
                                    
                          

 
 

 

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ЗА МСП 

НА ТЕМА: 
 

„Онлайн търговията и възможностите пред малките и средните предприятия за 
увеличаване на продажбите“ 

 
Искате да излезете на международния пазар? Разберете как! 

 

П Р Е Д В А Р И Т Е Л Н А  П Р О Г Р А М А 
 

12.12.2017 г. в Русенски университет „Ангел Кънчев”, ул. Студентска 8, корпус 2, зала 2Г.204   

9:30 – 10:00 Регистрация на участниците 

10:00 
Приветствени слова и откриване на форума от представители на местната власт, 
ИАНМСП, „Ди Ейч Ел Експрес България“, „АПИС Европа“ и  БАЕЗ 

10:15 – 11:15 

Модератор: Николай Петканов, регионален представител на  ИАНМСП 
 

Панел І  
 

Тема на презентацията: Онлайн търговията и възможностите пред малките и 
средните предприятия за увеличаване на продажбите 
 

 Електронната търговия – какво, как и защо 
 Как да излезем успешно на международния онлайн пазар 
 Какво е важно за клиентите, които купуват онлайн 
 Рецепта за успех 

 

Лектор:   Петя Василева, мениджър продажби в „Ди Ейч Ел Експрес България“ ЕООД 

11:15 – 12:30 

Панел ІІ  
 

Тема на презентацията: Новата безплатна програма на АПИС LINK DETECTOR – 
улеснява четенето на юридически текстове от  неюристи 

 Разработката на Апис Link Detector – софтуерен инструмент за интернет 
браузърите и Microsoft Word, който се добавя безплатно и улеснява всички, които 
работят или ползват правна информация в интернет пространството. 
  

Лектор: Даниела Каменова, представител на АПИС за Русе и региона 
 
Тема на презентацията: Взаимодействието „УНИВЕРСИТЕТ – БИЗНЕС” като фактор 
за подобряване на регионалната конкурентоспособност 
 

 Висококачествено обучение на студенти в бизнес среда 
 Университетски научни и учебни дейности заедно с бизнеса 
 Бизнес развитие чрез сътрудничество с университета 
 Ползи за всички заинтересовани страни 

 
Лектор: Гл. ас. д-р Свилен Кунев, преподавател във Факултет „Бизнес и мениджмънт” и 
координатор към Център по предприемачество и Дунавски трансферен център на 
Русенски университет „Ангел Кънчев” 

12:00 – 13:00 

Панел III 
 

Тема на презентацията: Възможности за застраховане на плащания при износ и 
сделки на територията на Република България и финансиране на бизнеса 
 

 Осигуряване защита от неплащане от страна на клиент при извършване на 
сделки на отложено плащане 

 Изплащане на обезщетение при забава на плащане по търговска сделка или при 
изпадане в несъстоятелност на партньора ви 

 Достъп до финансиране за МСП – Застрахователния договор издаден от БАЕЗ ЕАД 
като възможно обезпечение от най-висок клас по банкови кредити и факторинг 

 

Лектор: Кирил Петрунов, Директор Дирекция „Застраховане и бизнес развие“ в БАЕЗ 
ЕАД, Павел Бороджийски Ръководител отдел „Връзки с клиенти“ в  БАЕЗ ЕАД 

  

13:00 – 13:30 Дискусия – въпроси и отговори 

13:30 Закриване 


