
   

                

 

    
    
    

                ПрограмаПрограмаПрограмаПрограма 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

6666    април, четвъртъкаприл, четвъртъкаприл, четвъртъкаприл, четвъртък    

11111111....00000 0 0 0 ––––    11112222....00000000            ОткриванеОткриванеОткриванеОткриване    

   Авторски спектакъл на Мирослав Моравски - Моро 

11112222....15 15 15 15 ––––    11113333.0.0.0.00000            Нарисувай инвестицияНарисувай инвестицияНарисувай инвестицияНарисувай инвестиция 

Милена Петкова, мениджър Знание, Карол 

7777    април, петъкаприл, петъкаприл, петъкаприл, петък 
11111111.00 .00 .00 .00 ––––    11112222.00.00.00.00            ТТТТолкова важно олкова важно олкова важно олкова важно ли е ли е ли е ли е да управляваме личните си финансида управляваме личните си финансида управляваме личните си финансида управляваме личните си финанси    

Стойне Василев, създател на сайта за лични финанси SmartMoney.bg, 
председател на УС на Българска асоциация на личните финансови 
консултанти 

12.15 12.15 12.15 12.15 ––––    13.0013.0013.0013.00            АртшопАртшопАртшопАртшоп    

Изкуството на личния бюджетИзкуството на личния бюджетИзкуството на личния бюджетИзкуството на личния бюджет    
Стойне Василев, създател на сайта за лични финанси SmartMoney.bg, 
председател на УС на Българска асоциация на личните финансови 
консултанти 

10 април10 април10 април10 април, , , , понеделникпонеделникпонеделникпонеделник    

11111111.00 .00 .00 .00 ––––    11112222.00.00.00.00            Как да инвестирате, без да жертвате Как да инвестирате, без да жертвате Как да инвестирате, без да жертвате Как да инвестирате, без да жертвате времето за изкуствовремето за изкуствовремето за изкуствовремето за изкуство 

Даниел Ганев, изп. директор Карол Капитал Мениджмънт 

12121212.15 .15 .15 .15 ––––    11113333.00.00.00.00            АртшопАртшопАртшопАртшоп    

    Защо творците избират да инвестират във фондовеЗащо творците избират да инвестират във фондовеЗащо творците избират да инвестират във фондовеЗащо творците избират да инвестират във фондове    

    Бистра Коцева, Ръководител на отдел Връзки с клиенти 

Карол Капитал Мениджмънт 

11111111    април, вторникаприл, вторникаприл, вторникаприл, вторник    

11.00 11.00 11.00 11.00 ––––    12.0012.0012.0012.00            Как конкурсите и участията в проекти изграждат творецаКак конкурсите и участията в проекти изграждат творецаКак конкурсите и участията в проекти изграждат творецаКак конкурсите и участията в проекти изграждат твореца 
Селма Тодорова, художник, член на СБХ 

12.15 12.15 12.15 12.15 ––––    13.0013.0013.0013.00            Арт шопАрт шопАрт шопАрт шопСветлините и сенките като идеи и възможностиСветлините и сенките като идеи и възможностиСветлините и сенките като идеи и възможностиСветлините и сенките като идеи и възможности    

Карина Попова, художник, фотограф, дизайнер    

12121212    април, срядааприл, срядааприл, срядааприл, сряда    

11.00 11.00 11.00 11.00 ----    12.0012.0012.0012.00    Изкуството да Изкуството да Изкуството да Изкуството да инвестираме на Българска фондова борсаинвестираме на Българска фондова борсаинвестираме на Българска фондова борсаинвестираме на Българска фондова борса  

Ангел Рабаджийски, изп. директор на ИП Карол 

12.15 12.15 12.15 12.15 ––––    13.0013.0013.0013.00            Арт шопАрт шопАрт шопАрт шоп    

            Финансите в съвременната живописФинансите в съвременната живописФинансите в съвременната живописФинансите в съвременната живопис    

ДДДД----р Юлиана Текова, р Юлиана Текова, р Юлиана Текова, р Юлиана Текова, художник, преподавател 



   

                

13131313    априлаприлаприлаприл,,,,четвъртъкчетвъртъкчетвъртъкчетвъртък        

11.00 11.00 11.00 11.00 ----    12.0012.0012.0012.00            Котка на покриваКотка на покриваКотка на покриваКотка на покрива    

