
  

ЛИЧНА ЕФЕКТИВНОСТ 

10:00 Релаксация 

Защото състоянието на тялото влияе на 
мислите. 

11:00 Кой съм аз? 

Защото ако не знаем кои сме, как ще разберем 
какви да бъдем? 

13:00 Цел,визия 

Защото ако не знаем накъде вървим, ще 
стигнем до никъде. 

14:00 Животът 

Защото ако не живеем, пилеем си времето. 

15:00 Социална И. 

Защото освен нас, на планетата живеят и 
други. 

17:00 Щастие + 

Защото денят заслужава положителен край. 

12:00 Обяд 

Уъркшопи, дискусии, лекции, 
интерактивни занимания и техники за по-
добро посрещане предизвикателствата на 

утрешния ден. 

18:00 Културна програма 
Можем да научим много от изкуството, особено на деня на славянската писменост и култура. 

Зала:Telerik- ULTIMA,  
ул. Ал.Малинов No 31 

ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ 



  

КУЛТУРА И ИЗКУСТВО 

10:00 Ръкоделие 

Да превърнем непотребните вещи в красиви 
и/или полезни. 

 

13:00 Импро 

100% резултат при 0% подготовка. Смело 
напред! 

 

15:00 Музика! 

Уъркшоп по музика и пеене за 
непрофесионалисти. 

 

17:00 Култура. 

Вижте творческите прояви на нашите курсисти 
и колеги. А след това – заповядайте на вечеря в 

нашата компания. 

12:00 Обяд 

Уъркшопи, лекции и занимания с изкуство и 
култура. Творчеството е основна част от 

човешката природа и всеки би могъл да 
сътвори нещо красиво. 

Зала:ул.Алабин 50А 

 

За повече информация посетете:  
http://trainer.bg/birthday.php 

http://trainer.bg/birthday.php


 

ПРЕЗЕНТАЦИОННА ЕФЕКТИВНОСТ 

10:00 Темата 

Ок, имаме тема или поне идея. Как я превръщаме 
в реч? 

11:00 Дизайн (1) 

Ок, имаме тема – как я превръщаме в дизайн 
концепция? 

13:00 Дизайн (2) 

Ок, имаме концепция - как се правят слайдовете? 

14:00 Представяне 

Ок, имаме тема и слайдове – как да ги 
представим убедително? 

16:30 Логистика 

Ок, супер сме! Остават близо 99% работа по 
организацията. 

17:30 Презентации 

Нашите курсисти представят своите идеи. 
Какво по-хубаво?  

12:00 Обяд 

Процесът по създаване на публична реч от 
игла до концец. Вижте и участвайте 

активно! 

18:30 Културна програма 
Подобаващо закриване на дните на отворените врати. 

Зала:Telerik- ULTIMA, ул. 
Ал.Малинов No 31 

 

За повече информация посетете:  
http://trainer.bg/birthday.php 

http://trainer.bg/birthday.php

