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 Підприємство Bayerische Staatsforsten (BaySF) було 
засновано 1 липня 2005 р.

 Заснування BaySF було ядром реформи Баварської 
служби лісів.

 Головним змістом стало відокремлення суверенних 
функцій держави від її підприємницької діяльності.

 BaySF відповідає за управління державними лісами.

 Баварська служба лісів концентрується на здійсненні 

суверенних функцій та на консультаціях для приватних і 
комунальних власників лісу.

 BaySF продовжує понад 250-річну традицію сталого 
управління державними лісами Баварії.

 Наша місія: зберегти природу, покращити 
прибутковість, слугувати суспільству

Bitte hier Bild

einfügen

Історія підприємства «Баварські державні ліси»
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Наші цифри у 2017 р.

Площа в 

управлінні

808.731 га

Представництва 41

Лісові масиви 370

Річний приріст 6,1 млн. м³/рік

Дозволена 

вирубка

5,1 млн. м³/рік

Дійсна вирубка 4,96 млн. м³/рік

Лісові дороги бл. 25 000 км

Персонал 2 648

Обороти 402,4 млн. євро

Прибуток 54,1 млн. євро

Управління 1/3 лісів Баварії

«Баварські державні ліси» – в цифрах



Насадження

 наприклад, Pinus

radiata в Австралії,  

ялина ситхінська у 

Великій Британії тощо

Близьке до 

природи 

господарювання 

в лісі

Експлуатація 

пралісів

 наприклад, 

амазонський ліс, 

праліси в Канаді

Підхід до господарювання в лісі

«Баварські державні ліси» : місія управління лісом
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Наше розуміння сталого господарювання в лісі

Лісівництво, близьке до природи

 Зменшити посадки

 Відмова від суцільних вирубок

 Вибіркові вирубки з природним 

відновленням “вічні” ліси

 Захист старих лісів і ареалів

 Змішані ліси, адаптовані до 

місцевості, клімату та ґрунту

 Захист ґрунту наприклад, канати 

для трелювання кожні 30 м, 

обмеження на техніку

 Детальний «лісогосподарський» 

облік

 Планування управління відповідно 

до різних функцій лісу

Bitte hier Bild einfügen

«Баварські державні ліси» : місія управління лісом
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Комунікація у «Баварських 

державних лісах»

Підрозділ з комунікації 

підприємства



Загальні відомості

Організація та площі

Двоступенева організація

1 центральне управління в 

Регенсбурзі

41 лісогосподарське підприємство з 

370 масивами

1 підприємство з лісової техніки

BaySF

1 освітній центр з 2 опорними 

пунктами

1 центр енергетичної деревини

1 розсадник з 2опорними пунктами

1 стежка серед крон у Штайгервальді
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Загальні відомості

Органіграма «Баварських державних лісів»

8



Зайняті співробітники
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ДИНАМІКА ПЕРСОНАЛУ: АКТИВНІ СПІВРОБІТНИКИ повних робочих місць

офісних 

співробітників
державних службовців співробітників, що працюють у лісі



Стратегічна орієнтація

Очікування від державного лісу

 Економічні вимоги, 

наприклад, стале та постійне 

виробництво деревини

 Екологічні вимоги, наприклад, 

захист видів і біотопів

 Суспільні вимоги, наприклад,

відпочинок, робочі місця в

сільській місцевості, наука

Легітимні та рівноправні
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Комунікація в «Баварських державних лісах»
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Голова правління 
Мартін Ноймаєр

Правління
Райнгардт Тефт

Керівник офісу 
правління 

Мартін Еггерт

Керівник відділення 
комунікації

Філліп Бамюллер

Конрад Прільмаєр

Ян-Пауль Шмідт

Корбініан Гойсльшмід
(стартова програма)
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Організація підрозділу

Стратегія комунікації



• Інформація та комунікація всередині підприємства та назовні

• Корпоративний дизайн, корпоративне видавництво (журнал, портрети, брошури тощо)

• Концепція та підтримка позиціонування в інтернеті

• Соціальні медіа: концепція та розбудова

• Концепція та підтримка внутрішньої мережі

• Редагування газети співробітників

• Презентація підприємства назовні, а також координація зв'язків з громадськістю

• Робота зі ЗМІ (преса, радіо, ТБ тощо)

• Консультування та підтримка лісогосподарських підприємств у ході роботи з громадськістю

• Концепція та підготовка щорічних звітів та статистичного довідника

• Відео- та фотозйомка, фотоархів

• Представництво в групах, комісіях, лобіювання

• Заходи, івент-менеджмент

• Підготовча робота для правління

• Особливі проекти: наприклад, освітній проект «Стежка в кронах Штайгервальда», виставки, заходи з 

висвітленням в ЗМІ, Баварська виставка 2018 р., участь у ярмарку Interforst …
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Завдання підрозділу

Комунікація підприємства «Баварські державні ліси»