Или как да имате своите седем живота в комуникацията 

Петя Константинова, художник, виртуално – от Прага 

12.15 12.15 12.15 12.15 ––––    13.0013.0013.0013.00            АртшопАртшопАртшопАртшоп    

За лампите, идеите и За лампите, идеите и За лампите, идеите и За лампите, идеите и FacebookFacebookFacebookFacebook    

Николай Табаков, творец, музикант, политик 

11118888    априлаприлаприлаприл,,,,    вторниквторниквторниквторник    

11.00 11.00 11.00 11.00 ----    12.0012.0012.0012.00            Галерията като култура и Галерията като култура и Галерията като култура и Галерията като култура и професионални възможностипрофесионални възможностипрофесионални възможностипрофесионални възможности    

    Райна Костова, галерист, галерия Маестро 

12.15 12.15 12.15 12.15 ––––    13.0013.0013.0013.00            Арт шопАрт шопАрт шопАрт шоп    

Брейнсторминг: Брейнсторминг: Брейнсторминг: Брейнсторминг: Как Как Как Как да стигнем до галеристда стигнем до галеристда стигнем до галеристда стигнем до галерист    

    Райна Костова, галерист, галерия Маестро 

19 април19 април19 април19 април, сряда, сряда, сряда, сряда    

11.00 11.00 11.00 11.00 ----    12.0012.0012.0012.00            Авторското право и личнияАвторското право и личнияАвторското право и личнияАвторското право и личниятттт    финансов успехфинансов успехфинансов успехфинансов успех    

Мирослав Моравски, юрист и музикант 

12.15 12.15 12.15 12.15 ––––    13.0013.0013.0013.00            Арт шопАрт шопАрт шопАрт шоп    

Как може да се защитим чрез обекти на индустриална собственостКак може да се защитим чрез обекти на индустриална собственостКак може да се защитим чрез обекти на индустриална собственостКак може да се защитим чрез обекти на индустриална собственост    

Цветанка Апостолова, художник, старши експерт в Патентно ведомство на 

Република България    

20 април20 април20 април20 април, четвъртък, четвъртък, четвъртък, четвъртък    

11.00 11.00 11.00 11.00 ----    12.0012.0012.0012.00            Личен Личен Личен Личен бранд и маркетинг на съвременния художникбранд и маркетинг на съвременния художникбранд и маркетинг на съвременния художникбранд и маркетинг на съвременния художник    

Ромео Смилянов, художник    

12.15 12.15 12.15 12.15 ––––    13.0013.0013.0013.00            Арт шопАрт шопАрт шопАрт шоп    

Брейнсторминг: Фирма или свободна практикаБрейнсторминг: Фирма или свободна практикаБрейнсторминг: Фирма или свободна практикаБрейнсторминг: Фирма или свободна практика  

Ромео Смилянов, художник    

21212121    априлаприлаприлаприл, , , , петъкпетъкпетъкпетък    

11.00 11.00 11.00 11.00 ––––    12.0012.0012.0012.00            Може ли всеки да инвестира на международните пазариМоже ли всеки да инвестира на международните пазариМоже ли всеки да инвестира на международните пазариМоже ли всеки да инвестира на международните пазари  

Георги Ангелов, мениджър Бизнес развитие в ИП Карол  

12.15 12.15 12.15 12.15 ––––    13.0013.0013.0013.00            АртшопАртшопАртшопАртшоп    

            Кога пКога пКога пКога психологиясихологиясихологиясихология    на на на на успеха успеха успеха успеха ====    психологияпсихологияпсихологияпсихология    на на на на творецатворецатворецатвореца????    

Георги Ангелов, мениджър Бизнес развитие в ИП Карол  

    

    

    

    

ТворческаТворческаТворческаТворческа    седмицаседмицаседмицаседмица                    22224 4 4 4 ––––    28 април28 април28 април28 април    

Индивидуална работа по Индивидуална работа по Индивидуална работа по Индивидуална работа по проектитепроектитепроектитепроектите    

    

    

    

    
    

ПрезентацииПрезентацииПрезентацииПрезентации    

на творбитена творбитена творбитена творбите                28 април28 април28 април28 април, 11, 11, 11, 11    часачасачасачаса    


