
                                               
                                          

  Специализиран еднодневен семинар 

“10 стъпки към успеха в глобалната бизнес среда” 

  
09:00 - 17:00 часа, 30 октомври, 2015 г., 

Конферентна зала, Габровска търговско-промишлена палата, ул. "Брянска" 
30, гр. Габрово 

 
Събитието се организира с любезното съдействие на Община Габрово и 
Габровска търговско-промишлена палата  
 

Въведение   
 
Семинарът “10 стъпки към успеха в глобалната бизнес среда” с лектор Петър 
Иванов е предназначен за мениджъри, HR специалисти, фрийлансъри, предприемачи и 
представители на неправителствения сектор и администрацията, които работят в т.нар. 
виртуални екипи или в партньорство с международни компании, институции. С развитието 
на технологиите и глобализацията на трудовия пазар все повече фирми и нестопански 
организации разполагат своите работни звена на различни места. Налага се колегите да 
общуват дистанционно, да съобразяват графика с работното време в различните часови 
зони, да преодоляват множество социални и културни различия. 
  
Защо Virtual Power Teams? 

  
Бизнес консултантът и автор на първата българска методика за успешна работа във 
виртуални екипи –Virtual Power Teams (www.peter-ivanov.com) Петър Иванов се завърна 
в родния си град Габрово, за да сподели своите уроци от 20-годишната си международна 
кариера на мениджър и лектор. Той ще представи възможностите за приложение на 
иновативните практики на методиката в местния и регионален бизнес, така че да пробият 
на международните пазари. 
 
Обучението е базирано на системата " The 10 Big Rocks", която Петър Иванов създава 
през времето на своята 20-годишна международна кариера. В ролята на старши 
мениджър Петър Иванов ръководи мащабни проекти в Европа, Азия, Африка и Близкия 
изток, а екипите му печелят наградите "Best of the Best" на Global IT Services и "Global 
IT Connect Award". 
  
Системата "The 10 Big Rocks" се прилага успешно в страната и чужбина и се ползва с 
препоръките на БАУХ, Телерик, Nemak, BASF, Nordakademie, Communico, IIBA, 
CiBank, CeМat, Gfk, Kaufland, „Тук-там“, „Заедно в час“ и много други. 
  

Препоръки 

 
Стефан Стефанов, Account Capacity Manager, Hewlett-Packard- Вижте видео тук ! 

https://www.youtube.com/watch?v=gOyLZWKEahc


 
Wolfgang Giesriegl, IT Manager – Europe Nemak  
 
The European IT Team of “Nemak” has been inspired by the presentation “Virtual Power 
Teams” and the following Team Coaching. We are implementing many of the insights in our 
daily work and making our virtual IT Team -Europe even stronger!” 
 

Програма 

  
08:30 - 09:00ч. - Регистрация 
09:00 - 09:30ч. - Въведение в метода Virtual Power Teams 
09:30 - 10:30ч. - Идентифициране на силни страни и насочване на усилията 
10:30 - 10:15ч. - Кафе пауза 
10:45 - 12:00ч. - Определяне на приоритетите, поставяне на оптимални цели 
12:00 - 13:00ч. - Обедна почивка 
13:00 - 14:00ч. - Roadmap на стратегическите цели 
14:00 - 15:15ч. - Основи на успешната виртуална комуникация I 
15:15 - 15:30ч. - Кафе пауза 
15:30 - 16:00ч. - Основи на успешната виртуална комуникация II - ролева игра 
16:00 - 16:30ч. - Основи на екипната мотивация 
16:30 - 17:00ч. - "Ти си на ход!” - игра на идеи 
 
18:00 -20:00 ч. - Нетуъркинг - вход свободен с предварителна регистрация на 
events@peterivanov.com до 26 октомври 2015 г. 
18.00 - 18.45 - "10 стъпки към успеха в глобалната бизнес среда" накратко 
18.45 - 19.15 - Сесия въпроси и отговори 
19.15 -20.00 Среща на по чаша вино:) 
 

Цени 

 
Представител на фирма/търговец – 50 лв  
Втори/ следващ представител на фирма/търговец – 30 лв 
Представител на НПО, браншова организация, администрация, институция, стартъп, 
самонаети и работещи на свободна практика – 25 лв.  
*Цените са с включено ДДС 
 
Членовете на БТПП получават 15%отстъпка от таксата за участие - за първи 
участник и цена -25 лв за втори и следващ участник (цени с ДДС) 
Достъп на медии – безплатен при предварителна регистрация 
 
За подробности, записвания и заявка на фактура events@peter-ivanov.com, 0877 007 
535, peter-ivanov.com 
  

Нашите партньори 

  
Семинарът се организира с любезното съдействие на Община Габрово, Габровска 
търговско-промишлена палата. 

mailto:events@peter-ivanov.com


                                                    
                                                     
 

 