Стратегія

Стратегія комунікації

Особиста відповідальність

→ Усі співробітники представляють підприємство

На регіональному рівні

→ «Свої люди на місцях» = автентична комунікація

→ Забезпечити присутність у місцевих новинах

→ Регіональна робота з нетворкінгу та комунікації можлива тільки на рівні 

регіону

→ Представником є насамперед керівник лісогосподарського підприємства

Викликати довіру

→ Забезпечити відповідність між комунікацією та роботою в лісі

→ Не боятися критичних тем



Наші меседжі

Стратегія комунікації

 Наше близьке до природи господарювання в лісі поєднує захист та 

отримання користі на всій території

 Ми оптимізуємо економічні, екологічні та суспільні очікування до баварського 

державного лісу

 Ми маємо працювати на спільне благо

 Ми виробляємо цінну сировину з високим попитом: деревина високоякісна, 

екологічна та завжди відновлюється

 Ми забезпечуємо численні захисні функції довірених нам лісів

 Ми забезпечуємо збереження лісів у майбутньому та активно сприяємо 

розмаїттю в лісі

 Наші співробітники є найбільшими експертами з питань лісу



Наш підхід

Стратегія комунікації

 Думати не каналами, а змістом: внутрішня, зовнішня, онлайн- і офлайн-

комунікація мають походити „з одного джерела“  крос-медіа

 Напрямок редакційної діяльності: зміст має значення

→ Історія в її тяглості та автентичності вирішальна

→ Поєднання жанрів: інтерв’ю, нариси, репортажі та історії в зображеннях

→ Інфотейнмент

 Вишукане та привабливе оформлення

 Високоякісні зображення



Як ми хочемо комунікувати

Стратегія

 Персоналізація: люди завжди на передньому плані

 Емоціоналізація: історії, що викликають позитивні почуття

 Візуалізації: високоякісні зображення, більше динамічних зображень, 

використання (інтерактивних) інфографіків

 Концентрація: стратегія «флагмана»

 Соціальні медіа: насамперед має затягувати, незалежні 

комунікаційні завдання: загалом взаємозамінні

 Вчасно: адаптувати комунікацію до актуальних тенденцій

 Залежно від місцезнаходження: комунікація з використанням геолокації

(ГІС)



Веб-сайт підприємства

Центром онлайн-комунікації є веб-сайт

 Найважливіше медіа!

 Оптимізоване для 

мобільних приладів 

(адаптивний дизайн)

 Прямі заходи

 Орієнтація на сервіс

 Багато зображень

 Застосування ГІС

 Інтеграція з 

соціальними медіа



Центр – супутники Стратегічний 

центр

Сателіти 

в дії

Сайт як центр 

– “вітальня”

You-

tube

Twitter

Flickr

/ Pin-

terest

Соціальна 

мережа

Мікроблогінг

Сайти-супутники
Освітні 

мережі

Відеоплатформа

Face-

book

Наша цифрова стратегія

BWP,

Weltwald

тощо.
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Наша цифрова стратегія
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Підхід

 Центром онлайн-комунікації є веб-сайт

 Наші соціальні мережі виконують функцію супутників та готують 

інформацію для відповідних цільових груп або частин громадськості

 Однак соціальні мережі мають також незалежні комунікативні завдання

(побудова лояльності, сервіс, діалог, поширення новин тощо)

 Взаємодія / діалог на рівних: швидка реакція та

гнучкість

 Вільний простір для експериментів



Подальший розвиток: від аналогових до цифрових історій

Веб-сайт підприємства



Продовження зовнішніх і внутрішніх друкованих публікацій

Цифровий тематичний портал, оскільки онлайн бракує якісних видань у цій галузі

Навколо тематики лісового господарства

Збереження та перенесення високої якості у цифровий формат

Змісти друкованих видань є основою для «спеціальних випусків»

Досягнення нових цільових груп, підвищення відвідуваності

Додати інтерактивність



Соціальні медіа
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Соціальні медіа
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Офлайн: друковані видання
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Журнал «Баварських державних лісів»

Розповідати історії

 Монотематичні видання про всі 

аспекти сталого господарювання в 

державному лісі Баварії

 Історії замість чистої передачі знань

 Зміст, оформлення, зображення

емоції

 Наклад: 10 000 (330 000) примірників

 Високоякісне оформлення: 7 нагород

BCM

Реалізація – офлайн
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Регіональний журнал «Der Spessart»

Реалізація – офлайн

Розповідати регіональні історії

 Адаптація концепції журналу до регіону

 Мета: «дати обличчя» досягненням

лісового господарства як частині

культурного ландшафту Шпессарта

та діючим особам

 Аргументована противага полемічній 

критиці господарювання в 

державному лісі

 Наклад: 90 000 примірників

 На цей момент виходив друком тричі



Статистичний довідник

 Чисте зібрання даних і фактів

 Разом з офіційним річним звітом 

доповнює комунікацію про звітний рік

 Публікується тільки в цифровому форматі

Статистичний довідник

Реалізація – офлайн
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Журнал співробітників

„intern“

 Тематичні номери що два місяці

 Співробітники знаходяться у фокусі та 

можуть брати активну участь

 Сучасний вигляд, висока якість 

текстів і зображень

 Мета: передача інформації та

розважання

 Цільова група: насамперед співробітники

(пересилається на приватну адресу),  а 

також наглядова та експертна ради,  

Управління лісів

Реалізація – офлайн
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Внутрішня мережа
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 Цілі: оперативне 

інформування,

„інфотека“, платформа для 

діалогу

 Цільові групи: Усі колеги на 

робочому місці з 

комп'ютером

 Важливо: функція діалогу

Внутрішня мережа



Відділення комунікації підприємства

БАВАРСЬКІ ДЕРЖАВНІ ЛІСИ

тел. 0941 6909-121  

e-mail presse@baysf.de

ДУЖЕ ДЯКУЮ!

mailto:presse@baysf.de

