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По време на онлайн семинара:
успешни методи и подходи за 
на сътрудничеството 
реализация
резултати
индустриална камара 
 
Начален час на онлайн
 

Краен час:
 
Участието е безплатно, но е необходима
 
 

Линк за регистрация
 
 
Линк за достъп
 
ID за семинара
 
 

За допълнителна информация и въпроси
Юри Зарев 
имейл:
 
Очакваме Ви!

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ 
ВАРНА

 
„Ефективен маркетинг на земеделски продукти.

Сътрудничество и коопериране при реализация на

12 април 2021

Организатори: Национална служба за съвети в 
областен офис (ТОО) 

По време на онлайн семинара:
успешни методи и подходи за 
на сътрудничеството 
реализацията на земеделски продукти 
резултати и доходи
индустриална камара 

Начален час на онлайн

Краен час:  11:30

Участието е безплатно, но е необходима

Линк за регистрация

Линк за достъп

ID за семинара:

За допълнителна информация и въпроси
Юри Зарев (координатор на ТОО 
имейл: varna.m@naas.government.bg

Очакваме Ви! 

 
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ 

ВАРНА 

ПОКАНА ЗА ОНЛАЙН СЕМИНАР

  
Ефективен маркетинг на земеделски продукти.

Сътрудничество и коопериране при реализация на

2021 г. (понеделник

: Национална служба за съвети в 
(ТОО) - Варна

По време на онлайн семинара:
успешни методи и подходи за 
на сътрудничеството между земеделските стопани и по хранителната верига 

на земеделски продукти 
и доходи. Ще бъде представена и дейността на

индустриална камара (ВТИК

Начален час на онлайн семинара

30 ч. 

Участието е безплатно, но е необходима

Линк за регистрация:    https://forms.gle/L12NahGGcAb2RLim9

Линк за достъп:  https://zoom.us/j/98594170080

: 985 9417 0080

За допълнителна информация и въпроси
(координатор на ТОО 

varna.m@naas.government.bg

 

 
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ 

ПОКАНА ЗА ОНЛАЙН СЕМИНАР

НА ТЕМА:

Ефективен маркетинг на земеделски продукти.
Сътрудничество и коопериране при реализация на

земеделски продукти

г. (понеделник

: Национална служба за съвети в 
Варна) и Икономически университет 

По време на онлайн семинара: у
успешни методи и подходи за маркетинг 

между земеделските стопани и по хранителната верига 
на земеделски продукти 

Ще бъде представена и дейността на
ВТИК) и тяхната подкрепа за земеделските стопани

семинара: 

Участието е безплатно, но е необходима

https://forms.gle/L12NahGGcAb2RLim9

https://zoom.us/j/98594170080

985 9417 0080 

За допълнителна информация и въпроси
(координатор на ТОО 

varna.m@naas.government.bg

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - 

 
 

ПОКАНА ЗА ОНЛАЙН СЕМИНАР
 

НА ТЕМА:

Ефективен маркетинг на земеделски продукти.
Сътрудничество и коопериране при реализация на

земеделски продукти

г. (понеделник) 

: Национална служба за съвети в 
Икономически университет 

участниците ще се запознаят 
маркетинг на земеделски

между земеделските стопани и по хранителната верига 
на земеделски продукти за 

Ще бъде представена и дейността на
и тяхната подкрепа за земеделските стопани

: 10:00 ч. 

Участието е безплатно, но е необходима предварителна

https://forms.gle/L12NahGGcAb2RLim9

https://zoom.us/j/98594170080

За допълнителна информация и въпроси 
(координатор на ТОО на НССЗ

varna.m@naas.government.bg   

 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА
 ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

ПОКАНА ЗА ОНЛАЙН СЕМИНАР

НА ТЕМА: 

Ефективен маркетинг на земеделски продукти.
Сътрудничество и коопериране при реализация на

земеделски продукти“

: Национална служба за съвети в земеделието (Териториал
Икономически университет 

частниците ще се запознаят 
земеделски

между земеделските стопани и по хранителната верига 
за постигане на устойчиви бизнес 

Ще бъде представена и дейността на
и тяхната подкрепа за земеделските стопани

предварителна

https://forms.gle/L12NahGGcAb2RLim9

https://zoom.us/j/98594170080 

 бихте могли да се свържете с
на НССЗ в гр. Варна

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА
ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

ПОКАНА ЗА ОНЛАЙН СЕМИНАР 

Ефективен маркетинг на земеделски продукти.
Сътрудничество и коопериране при реализация на

“ 

земеделието (Териториал
Икономически университет - Варна

частниците ще се запознаят 
земеделските продукти

между земеделските стопани и по хранителната верига 
постигане на устойчиви бизнес 

Ще бъде представена и дейността на Варненска търговско
и тяхната подкрепа за земеделските стопани

предварителна регистрация!

https://forms.gle/L12NahGGcAb2RLim9 

бихте могли да се свържете с
Варна), тел:

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА
ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Ефективен маркетинг на земеделски продукти. 
Сътрудничество и коопериране при реализация на 

земеделието (Териториал
Варна 

частниците ще се запознаят с ефективни и 
продукти и важността

между земеделските стопани и по хранителната верига 
постигане на устойчиви бизнес 

Варненска търговско
и тяхната подкрепа за земеделските стопани

регистрация!

