
 

 

Art Semester 
12 12 12 12 ––––    30 май30 май30 май30 май    2014 г.2014 г.2014 г.2014 г.
 

Първа седмицаПърва седмицаПърва седмицаПърва седмица    
 
12 май, понеделник12 май, понеделник12 май, понеделник12 май, понеделник    
11.00 11.00 11.00 11.00 ––––    12.0012.0012.0012.00        Бялото пространство и как да го запълнимБялото пространство и как да го запълнимБялото пространство и как да го запълнимБялото пространство и как да го запълним

Милена Петкова
12.30 12.30 12.30 12.30 ––––    13.3013.3013.3013.30        Арт шопАрт шопАрт шопАрт шоп
 
13 май,13 май,13 май,13 май,    вторниквторниквторниквторник    
11.00 11.00 11.00 11.00 ––––    12.0012.0012.0012.00        Защо е толкова важно да управляваме личните си финансиЗащо е толкова важно да управляваме личните си финансиЗащо е толкова важно да управляваме личните си финансиЗащо е толкова важно да управляваме личните си финанси

    Светослав Халачев
12.30 12.30 12.30 12.30 ––––    13.3013.3013.3013.30        Арт шопАрт шопАрт шопАрт шоп
 
14 май14 май14 май14 май, сряда, сряда, сряда, сряда    
11.00 11.00 11.00 11.00 ––––    12.12.12.12.00000000    Как да повишим стандарта си на живот, без да жертваме от Как да повишим стандарта си на живот, без да жертваме от Как да повишим стандарта си на живот, без да жертваме от Как да повишим стандарта си на живот, без да жертваме от 

времето времето времето времето 
Александър Николов
Карол капитал Мениджмънт

12.30 12.30 12.30 12.30 ––––    13.3013.3013.3013.30            
 

 15 май15 май15 май15 май, четвъртък, четвъртък, четвъртък, четвъртък    
11.00 11.00 11.00 11.00 ––––    12.0012.0012.0012.00    Изкуството да инвестираме на БИзкуството да инвестираме на БИзкуството да инвестираме на БИзкуството да инвестираме на Б

Ангел Рабаджийски
12.30 12.30 12.30 12.30 ––––    13.3013.3013.3013.30        Арт шопАрт шопАрт шопАрт шоп
 

 16 май16 май16 май16 май, петък, петък, петък, петък    
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
12.30 12.30 12.30 12.30 ––––    13.3013.3013.3013.30        Арт шопАрт шопАрт шопАрт шоп

 
    
    
    
    

 

 

 

2014 г.2014 г.2014 г.2014 г. 

Бялото пространство и как да го запълнимБялото пространство и как да го запълнимБялото пространство и как да го запълнимБялото пространство и как да го запълним 
Милена Петкова, мениджър Знание 
Арт шопАрт шопАрт шопАрт шоп    

Защо е толкова важно да управляваме личните си финансиЗащо е толкова важно да управляваме личните си финансиЗащо е толкова важно да управляваме личните си финансиЗащо е толкова важно да управляваме личните си финанси
Светослав Халачев, ръководител на екип, Карол Стандарт
Арт шопАрт шопАрт шопАрт шоп    

Как да повишим стандарта си на живот, без да жертваме от Как да повишим стандарта си на живот, без да жертваме от Как да повишим стандарта си на живот, без да жертваме от Как да повишим стандарта си на живот, без да жертваме от 
времето времето времето времето за изкуствоза изкуствоза изкуствоза изкуство    
Александър Николов, портфолио мениджър 
Карол капитал Мениджмънт 
Арт шопАрт шопАрт шопАрт шоп    

Изкуството да инвестираме на БИзкуството да инвестираме на БИзкуството да инвестираме на БИзкуството да инвестираме на Българска фондова борсаългарска фондова борсаългарска фондова борсаългарска фондова борса
Ангел Рабаджийски, изп. директор на ИП Карол
Арт шопАрт шопАрт шопАрт шоп    

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
Арт шопАрт шопАрт шопАрт шоп    

 

 

Защо е толкова важно да управляваме личните си финансиЗащо е толкова важно да управляваме личните си финансиЗащо е толкова важно да управляваме личните си финансиЗащо е толкова важно да управляваме личните си финанси    
, ръководител на екип, Карол Стандарт 

Как да повишим стандарта си на живот, без да жертваме от Как да повишим стандарта си на живот, без да жертваме от Как да повишим стандарта си на живот, без да жертваме от Как да повишим стандарта си на живот, без да жертваме от 

ългарска фондова борсаългарска фондова борсаългарска фондова борсаългарска фондова борса  
, изп. директор на ИП Карол 

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  
, брокер Международни пазари, ИП Карол 



 

 

Art Semester 
ВтораВтораВтораВтора    седмицаседмицаседмицаседмица 
 
19 май, понеделник19 май, понеделник19 май, понеделник19 май, понеделник    
11.00 11.00 11.00 11.00 ––––    12.0012.0012.0012.00        Защо творците избират да инвестират във фондове Защо творците избират да инвестират във фондове Защо творците избират да инвестират във фондове Защо творците избират да инвестират във фондове 

Кристина Дончева, специалист връзки с клиенти в Карол 
Капитал Мениджмънт

12.30 12.30 12.30 12.30 ––––    13.3013.3013.3013.30        Арт шопАрт шопАрт шопАрт шоп
 
20 май, вторник20 май, вторник20 май, вторник20 май, вторник    
11.00 11.00 11.00 11.00 ––––    12.0012.0012.0012.00    Да нарисуваш застраховкаДа нарисуваш застраховкаДа нарисуваш застраховкаДа нарисуваш застраховка

