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CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF KYUSTENDIL

ПОКАНА
за участие в обучение на МСП по иновации и конкурентоспособност в
трансграничния регион „България – Македония“
Кюстендилска търговско-промишлена палата като партньор по проект
„Българо-македонско трансгранично сътрудничество за повишаване на капацитета
за конкурентоспособност и иновации”, финансиран с подкрепата на ЕС чрез ИнтеррегИПА Програма за трансгранично сътрудничество България-Бивша Югославска Република
Мекдония, CCI No 2014TC16I5CB006, изпълняван в партньорство с Българска академия
на науките /БАН/, Македонската академия на науките и изкуствата /МАНУ/ и
Фондация за развитие на МСП, Куманово, има удоволствието да Ви покани на
обучение за малки и средни предприятия с участие на фирми от България и Македония,
насочено към изграждане и повишаване на капацитета за конкурентоспособност и
иновации.
Обучението ще се проведе на 03-04 ноември 2017 г. в конферентната зала, ет. 6 на
парк-хотел Кюстендил, гр. Кюстендил, ул. „Калосия” 19.
Всички разходи за участие в обучението са за сметка на проекта.
За допълнителна информация и въпроси, свързани с мероприятието, може да се
обръщате към КТПП на тел.: 0886 533 143.
Приложение: Програма на обучението.
Като се надяваме на участие от Ваша страна,
01.11.2017 г.

Оставам с уважение,
Ваньо Костадинов
Председател на КТПП
Йордан Беловодски
Гл. секретар на КТПП
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Програма
Обучение на МСП по иновации и конкурентоспособност
в трансграничния регион „България – Македония“
03-04 ноември 2017 г.
Парк-хотел Кюстендил, конферентна зала ет. 6
Час
12:30-13:00

3 ноември 2017 (петък)
Тема
Регистрация на участниците с уелкъм кафе
Разчупване на ледовете:




Представяне на обучаващи и обучавани
Запознаване с програмата
Аргументиране на темите за обучение

13:00-14:00
14:00-16:00

Обяд
Дигитален маркетинг – инструменти за
взаимодействие и комуникация с клиента.
Увод в дигиталния маркетинг.
Бизнес модел и стойностно предложение.
Канава на бизнес модел – описание и елементи.

16:00-16:30
16:30-18:30

Кафе-пауза
Стратегии за реклама. Маркетингова кампания в
социалната медия Фейсбук.
Разработка и създаване на дигитално
съдържание за маркетингови кампании чрез
Canvas(банери, постове за социалните медии,
инфографики, статуси, изображения,
маркетингови материали)
Вечеря
4 ноември 2017 (събота)
Тема
Обобощение и дискусия с кафе-пауза на темата
за дигитален маркетинг
Увод в управлението на проекти. Основни цели
на управлението на проекти. Основни
характеристики на проекта. Жизнен цикъл на
проекта. Примери
Планиране на проектните дейности. Елементи
на проектното предложение (план). Примери
Проектни разходи и бюджети. Примери
Разписание на проектните дейности. Методи
Разпределя на ресурси за изпълнение на проекта.
Примери

19:00
Час
09:00-09:30
09:30-11:00

Преподавател
доц. д-р Костадин Коларов
гл. ас. д-р Николай Ванков

Гл. Ас. Д-р Николай Ванков

гл. Ас. Д-р Николай Ванков

Преподавател
гл. Ас. Д-р Николай Ванков
доц. д-р Костадин Коларов
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11:00-11:15
11:15-12:30

12:30-13:00
13:00

Кафе пауза
Информационни изисквания към проекта.Цикъл
„планиране – мониторинг – контрол“.
Контрол върху изпълнението на проект
Източници за финансиране на проекти, целящи
внедряването на иновации и повишаване на
конкурентоспособността.
Обобщение. Въпроси и отговори, свързани с
конкретни идеи за проекти
Обяд

доц. д-р Костадин Коларов

доц. д-р Костадин Коларов

