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Руди Кобза е на 42 години и е добРе познат в света на медиите и РеКламата – пРезидент е на австРий-
сКите агенции Draftfcb Kobza anD Lowe GGK. навлиза в РеКламата едва 20-годишен, на 23 вече е в ме-

ниджмънта на РеКламна Компания, а четиРи години по-Късно основава пъРвата си собствена агенция. 
с усмивКа заявява, че обича да се възползва от огРомното РазнообРазие, Което животът пРедлага за 
свободното вРеме: бяга, КаРа сКи с децата си – на 10 и 13 години, пътува, с удоволствие чете Книги за 

вселената и за света извън медиите и РеКламата, почитател е на изКуството.

текст: АлексАндринА кАрАджовА снимки: БоянА БоневА, NoFrame Studio
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tази година фестивалът Mediamixx, 
на който сте председател на консул-
тативния съвет, ще се проведе за 
15-и път. Какво е новото около съби-
тието?
Новостите са основно в две посоки 
– развитие на съдържанието и разши-
ряване на присъствието на държави-
те участници. Фестивалът, който ще 
се проведе от 3 до 7 юни, тази годи-
на включва представители не само 
на Балканите, но и на Русия, Украйна, 
балтийските държави, Чехия, Полша, 
Австрия, Унгария, Словения, Словакия. 
В този смисъл се опитваме да напра-
вим Mediamixx събитие с все по-между-
народна значимост. Новост има и при 
наградите на фестивала. Тази година 
за първи път за изключителни пости-
жения в мобилната и интернет рекла-
мата ще се присъжда специален чадър 
– Cyber & Mobile Umbrella. Международ-
но жури от експерти в мобилната и он-
лайн рекламата ще разгледа предложе-
нията в �� уеб и 3 мобилни категории, 
сред които са например корпоративни 
yеб сайтове, e-mail маркетинг и интер-
активни инструменти. Най-добрите в 
тази област ще бъдат отличени с на-
градата Cyber & Mobile Umbrella, която 
отразява стремителното развитие 
едновременно на медията и средства-
та за рекламиране. Ще се присъжда и 
Platinum Umbrella за крос медия форма-
ти. По отношение на съдържанието 
– организираме конгрес в рамките на 
фестивала, в който са включени много 
интересни теми, свързани с използва-
нето на медиите в тези трудни вре-
мена. Презентаторите са от различни 
международни компании, например OMV 
и Beiersdorf, консултанти от ранга на 
Марио Гарсия, с клиенти като гиганта 
New York Times, ще имаме инвестито-
ри в интернет като Дани Гутенберг, 
партньори като RTL и Golden Drum. 

предвид финансовата криза трябва 
ли компаниите да рекламират дори 
повече от преди, за да привлекат 
клиентите? възможно ли е да се из-
влекат ползи от кризата чрез прила-
гане на определени комуникационни 
стратегии?
Ясно е, че индустриите, които преди 
имаха огромни бюджети за реклама, 
като банковия и автомобилния сектор, 
сега до известна степен са свили из-
ползването на медиите. Но пък това 
провокира намирането на възможно 

най-ефективния начин за позициониране 
и реклама. Процесът на преплитане на 
всички стари канали за комуникация и 
тези онлайн все още продължава, неза-
висимо от кризата. И определени бран-
шове ще имат полза и ще са победи-
тели в тези трудни времена. Да, това 
може да е с цената на повече отстъп-
ки, по-чувствително ценообразуване, на 
стеснени възможности за избор, но ще 
е факт. По време на криза всяка компа-
ния знае кое е най-доброто за нея, как-
ва стратегия трябва да избере. Моят 
съвет е свързан с нагласата. На всички 
ни е известна думата reactive като по-

