
   

                 

 

ПрограмаПрограмаПрограмаПрограма 
 

9999    май, понеделникмай, понеделникмай, понеделникмай, понеделник    
11111111....00000 0 0 0 ––––    11112222....00000000        Нарисувай инвестицияНарисувай инвестицияНарисувай инвестицияНарисувай инвестиция 

Милена Петкова, мениджър Знание, Карол 
11112222....15 15 15 15 ––––    11113333.0.0.0.00000        АртАртАртАртшопшопшопшоп    

Финансите в съвременната живописФинансите в съвременната живописФинансите в съвременната живописФинансите в съвременната живопис    
Юлиана Текова, докторант в НХА, катедра Живопис 

        
10101010    май, вторникмай, вторникмай, вторникмай, вторник    
11111111.00 .00 .00 .00 ––––    11112222.00.00.00.00    ТТТТолкова важно олкова важно олкова важно олкова важно ли е ли е ли е ли е да управляваме личните си финансида управляваме личните си финансида управляваме личните си финансида управляваме личните си финанси    

Момчил Луканов 
Онлайн бизнес и комуникационен мениджър, Карол 

12.15 12.15 12.15 12.15 ––––    13.0013.0013.0013.00        АртшопАртшопАртшопАртшоп    
Изкуство на седлоИзкуство на седлоИзкуство на седлоИзкуство на седло    
Димитър Труканов, художник, творец, треньор, жокей и иноватор 

    
11111111    маймаймаймай, сряда, сряда, сряда, сряда    
11111111.00 .00 .00 .00 ––––    11112222.00.00.00.00    Как да инвестирате, без да жертвате времето за изкуствоКак да инвестирате, без да жертвате времето за изкуствоКак да инвестирате, без да жертвате времето за изкуствоКак да инвестирате, без да жертвате времето за изкуство 

Даниел Ганев, изп. директор Карол Капитал Мениджмънт 
12121212.15 .15 .15 .15 ––––    11113333.00.00.00.00        АртшопАртшопАртшопАртшоп    
    Защо творците избират да инвестират във фондовеЗащо творците избират да инвестират във фондовеЗащо творците избират да инвестират във фондовеЗащо творците избират да инвестират във фондове    
    Бистра Коцева, Ръководител на отдел Връзки с клиенти 

Карол Капитал Мениджмънт 
  

12121212    маймаймаймай, четвъртък, четвъртък, четвъртък, четвъртък    
11.00 11.00 11.00 11.00 ––––    12.0012.0012.0012.00        Може ли всеки да инвестира на международните пазариМоже ли всеки да инвестира на международните пазариМоже ли всеки да инвестира на международните пазариМоже ли всеки да инвестира на международните пазари  

Йордан Калоянчев, брокер Международни пазари, ИП Карол    
12.15 12.15 12.15 12.15 ––––    13.0013.0013.0013.00        АртшопАртшопАртшопАртшоп    
            Creative U Creative U Creative U Creative U ––––    креативизъм, финанси и изкуствокреативизъм, финанси и изкуствокреативизъм, финанси и изкуствокреативизъм, финанси и изкуство    

Глория Шуглева, уебдизайнер, илюстратор и създател на CreativU 
и GloryArt 

    
 13131313    маймаймаймай, петък, петък, петък, петък    

11.00 11.00 11.00 11.00 ----12.0012.0012.0012.00    Изкуството да инвестираме на Българска фондова борсаИзкуството да инвестираме на Българска фондова борсаИзкуството да инвестираме на Българска фондова борсаИзкуството да инвестираме на Българска фондова борса  
Ангел Рабаджийски, изп. директор на ИП Карол 



   

                 

12.15 12.15 12.15 12.15 ––––    13.0013.0013.0013.00        Арт шопАрт шопАрт шопАрт шоп    
Работно място Работно място Работно място Работно място ––––    в в в в банката и на артистичната сценабанката и на артистичната сценабанката и на артистичната сценабанката и на артистичната сцена    

