ПОКАНА
за участие в Конференция
ЗА СЕМЕЙНИЯ БИЗНЕС
БИЗНЕС- В БЪДЕЩЕ ВРЕМЕ…

Уважаеми колеги и приятели
приятели,
С настоящeто писмо отправяме към Вас покана за участие в конференция,
конференция
организирана от Дружество „Знание” София. Конференцията е заключително събитие в
рамките на проект „Знаещият
Знаещият семеен бизнес
бизнес”, реализиран с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от
Европейскияя съюз чрез Европейския социален фонд
фонд.
Конференцията ще се проведе на 12 юни 2013 г. в гр. София, хотел „Бест Уестърн Сити
хотел”.
Целите на конференцията са:
 Да направи равносметка на ползите и ефекта от проекта
 Да капитализира опита на участниците в проекта – семейни бизнес-консултанти,
бизнес
представители на семейни бизнеси и други участници
 Да очертае възможности за развитие на семейното бизнес
бизнес-консултиране
консултиране
Разчитаме на вашето участие за споделяне на опит и идеи!
Молим ви да потвърдите възможността си да присъствате не по-късно
късно от 7 юни 2013 г.
на имейл projects@znanie-bg.org
bg.org

КОНФЕРЕНЦИЯ
ЗА СЕМЕЙНИЯ БИЗНЕС - В БЪДