


Кампания, свързана с корпоративна отговорност



„Бузлуджа – Пътуване във времето” е кампания, разказваща 
за живота на един емоционално натоварен паметник, който търси своето 
значимо бъдеще с добавена стойност за обществото.

Нашите главни цел и визия с кампанията бяха да привлечем 
повече съмишленици към идеята за опазване на паметника „Бузлуджа“ 
и неговото бъдещо функциониране като музей, който да осигурява 
многопластови преживявания.  

:Кампания във Фейсбук

:Интервю в Култура.БГ

Видео История:

Кампания в Истаграм:

https://www.facebook.com/buzludzhathroughtime/
https://bnt.bg/news/studenti-sazdavat-videoistorii-za-pametnika-na-buzluja-v314284-303337news.html?fbclid=IwAR0gAkMdsUs8II_kV1KpGTyWnxJXnfcj8BWW72KPB3eQsGtHj0ikk7-96VQ
https://www.instagram.com/buzludzhathroughtime/
https://www.youtube.com/watch?v=UVpRIbP_7UI


Процесът на работа премина през следните етапи:

• Пазарно проучване на музеите в България с цел познаване на пазара на 
музеи;

• Задълбочени интервюта с личности, обвързани с идеята и спомените за 
паметника „Бузлуджа” с цел запознаване със социалните и емоционални 
настройки на различните поколения и изготвяне на потребителски 
профили;

• Интервю с представител на Регионален Исторически Музей – Благоевград с 
цел придобиване на представа за функционирането на исторически музей;

• Документално оформление – авторски права;

• Изготвяне на сценарии и детайлен сториборд в рамките на 
междурародния проект „Дигитален хуманист“ и в партньорство с 
Фондация „Проект Бузлуджа“. Създаване на видеоистория с цел 
привличане на съмишленици и валоризиране на паметника;

• Планиране на кампания и разработване на текстово и визуално 
съдържание, в това число име, символ, цветове, шрифтове и други 
елементи на визуалната идентичност.;

• Реализиране на двуседмична кампания в социалните мрежи Фейсбук и 
Инстаграм с цел събиране на съмишленици;

• Партньорство с инфлуенсъри, организации и личности, обвързани със 
самия монумент, както и генерално - българска култура с цел достигане до 
най-широка аудитория;

• Покана за и интервю в блок Култура.БГ, БНТ 1; 

• Отчитане и описване на резултати, надминали планираните такива.  
(Виж Фиг. 1 и 2)



Представяйки историята на монумент, натоварен с болезнена 
символика, кампанията ни има за цел да придаде нов смисъл, като представи 
причини защо Бузлуджа си заслужава да бъде опазена и използвана като музей. 

За нас паметникът трябва да служи на обществото, като пази истината 
за миналото си, за да не бъдат повтаряни грешките му. Затова 
предизвикателството бе да обвържем голям брой хора с идеята за историчеки 
музей „Бузлуджа” и да оставим следа в съзнанието им, създавайки пространство 
за диалог и представяйки възможности за действие.

Емоциите и отзвукът покрай историята и бъдещето на паметника бяха 
динамични  и разнообразни, което едновременно отчетохме като 
предизвикателство и възможност.



За да изпълним поставените цели, създадохме два канала в 
социалните мрежи Фейсбук и Инстаграм. Тези платформи обхващат най-
широка база от целевите ни групи и дават най-голяма възможност за 
видимост на публикациите и ангажиране на аудиторията. 

В двата канала реализирахме серия от общо 36 визуализации, 
18 публикации на 6 етапа за две седмици. За въвеждане на аудиторията в 
съдържанието на нашето видео, разделихме тематично материалите в три 
категории – „Вчера”, „Днес” и „Утре”. За тях изгардихме цветови палитри, 
взети от кадри от видео-историята, допълнени чрез използване на 
психология на цветовете. Всяка категория представя информацията от две 
страни - обективна и субективна гледна точка. 

Допълнително изготвихме и специални материали за ползване 
от страна на инфлуенсъри и партньори, част от които бяха:

• Популярни личности, с активна аудитория, които подкрепят 
обществено значими каузи. Например: Александра и Даниел 
Петканови, Савина Никол, Силвия Петкова, Mila.Bogi, Маги Сан, Рада 
Бонева, Милена Трифонова. 

• Популярни личности и профили, които вече са подкрепяли 
инициативи, свързани с паметника „Бузлуджа”. Например: Buzludzha 
Monument, Георги Ненов, Фондация „Проект Бузлуджа”. 

• Хора, които имат интерес към архитектура или туризъм. Например: 
Анатоли Кехайов, Ива Янева, Петър Андреев 

• Профили с насочен интерес към природното и културно наследство на 
България. Например: Red Flat Sofia

(Виж повече тук)



За целите на кампанията създадохме лого (виж страница 3), 
вдъхновено от скиците на арх. Георги Стоилов. То е с изчистен дизайн, 
съответстващ на непреходността на самата сграда, както и природата наоколо, 
за което включихме и хълма. За да се отличаваме, ние сложихме надписа 
отдолу, като така предадохме идеята за подсилена стабилност на сградата. 
Оставихме образът на монумента да говори сам за себе си, като така поставяме 
акцент върху „Пътуване във времето” - темата на нашата кампания.

Използвахме несерифният шрифт „BC Novatica/CYR”, който 
напомня на  шрифтовете от 70те години, именно и когато идеята за монумента 
се заражда. Целта бе шрифтът да не доминира над останалите елементи на 
дизайна, а да ги събира в едно цяло и да ги поддържа. Той комуникира 
непреходност и устойчивост във времето – основен фокус на нашата кампания. 



Цветовата палитра на „Бузлуджа вчера“ е черно-бяла с червен 
акцент на комунистическия флаг. Синият цвят носи спомени за студен 
мироглед. Черно-бялата тоналност създава усещане за нещо отминало и 
забравено, събужда носталгични чувства. Червеният цвят „извиква“ спомени за 
история, комунизъм, кръв, величие.

Фотография: Михаил МиховФотография: Бедрос Азинян



Цветовата палитра на „Бузлуджа днес“ запазва сивата гама, като
добавя по-меки нюанси на зелено, жълто и червено за акценти. Те описват
тежкото безличие на разрухата от една страна и цветните, макар и още
неуверени, опити на младите хора да опазят цветовете на природата и
творчеството, като ги възродят за по-добро бъдеще. Премахнахме черното, за
да снемем от тежестта на миналото и да отворим пътя за лекота и красота като
перспективи.

Видео: Фондация “Проект Бузлуджа”Фотография: Емил Илиев



„Бузлуджа утре“ включва най-голямо разнообразие от цветове. Те 
са ярки и наситени, заредени със силна енергия, оптимизъм и технологии 
(светло синьо), история и минало (червено), природа и иновации (зелено), 
творчество и мистицизъм (лилаво и тъмно синьо). Белият цвят се среща, както 
в тази палитра, така и в останалите две, за да показва светлината и идейността 
като константа.

Видео кадър: pexels.comФотография: Nicola Miller



Ето и част от подкрепата на влиятелни личности



Фиг. 1

Фиг. 2

Instagram изглед



Вижте видео историята 
„Бузлуджа – Пътуване във времето“ 

в Ютуб

https://www.youtube.com/watch?v=UVpRIbP_7UI

https://www.youtube.com/watch?v=UVpRIbP_7UI


Вижте кампанията 
„Бузлуджа – Пътуване във времето“ 

в Инстаграм

https://www.instagram.com/buzludzhathroughtime/

https://www.instagram.com/buzludzhathroughtime/


Вижте кампанията 
„Бузлуджа – Пътуване във времето“ 

Във Фейсбук

https://www.facebook.com
/buzludzhathroughtime/

https://www.facebook.com/buzludzhathroughtime/


Вижте интервю по повод 
„Бузлуджа – Пътуване във времето“ 

в Култура.БГ по БНТ 1

https://bnt.bg/news/studenti-sazdavat-videoistorii-za-pametnika-na-buzluja

https://bnt.bg/news/studenti-sazdavat-videoistorii-za-pametnika-na-buzluja-v314284-303337news.html?fbclid=IwAR0gAkMdsUs8II_kV1KpGTyWnxJXnfcj8BWW72KPB3eQsGtHj0ikk7-96VQ


с ментор
Гл. ас. д-р Борислава Стоименова

Мартина Демирова
Лора Цветкова

Александър Дорохин

УНСС

специалност
„Маркетинг и стратегическо планиране

с преподаване на английски език“



Благодарим за възможността за участие в проекта 

„Дигитален хуманист”

и ценното партньосрство с Фондация „Проект Бузлуджа” и 

арх. Дора Иванова.

http://digitalhumanist.unisa.it/
http://www.buzludzha-project.com/#welcome