Светослав Халачев, ръководител на екип, Карол Стандарт
12.30 12.30 12.30 12.30 ––––    13.3013.3013.3013.30        Арт шопАрт шопАрт шопАрт шоп
 
21 май, сряда21 май, сряда21 май, сряда21 май, сряда    
11.00 11.00 11.00 11.00 ––––    12.0012.0012.0012.00    Нови медийни платформи за изкуство и динамичен Нови медийни платформи за изкуство и динамичен Нови медийни платформи за изкуство и динамичен Нови медийни платформи за изкуство и динамичен 

артмаркетингартмаркетингартмаркетингартмаркетинг
Мария Любенова,
докторант

12.30 12.30 12.30 12.30 ––––    13.3013.3013.3013.30        Арт шопАрт шопАрт шопАрт шоп
 
22 22 22 22 май, четвъртъкмай, четвъртъкмай, четвъртъкмай, четвъртък    
11.00 11.00 11.00 11.00 ––––    12.0012.0012.0012.00    Персоналният бранд в изкуството: между таланта и успехаПерсоналният бранд в изкуството: между таланта и успехаПерсоналният бранд в изкуството: между таланта и успехаПерсоналният бранд в изкуството: между таланта и успеха

Стефан Серезлиев,
изследовател по реклама, 
член на СБХ

 
23 май, петък23 май, петък23 май, петък23 май, петък        
11.00 11.00 11.00 11.00 ––––    12.0012.0012.0012.00        Изкуствата и изкуството на Изкуствата и изкуството на Изкуствата и изкуството на Изкуствата и изкуството на 

Станимир Каролев
на СД на финансова група Карол

 
    

ТретаТретаТретаТрета    творческа творческа творческа творческа седмицаседмицаседмицаседмица
    
- Индивидуална работа по проектите
- Консултации с членове на екипа
- Финализиране и представяне на проектите

 
Презентации на проектите Презентации на проектите Презентации на проектите Презентации на проектите 
    
Откриване на Откриване на Откриване на Откриване на Арт салон Арт салон Арт салон Арт салон 

Art lounge 
 
Електронен Електронен Електронен Електронен албум с проектите албум с проектите албум с проектите албум с проектите 
    

Представяне на албума Представяне на албума Представяне на албума Представяне на албума 

 

 

Защо творците избират да инвестират във фондове Защо творците избират да инвестират във фондове Защо творците избират да инвестират във фондове Защо творците избират да инвестират във фондове 
Кристина Дончева, специалист връзки с клиенти в Карол 
Капитал Мениджмънт 
Арт шопАрт шопАрт шопАрт шоп    

Да нарисуваш застраховкаДа нарисуваш застраховкаДа нарисуваш застраховкаДа нарисуваш застраховка    
Светослав Халачев, ръководител на екип, Карол Стандарт
Арт шопАрт шопАрт шопАрт шоп    

Нови медийни платформи за изкуство и динамичен Нови медийни платформи за изкуство и динамичен Нови медийни платформи за изкуство и динамичен Нови медийни платформи за изкуство и динамичен 
артмаркетингартмаркетингартмаркетингартмаркетинг    
Мария Любенова,    куратор, мениджър АРТ ВИЗА БЪЛГАРИЯ
докторант по социология в ЮЗУ „Неофит Рилски“
Арт шопАрт шопАрт шопАрт шоп    

Персоналният бранд в изкуството: между таланта и успехаПерсоналният бранд в изкуството: между таланта и успехаПерсоналният бранд в изкуството: между таланта и успехаПерсоналният бранд в изкуството: между таланта и успеха
Стефан Серезлиев,    Университетски преподавател и 
изследовател по реклама, визуални комуникации и бра
член на СБХ 

Изкуствата и изкуството на Изкуствата и изкуството на Изкуствата и изкуството на Изкуствата и изкуството на финанситефинанситефинанситефинансите  
Станимир Каролев, основател и председател 
на СД на финансова група Карол 

седмицаседмицаседмицаседмица 

Индивидуална работа по проектите 
Консултации с членове на екипа 
Финализиране и представяне на проектите 

Презентации на проектите Презентации на проектите Презентации на проектите Презентации на проектите ––––    30 май 

Арт салон Арт салон Арт салон Арт салон с постоянна експозицияс постоянна експозицияс постоянна експозицияс постоянна експозиция––––    юни  

албум с проектите албум с проектите албум с проектите албум с проектите ––––    август  

Представяне на албума Представяне на албума Представяне на албума Представяне на албума КултуратаКултуратаКултуратаКултурата    FFFF - FFFF    Generation & Financial ThinkingGeneration & Financial ThinkingGeneration & Financial ThinkingGeneration & Financial Thinking

 

 

Защо творците избират да инвестират във фондове Защо творците избират да инвестират във фондове Защо творците избират да инвестират във фондове Защо творците избират да инвестират във фондове     
Кристина Дончева, специалист връзки с клиенти в Карол 

Светослав Халачев, ръководител на екип, Карол Стандарт 

Нови медийни платформи за изкуство и динамичен Нови медийни платформи за изкуство и динамичен Нови медийни платформи за изкуство и динамичен Нови медийни платформи за изкуство и динамичен 

АРТ ВИЗА БЪЛГАРИЯ, 
Рилски“ 

Персоналният бранд в изкуството: между таланта и успехаПерсоналният бранд в изкуството: между таланта и успехаПерсоналният бранд в изкуството: между таланта и успехаПерсоналният бранд в изкуството: между таланта и успеха    ––––д-р        
Университетски преподавател и 

визуални комуникации и брандинг, 

 

Generation & Financial ThinkingGeneration & Financial ThinkingGeneration & Financial ThinkingGeneration & Financial Thinking 


