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Европейски проекти
• В периода 2000 г. - 2015г. ЧПГ „Банкер” успешно реализира 8 проекта по
програма „Леонардо да Винчи” на ЕС, като четири от тях са отличени със
Сертификат за качество
• В мобилностите бяха формирани специализирани маркетингови и
мениджърски умения и нови специфични компетенции в областта на
маркетинга
• Проектът от селекционна 2017г. по програма „Еразъм+” надгражда
постигнатото чрез формиране на компетенции за интегрираните
маркетингови комуникации (ИМК), комуникационни умения за устойчив
бизнес/устойчиви брандове, бранд и брандинг, бранд мениджмънт т.е.
стратегически маркетингови умения в мениджмънта на ИМК и брандинга











Цели на проекта/практиката и Европейския
план за развитие на ЧПГ “Банкер” 
• Разрешаване на проблема с недостига на компетенции за ИМК и МКУ -
обогатяване на учебните програми по „Маркетинг”, „Банков маркетинг” „Е-
маркетинг”, „Проектен мениджмънт”, „Право” и др.
•Формиране на стратегически маркетингови умения в мениджмънта на
ИМК и брандинга и прилагането им в учебната и производствена практика
и разработването на индивидуалните виртуални учебни/тренировъчни
фирми (10-12 клас)
• Подобряване на езиковите и IT компетентности, на междукултурната
осведоменост на учениците







Програма на практиката
•Модул І - теоретични концепции за използване на целия комплекс от ИМК
за постигане на цялостен бранд мениджмънт

•Модул ІІ - практическо приложение на концепциите в работата на
четирите екипа/фирми:

•Маркетингова игра (седем виртуални години) - анализ на маркетингово –
управленски решения и постигнатите резултати спрямо селектиран таргет,
продуктови характеристики и приложена стратегия;

• Всеки екип разработи нов продукт/парфюм на бранда „Maybelline- New
York” (от бизнес идея до комуникационен бриф и медия планиране)

• Защита на екипите на план за стратегически бранд комуникации

•Модул ІІІ - посещения на гръцки фирми.











Разработване на крайните 
продукти
• Обособяване на 4 екипа/фирми по 4 участници
• Разработване на нов продукт/парфюм на бранда „Maybelline-
New York”

• Осъществяване цялостен бранд мениджмънт - от
комуникационен бриф до медия планиране

• Разработване план за стратегически бранд комуникации











Защита на крайните продукти
•Защита на екипите на план за стратегически бранд
комуникации – 02.02.2018г.
•Презентация на новия продукт/парфюм на бранда „Maybelline-
New York”:
üЕкип 1: нов парфюм “Bright”
üЕкип 2: нов парфюм “Avenue”
üЕкип 3: нов парфюм “Bloom”
üЕкип 4: нов парфюм “Omerta”

















































Признаване на резултатите

•Всеки участник получи Europass Mobility
Certificate за придобиване на знания и
умения в областта на ИМК

•Всеки участник получи и Certificate of
Attendance - след успешната защита на
екипите на плана за стратегически бранд
комуникации









Културна програма
•Предварителна - информиране на участниците за
забележителностите на град Солун, как да живеят и работят в
междукултурна среда, валутата, религията, храната, часовото
време, климата и др.
•По време на практиката - посещение на исторически
забележителности:
•Бялата кула, Църквата „Свети Димитър”, Ротондата „Свети
Георги”, Археологическият музей, Арката на Галерий
(подстроена 299 година)













Резултати и въздействие от 
мобилността
•Участници в мобилността: използване на придобитите ключови
компетентности за ИМК, МКУ за устойчив бизнес и брандове при
разработването на учебните/тренировъчни фирми и на проекти по
различни учебни предмети; повишаване на езиковите и IT
компетентности и др.

•Ученици от ЧПГ „Банкер”, които не са участвали в проекта:
üВ часовете по бизнес-английски - екипи за работа по казуси/проектна
работа, с цел предаване на знания и умения от мобилността peer-to-pear
подмониторинга на преподавател;

üВ учебно-производствена практика (м. юни 2017г.) – надграждане на
предаденото peer-to-peer в 11 клас - чрез специализиран тренинг за
пърсюмърски възприятия „На кого говорим в 21 век?”, а за учениците от 8,
9 и 10 клас - чрез тренинг и уъркшоп „Персоналност на бранда”.



Резултати и въздействие от 
мобилността
•ЧПГ „Банкер”:
üПроблемът с недостига на компетенции в областта на ИМК и МКУ се
разрешава чрез мултиплициране на резултатите от мобилността в
обучението по специалните учебни предмети

üУсъвършенстване на учебните програми по „Маркетинг”, „Управление на
маркетинга”, „Банков маркетинг”, „Интернет маркетинг”, „Проектен
мениджмънт”, „Право”, „Бизнес-английски” и др.

üВъвеждане на иновативни технологии в обучението по теория,
практическите занятия, учебната и производствената практика,
учебно-тренировъчните фирми и др.



Резултати и въздействие от 
мобилността
üИзползване на компетенциите, свързани с анализ, изграждане и
развитие на креативна бизнес идея, в казусна работа за изготвянето на
краен проект в специалните предмети „Маркетинг”, „Проектен
мениджмънт” и в учебно-тренировъчните фирми

üИзползване на знанията и уменията, свързани с изграждане на бранд,
лого, слоган и криейтив бриф, в казусна/ проектна работа в
специалните предмети „Маркетинг”, „Право” и „Информационни
технологии”.



ЧПГ „Банкер“ е в готовност за нов 
проект по програма „Еразъм +“!
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