
Майсторски клас 
„Комуникация, креативност и лидерство – ключови фактори за успех в 

бизнеса” 

Лектор – Мартин Петров - випускник на Колежа по мениджмънт, търговия и маркетинг. 
Завършил е професионална специализация „Международен маркетинг” в ZIBAT 
Campus College, Roskilde, Denmark, където овладява умения, свързани със събитиен 
мениджмънт, организационни умения, културни различия, интернационален 
маркетинг. По време на своята специализация Мартин Петров усъвършенства своите 
преподавателски качества, презентационните си и комуникационни умения, което го 
прави достъпен и интересен лектор. Професионалният му път е свързан с големи 
компании като Herbalife International, Forever Living Products, ING life Insurance и др. 
Интересна част от неговата професионална биография е участието му в доброволчески 
международни организации и кампании – Европейски доброволчески офис, 
Европейски младежки екип – България. 

Първа събота  15.03.2014 г. от 10 ч. 

Тема: „Комуникация – необходимост за успех в бизнеса и в живота!” 
Блок 1: Основни елементи на успешната комуникация; 

Блок 2: Как да достигнем до целевата аудитория; 

Блок 3: Заглавия като за Туитър; 

Блок 4: Дискусия с гост лектор Кристина Крънчева - е международен консултант по 

корпоративен имидж, етикет и международен протокол, основател и управител на 

фирма „СМ Консултинг” ЕООД. Завършила е швейцарското училище за етикет и 

международен протокол Institut Villa Pierrefeu и The Protokol School of Washington. 

Притежава лиценз за имидж консултант от Londоn Image Institut. Кристина Крънчева е 

автор на множество публикации, книгата „Бизнес етикет”, в която студентите могат да 

се запознаят с правилата за поведение в делова среда в близо 30 държави от целия 

свят. В своята десетгодишна практика като лектор и преподавател, тя е провела 

обучения и семинари, свързани с бизнес етикет, международен протокол, 

корпоративен имидж. Сред многобройните й клиенти са много мащабни корпорации 

като  Price Waterhouse, First Investment Bank, Sopharma Trading, UniCredit Bulbank, 

Siemens, Vivacom. Сред индивидуалните й клиенти са управители на български и 

международни фирми и политици.  

  



Втора Събота  22.03.2014 г. от 10 ч. 

Тема: „Креативност – равно на лидерство в бизнеса!” 
Блок 1: Отключи гения в себе си!; 

Блок 2: Използване на инструменти за креативност; 

Блок 3: Вдъхновението или как да бъдем винаги вдъхновени; 

Блок 4: Дискусия с гост лектор инж. Светлин Наков – е смятан за светило в 

софтуерните среди. Светлин Наков е един от онези рядко срещани хора, които дават 

знания на другите без користни цели. Курсовете му по програмиране в софтуерната 

академия на българската компания "Телерик" са подплатени от солидния му опит - и 

като програмист, и като преподавател. Курсистите му казват, че говори увлекателно, с 

чувство за хумор, и всеки път казва нещо ново и странично, което не е заложено в 

лекцията. 

Днес Наков е съосновател на софтуерен университет "СофтУни". Той се вълнува от 

информационните технологии още от ученик. През 2002 г. организира първия си 

безплатен курс за програмиране във ФМИ. Две години по-късно получава наградата 

"Джон Атанасов" за принос в информационните технологии.  

Трета Събота  29.03.2014 г. от 10 ч. 

Тема: „Лидерство по време на криза” 
Блок 1: Лидер – що е то? 

Блок 2: Да водиш или да следваш?  

Блок 3: Планиране, делегиране, организиране; 

Блок 4: Дискусия с гост лектор проф. д-р Юлия Стефанова - е преподавател в 
магистърска програма в Нов Български университет и член на Програмния съвет – 
катедра „Американистика и англицистика” в СУ. Тя е дългогодишен изпълнителен 
директор на Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт”, 
експерт в сферата на лидерството и голяма част от нейната преподавателска кариера е 
насочена към младите лидери на България и развитието на лидерския потенциал у 
младите хора в нашата страна.  
 

 


