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Мануела Тотева: Изкуството на ефективната комуникация

Manuela Toteva: The art of effective communication
The PR and communication expert on talent's successful 
integration outside Bulgaria

Експертът по PR и комуникации за успешната интеграция  
на таланта извън България

Преди 3 години МАНУЕЛА ТОТЕВА, утвърден специа-
лист по PR и комуникации с опит в индустрии като 
ИТ, металургия, банкиране, търговия и други, решава 
да скочи в дълбокото, следвайки кариерното развитие на 
съпруга си - и успешно започва работа Германия. Промя-
ната е от порядък, който е предизвикателство за всеки 
специалист, но Мануела Тотева се справя блестящо. 
Днес тя работи върху докторантурата си по ефектив-
ни комуникации в онлайн среда, чете лекции в Софийския 
университет и в Техническия университет на Илме-
нау, и е член на Deutsche Public Relations Gesellschaft и 
Heidelberg International Professional Women's Forum.

Как започна професионалният Ви път в 
чужбина?

Промяната е най-силната константа в живота. Водена 
от това разбиране с ясни цели и стратегия преди някол-
ко години буквално надскочих себе си в кариерно отно-
шение. От върха на професионалния успех като мени-
джър с над 15 години опит в комуникации те в някои от 
най-успешните компании в страната и президент на най-
старата професионална организация на ПР специали-
стите в България, с палитра от локални и международни 
контакти и успешни проекти, се гмурнах в дълбоките и 
непознати води на нова културна и бизнес среда в Герма-
ния като маркетинг консултант за най-голямата компа-
ния за бизнес софтуер в света. Днес, след годините опит 
тук, мога само да продължа напред със силна мотивация 
и желание за развитие в сферата, в която съм. 

Лесно ли е да си жена, при това българка, във Ва-
шата професия?

Не правя разделение по отношение на пол и нацио-
налност. В сферата на комуникациите и маркетинга 
на национално ниво професията е в известна степен 
феминизирана, но това не важи за европейски или 
глобален мащаб, където ситуацията е 1:3 в полза на 

мъжете. Смятам, че в бизнеса няма нищо лесно и ако 
подхождаме с достатъчно компетентност и увереност 
в работата, полът остава на заден план. Колкото до 
националната принадлежност вярвам, че има клише-
та за хората с определена предварителна настройка. 
Когато си навън, ти се превръщаш в търговска марка, 
посланик на родината си и вярвам, че трябва да сме 
отговорни и да демонстрираме качествата си винаги, 
когато ни се отдаде възможност.

Кои са основните тенденции в успешната пуб-
лична комуникация през 2020 г.?

Качеството и ефективността на съдържанието и 
дигитализацията на комуникацията са основните тен-
денции и през 2020 г. Усилията на специалистите ще 
са насочени към развиване на умения за управление 
на апликации за автоматизиране на процесите и об-
работване на данните. Креативността и творческите 
идеи ще носят все повече добавена стойност. В марке-
тинг кампаниите ще има повече видео съдържание и 
още по-задълбочено анализиране и таргетиране на ау-
диторията. Устойчивото развитие се превръща в клю-
чова тема в обществената комуникация в регионален 
и международен мащаб. Събитията като комуника-
ционен инструмент остават актуални, а засилващата 
се конкуренция между агенциите води до позитивни 
резултати за клиента по отношение на цена и качест-
во. Има известно прегрупиране при най-популярните 
социални медии, като тези с бизнес насоченост като 
LinkedIn и Twitter стават все по-важни за компании-
те. Въпреки това, каузата за чиста информационна 
среда остава предизвикателство пред бизнеса и об-
ществото. Вярвам, че една от целите ни като профе-
сионалисти е да я подкрепяме и да продължим да се 
борим с фалшивите новини.

www.manuela-toteva.com
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Two years ago MANUELA TOTEVA, an established 
specialist in PR and communication with experience 
with industries such as IT, metallurgy, banking, retail 
and others, decides to jump in the deep, following her 
husband’s career growth, and successfully started work 
in Germany Change of such a scale is a challenge to any 
professional, but Manuela Toteva dealt with it brilliantly. 
Now she works on her PhD on Effective Communication 
in Online Environment, lectures at Sofia University 
and Technical University – Ilmenau, and is a member of 
Deutsche Public Relations Gesellschaft and Heidelberg 
International Professional Women's Forum.

How did you move your professional career abroad?
Change is life's strongest constant. Several years ago, lead 

by this understanding and with well-defined goals and 
strategy, I literally outperformed myself career-wise. From 
being on top of professional success as a manager with over 
15 years of experience in communication with some of 
Bulgaria's most successful companies and a president of the 
country's oldest PR professional organisation, with a range 
of local and international contacts and successful projects, 
I jumped into the deep and unexplored waters of a new 
culture and business field such as Germany as a marketing 
consultant of the largest business software company in the 
world. Today, after my years of experience here, I can only 
continue forward with strong motivation and desire to 
develop in my current field. 

Is it easy to be a Bulgarian woman in your profession?
I do not divide people according to their sex and 

nationality. In the field of communications and marketing 
at a national level our profession is feminised to a certain 
extent, but this is not valid at European or world level 
where the situation is 1:3 in men's advantage. I think that 
nothing is easy in business and that if we apply enough 
competency and confidence in our work, sex is of no 

importance. As for nationality, I believe that only people 
with certain disposition trust clichés. When you are 
abroad, you are a brand, an ambassador of your country; 
I believe that we should be always responsible and should 
demonstrate our qualities whenever we have the chance to.

What are the main trends of successful public 
communication in 2020?

Quality and effectiveness of content and 
communications' digitalisations will remain the main 
trends of 2020. Professionals' efforts will be targeted 
towards development of skills for management of apps for 
process automatisation and data processing. Creativity 
and creative ideas will bring even more added value. 
Marketing campaigns will include more video content 
and even more audience in-depth-analysis and targeting. 
Sustainable development is becoming a key topic of 
public communication on a regional and international 
level. Events as communication instrument remain 
trendy, and the increasing competition between agencies 
will lead to positive results for the client with better value-
for-money. There is certain regrouping in most popular 
social media, the importance of business-oriented 
ones such as LinkedIn and Twitter for the business is 
growing. Regardless, the cause for clean informational 
environment remains a challenge to business and society. 
I believe that one of our goals as professionals is to 
support it and to continue fighting fake news.

Manuela Toteva (left) as a member of the Managing Board of 
Heidelberg International Professional Women's Forum, 2019

Мануела Тотева (ляво) като член на Управителния съвет на 
Heidelberg International Professional Women's Forum, 2019 г.

Manuela Toteva with some of her students from  
Technical University – Ilmenau, Germany, 2019

Мануела Тотева с нейни студенти от Техническия университет  
в Илменау, Германия, 2019 г.