ведение, просто трябва да сменим мяс-
тото на буквата C и думата да стане 
creative. Защото, подобно на трудните 
моменти в личния живот, в началото 
е хаос и не знаеш откъде да започнеш, 
за да се изправиш. След това обаче се 
стягаш и си задаваш въпроса: каква е 
моята цел, докъде искам да стигна? И 
си обратно в играта. Затова компании-
те с чисто реактивно поведение ще 
срещнат повече трудности, а тези, 
които изберат креативния подход в 
маркетинга, рекламата и комуникация-
та, ще спечелят. При всички случаи 
това е най-тежката ситуация, с която 
се е сблъсквало нашето поколение, и е 
невероятно предизвикателство. Прос-
то нямаме друг избор, освен да рабо-
тим и да се справим. Това важи в осо-
бена степен за вас, българите, които 
сте се срещали какви ли не трудности 
и имате потенциал да се справите.

Какво е мнението ви за развитие-
то на рекламния и медийния пазар в 
източна европа и как фестивалите 
като Mediamixx допринасят за това 
развитие?
Доскоро развитието на този пазар 
беше с такива темпове, че България 
и Румъния можеха да се нарекат реги-
он мечта. При сегашните реалности 
растеж все още ще има, макар и не в 
двуцифрени стойности, както досега. 
Фестивалите като Mediamixx са плат-
форми, които събират на едно място 
хора за обмен на идеи за маркетинг и ко-
муникация и създаване на възможности 

за реализирането им. Те са платформа 
за визия за бъдещето и са огледало на 
една от най-сериозните индустрии в 
света, защото медиите са двигател 
на икономиката, в тях са заети огро-
мно количество специалисти и прите-
жават власт и отговорност едновре-
менно. Сега всички говорят за кризата. 
Аз много вярвам в енергията – когато 
непрекъснато се комуникира негатив-
ното, то само се завихря като спирала. 
С нищо не променяме реалността, ако 
мислите ни са негативни. Затова смя-
там, че е важно да виждаме ясно труд-
ностите, но да сме креативни вместо 
реактивни и да насочваме енергията 
нагоре, да намираме позитивен под-
ход. В този смисъл медиите трябва не 
само да комуникират проблемите, но и 
възможностите за решаването им, за 
да не се създава депресивен климат.  

Блестящата идея
се свежда до едно: да си 

непредсказуем
и същевременно

приложим.
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С нищо
не променяме 

реалността,
ако мислите ни са

негативни.

Какво мислите за българския крией-
тив и каква е рецептата за генерира-
не на блестящи идеи?
Харесвам много българската креатив-
ност, тук се раждат интересни идеи и 
има гъвкавост на мисленето. Генерира-
нето на блестящи идеи винаги се свеж-
да до едно и също нещо – да си изне-
надващ, непредсказуем и същевременно 
приложим.  

Какво е отношението ви към изпол-
зването на социални мрежи като 
facebook и LinkedIn?
Сега е моментът да направя малко рек-
лама – Mediamixx има своя група във 
Facebook, така че можете да се присъ-
едините по всяко време (смее се). Ше-
гата настрана, тези социални мрежи 
вече са медия сами по себе си. Четеш 
списание или вестник, гледаш телеви-
зия и междувременно си на компютъра 
и следиш какво правят приятелите ти 
в този момент. Социалните мрежи те-
първа ще се разгръщат като потенци-
ал. 

Как информационните технологии 
променят поведението на потреби-
телите?
Вече сме непрекъснато онлайн, носим 
със себе си преносими компютри, сни-
маме и записваме разговори с телефо-
ни, постоянно изграждаме своята вир-
туална индентичност, което всъщност 
представлява истински онлайн бран-
динг. Защото например във Facebook 
с част от приятелите ми не сме се 
виждали от две години и това, което е 
онлайн като информация за мен, изграж-
да представата им за моята личност. 
Технологиите ни променят като пове-
дение. С тях никога не може да си само-
тен, винаги си онлайн – дали пътуваш в 
такси, или вървиш пеша, винаги можеш 
да се свържеш с приятел, да му изпра-
тиш снимки, да си мултифункционален. 
Харесва ми. Забавно е.


