяне).

ПРЕДМЕТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Материалите се филтрират посредством избрани ключови думи, комбинирани с оператори за
търсене. Създадените изрази за търсене изпълняват поставена от Вас информационна цел и
отразяват медийното позиционирането на вашата компания и на вашите конкуренти. С нашите
услуги, можете да следите:

Репутация и имидж на вашата организация, компания
Марки, продукти и услуги
Ключови служители и фигури
Ефектите на маркетинг и PR кампании
Тенденции и промени на пазара, нови популярни термини

ПРЕДМЕТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

На база на събраната информация, Медиа Нюз Про предлага периодични и специализирани
анализи. Изготвените доклади се предоставят на български или на немски език, с резюме,
графични и текстови анализи. Дизайнът и съдържанието на докладите се избират за всеки
клиент и се делят на няколко вида:
Позициониране на марката и компанята
Обзор на икономически сектор и бизнес марка
Кризисен доклад (PR) – следи развитието на определена тема в кратки срокове;
Медийно присъствие – следи развитието и съотношението на тип медии за определена
кампания;
Онлайн визуализация – следи основните медийни показатели в реално време.

ПРЕДМЕТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Структурираната информация се предоставя посредством електронна поща, на твърд или
хартиен носител.

Консултантите на Медиа Нюз Про са на ваше разположение за въпроси свързани, с произхода и
обработката на информацията. По заявка предоставяме и задълбочена интерпретацията на
предоставените данни.

УСЛУГИ
Клипинг и проследяване
Печатни медии
Електронни медии
Онлайн медии
Социални медии

Индексиране
Тема
Тип клиентски категории
Други

Медиен мониторинг
Бизнес Информация
Политика
Тенденции
Инфлуенсъри
Известявания
Анализи

Количествени анализи
Качествени анализи
Политически анализи
Рекламен анализ
Събитиен анализ
Анализ на спонскорска и
благотворителна дейност

КЛИПИНГ И МОНИТОРИНГ НА ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ

За всеки материал са въведени следните данни: заглавие на публикацията (в първо и следващи
издания), подзаглавия и визитки към материала, автор на публикацията, текст (тяло) на
материала, име на медията, лого, дата на публикацията, изображение, разположение на
публикацията спрямо другите материали на страницата, процент заемана площ спрямо цялата
площ и останалите материали на страницата, номер на страницата, категория на материала,
категория медия, тип и сектор на медия, тираж, адрес на издателя и редакцията и достигната
аудитория. Към всеки материал са описани и данните свързани с процеса на търсене: името на
проекта, ключовите думи и брой споменавания.
Предлагаме резюмиране и изграждане на бюлетин с материалите - различни видове бланки за
клипинг могат да бъдат зададени или модифицирани по ваше предпочитание.

КЛИПИНГ И МОНИТОРИНГ НА ИНТЕРНЕТ СЪДЪРЖАНИЕ

Мониторингът на онлайн медии включва проследяване на големите информационни
уебсайтове в Германия, германо говорящите страни и България. Източниците и тяхната
подредба и приоритет могат да бъдат променяни по всяко време. Публикациите по зададената
тема се актуализират автоматично и могат да бъдат подреждани по ключови думи, хронология,
тип медия, приоритет на медията и други. Към всяка публикация са налични снимка
(скрийншот) на цялата интернет страница на източника, както и самата статия. Имаме
възможност да ви представим и корекциите, които даден източник извършва по материала след
публикуването му, както и коментарите към дадена публикация. Системата ни поддържа
независим архив на проследяваните източници. След изтриване на дадена публикация от
интернет пространството, ние можем да я предоставим в оригиналния й вид.

КЛИПИНГ И МОНИТОРИНГ НА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ

Мониторингът покрива всички национални електронни медии в Германия, германо говорящите
страни и България. Услугата предоставя и пълен запис (транскрипт) на предаванията и покрива
новинарски емисии, сутрешни блокове, публицистични предавания, магазинни предавания и
други. Аудио и видео записите са достъпни до 20 минути след приключване на предаването и се
съхраняват в архив за 6 месеца. Използваме формат на записа, който позволява
възпроизвеждане на всички компютри и мобилни устройства.

КЛИПИНГ И МОНИТОРИНГ НА СОЦИАЛНИ МЕДИИ

Услугата обхваща най-популярните блогове и форуми от Германия, германо говорящите страни
и България, Facebook, Twitter и сайта за споделяне на видео YouTube. Информацията се
актуализира в реално време. Предоставяме информация относно най-активните профили и
групи потребители – демография, предпочитания, интереси и най-често споменавани теми.

ПРОФИЛ

Константин Ленгеров
Дългогдишен опит в сферата на коммуникациите, медийните
проучвания и анализи в Германия за местни и международни компании
и организации. Отдел "Медийни Проучвания и Анализи" във водещи
международни консултантски компании за корпоративни комуникации.
Образование: Людвиг - Максимилиан Университет Мюнхен, Германия.
Специалност: Право, Профил: "Медийно право, Интелектуална
собственост и Авторски права". Господин Ленгеров живее в Германия и
България.
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