    Ивайло Христов, художник 
 

16161616    май, понеделникмай, понеделникмай, понеделникмай, понеделник    
11.00 11.00 11.00 11.00 ----12.0012.0012.0012.00        Котка на покриваКотка на покриваКотка на покриваКотка на покрива    

Или как да имате своите седем живота в комуникацията 
Петя Константинова, художник, на живо, виртуално – от Прага 

12.15 12.15 12.15 12.15 ––––    13.0013.0013.0013.00        АртшопАртшопАртшопАртшоп    
Да продаваш Да продаваш Да продаваш Да продаваш сам през интернетсам през интернетсам през интернетсам през интернет    ––––    мисията възможнамисията възможнамисията възможнамисията възможна    
Мирослав Иванов, творец, дървопластика 

 
17171717    май, вторникмай, вторникмай, вторникмай, вторник    
11.00 11.00 11.00 11.00 ----12.0012.0012.0012.00    Галерията като култура и професионални възможностиГалерията като култура и професионални възможностиГалерията като култура и професионални възможностиГалерията като култура и професионални възможности    
    Райна Костова, галерист, галерия Маестро 
12.15 12.15 12.15 12.15 ––––    13.0013.0013.0013.00    Арт шопАрт шопАрт шопАрт шоп    

Брейнсторминг: Брейнсторминг: Брейнсторминг: Брейнсторминг: Как Как Как Как да стигнем до да стигнем до да стигнем до да стигнем до галеристгалеристгалеристгалерист    
    Райна Костова, галерист, галерия Маестро 

 
18181818    май, срядамай, срядамай, срядамай, сряда    
11.00 11.00 11.00 11.00 ----12.0012.0012.0012.00    Авторското право и личнияАвторското право и личнияАвторското право и личнияАвторското право и личниятттт    финансов успехфинансов успехфинансов успехфинансов успех    

Мирослав Моравски, юрист и музикант 
12.15 12.15 12.15 12.15 ––––    13.0013.0013.0013.00        Арт шопАрт шопАрт шопАрт шоп    

Как да защитите изкуството си Как да защитите изкуството си Как да защитите изкуството си Как да защитите изкуството си     
Мирослав Моравски, юрист и музикант 

11119999    май, четвъртъкмай, четвъртъкмай, четвъртъкмай, четвъртък    
11.00 11.00 11.00 11.00 ----12.0012.0012.0012.00    Личен бранд и маркетинг на съвременния художникЛичен бранд и маркетинг на съвременния художникЛичен бранд и маркетинг на съвременния художникЛичен бранд и маркетинг на съвременния художник    

Ромео Смилянов, художник    
12.15 12.15 12.15 12.15 ––––    13.0013.0013.0013.00        Арт шопАрт шопАрт шопАрт шоп    

Брейнсторминг: Фирма или свободна практикаБрейнсторминг: Фирма или свободна практикаБрейнсторминг: Фирма или свободна практикаБрейнсторминг: Фирма или свободна практика  
Ромео Смилянов, художник    

20202020    май, петъкмай, петъкмай, петъкмай, петък        
11.00 11.00 11.00 11.00 ----12.0012.0012.0012.00    Как конкурсите и участията в Как конкурсите и участията в Как конкурсите и участията в Как конкурсите и участията в проекти изграждат творецапроекти изграждат творецапроекти изграждат творецапроекти изграждат твореца 

Селма Тодорова, художник, член на СБХ    
    
12.15 12.15 12.15 12.15 ––––    13.0013.0013.0013.00    Арт шопАрт шопАрт шопАрт шоп    

Финансите като извор на вдъхновение?!Финансите като извор на вдъхновение?!Финансите като извор на вдъхновение?!Финансите като извор на вдъхновение?!    
Борис Цветков, художник    
 

                ТворческаТворческаТворческаТворческа    седмицаседмицаседмицаседмица                22224 4 4 4 ––––    31313131    маймаймаймай 
- Индивидуална работа по проектите 
- Финализиране и представяне на творбите 

 
ПрезентацииПрезентацииПрезентацииПрезентации    

на проектите на проектите на проектите на проектите             1 1 1 1 юниюниюниюни, 11, 11, 11, 11    часачасачасачаса 