  

бихте могли да се свържете с
, тел: 0886 894 939

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА 
ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

 

земеделието (Териториален 

ефективни и 
важността 

между земеделските стопани и по хранителната верига при 
постигане на устойчиви бизнес 

Варненска търговско-
и тяхната подкрепа за земеделските стопани. 

регистрация! 

бихте могли да се свържете с г-н 
0886 894 939, 



ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ 
 

10.00 

10.10  

11.00  

11.15 

11

 
 

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ 
ВАРНА

.00 – 10.10 
Експерт от 

.10  – 11.00 

Лектор:

0  – 11.15 

Лектор:

 – 11.30 
 

Лектор: експерт от ТОО на НССЗ в гр. 

1.30 

 
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ 

ВАРНА 

Откриване. 
Експерт от 
 
Ефективен маркетинг на земеделски продукти и роля
сътрудничеството при постигане на устойчиви бизнес резултати
Лектор: 
икономика
 

Представяне дейността на Варненска търговско
и тяхната подкрепа за земеделските стопани
Лектор: Иван Табаков 
индустриална камара
 
Подмярка 6.3 „Стартова помощ за 
от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014 
Лектор: експерт от ТОО на НССЗ в гр. 
 
Дискусия и з

 
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ 

П Р О Г Р А М А

Откриване. Представяне на лектора и участниците в семинара
Експерт от Териториален областен офис (ТОО) 

Ефективен маркетинг на земеделски продукти и роля
сътрудничеството при постигане на устойчиви бизнес резултати

 доц. д-р Мария Станимирова
икономика“ в Икономически университет 

Представяне дейността на Варненска търговско
и тяхната подкрепа за земеделските стопани

Иван Табаков 
индустриална камара

одмярка 6.3 „Стартова помощ за 
от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014 
Лектор: експерт от ТОО на НССЗ в гр. 

и закриване на семинара

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - 

 
 

П Р О Г Р А М А
 
 

редставяне на лектора и участниците в семинара
Териториален областен офис (ТОО) 

Ефективен маркетинг на земеделски продукти и роля
сътрудничеството при постигане на устойчиви бизнес резултати

р Мария Станимирова
Икономически университет 

Представяне дейността на Варненска търговско
и тяхната подкрепа за земеделските стопани

Иван Табаков - Председател на Варненска търговско
индустриална камара 

одмярка 6.3 „Стартова помощ за 
от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014 
Лектор: експерт от ТОО на НССЗ в гр. 

акриване на семинара

 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА
 ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

П Р О Г Р А М А 

редставяне на лектора и участниците в семинара
Териториален областен офис (ТОО) 

Ефективен маркетинг на земеделски продукти и роля
сътрудничеството при постигане на устойчиви бизнес резултати

р Мария Станимирова
Икономически университет 

Представяне дейността на Варненска търговско
и тяхната подкрепа за земеделските стопани

редседател на Варненска търговско

одмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки 
от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014 
Лектор: експерт от ТОО на НССЗ в гр. Варна

акриване на семинара 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА
ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

редставяне на лектора и участниците в семинара
Териториален областен офис (ТОО) - Варна 

Ефективен маркетинг на земеделски продукти и роля
сътрудничеството при постигане на устойчиви бизнес резултати

р Мария Станимирова, катедра 
Икономически университет - Варна 

Представяне дейността на Варненска търговско-индустриална камара
и тяхната подкрепа за земеделските стопани 

редседател на Варненска търговско

развитието на малки 
от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014 

Варна 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА
ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

редставяне на лектора и участниците в семинара 
Варна към НССЗ

Ефективен маркетинг на земеделски продукти и роля
сътрудничеството при постигане на устойчиви бизнес резултати

катедра „Аграрна 

индустриална камара

редседател на Варненска търговско

развитието на малки стопанства“ 
от Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014 - 2020 г.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА 
ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

 
НССЗ 

Ефективен маркетинг на земеделски продукти и ролята на 
сътрудничеството при постигане на устойчиви бизнес резултати. 

Аграрна 

индустриална камара 

редседател на Варненска търговско-

стопанства“ 
2020 г.  


