Обучение по проект “ОЦЕЛЯВАНЕ – Оцеляване след
бурята: Идентифициране и използване на ключови
възможности за продължаване на бизнеса“ се
проведе за 5-и път в София
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От 11-ти до 15-ти март, 2019 година, беше проведено петото поред обучение и учебно посещение в гр. София, България, като
id=MTk4MDAtMzk0MzYtMTYwMDYtNDQyMjkxOTM4LTE2OTc5LTU0MzMtZTI0YzRkNjNhZjMwYTA2YjJhOWExMWEzNTNlN2ZmYmQ0ZDJkNmVkZTI1Y2I5ZDgzZTgzYjkyN2
част от проекта “ОЦЕЛЯВАНЕ – Оцеляване след бурята: Идентифициране
и използване на ключови възможности за
protetto da reCAPTCHA
продължаване на бизнеса“. Еразмус+К2 Стратегически партньорства
Privacy - Termini за професионално образование и обучение –
Privacy - Termini

Обмяна на практики – Проект № 2017-1-IT01-KA202-006081. Обучението бе организирано от Българска мениджмънт
асоциация.

В присъствието на партньорите по проекта, съответно: Италия (Godesk– Potenza и Sharing Europe – Florence), Полша (Euro-Idea
– Krakow), Португалия (Epralima – Arcos de Valdevez), Испания (Fundation Integral Steel Workers – Porto de Sagunto) иБългария
(Българска мениджмънт асоциация – Банско), бяха идентифицирани бизнес мениджмънт практики и фирмени стратегии за
износ, които са позволили на българските фирми да преодолеят трудностите и да оцелеят, и често използвайки предимството
в този момент да увеличат пазарния си дял и обороти по време на икономическата криза. Българската организация, която бе
домакин на мероприятието представи Модела за отличителен бизнес на Европейската фондация за качествен мениджмънт
(EFQM). Предоставено беше и обучение по използване на Модела за управление на фирмите и подобряване на тяхната
ефикасност и ефективност. Присъстващите бяха запознати и със стратегиите на водещи български производители за износ на
продукцията им.
Като част от програмата на обучението, беше посетена фирма „Амет“ ЕООД, производител на електронни инструменти за
медицински цели. Там присъстващите бяха запознати с историята на фирмата и нейната стратегия за износ и пласиране на
продукцията й на външните пазари. В последствие партньорите по проекта имаха възможност да участват на презентация на
фирмата „Колцен“ ЕООД, която осъществява дейност в програмиране и създаване на софтуер. Делегацията посети и „София
тех парк“, където се запозна с възможностите, с които „София тех парк“ подкрепя стартиращи фирми, а именно да ползват
базата на парка и прилежащите й лаборатории на преференциални цени и при облекчени условия.
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Ho perso 15 kg a 55
Mistico! Queste 4 cifre
anni! Ricetta: prima di sulla carta di credito
colazione, prendevo... possono rendervi
milionari!
(http://ho_perso_15_kg_a_55_anni_ricetta_prima)

Sbiancamento dei
denti a casa! In una
sera sorriso bianco e
splendente!

Ragazzina barese fa
9800$ al mese! "Ho
lasciato la scuola a 16
anni, ed ora...

(http://mistico_queste_4_cifre_sulla_carta_di)
(http://sbiancamento_dei_denti_a_casa_in_una_e)
(http://ragazzina_barese_fa_9800_al_mese_ho_la)
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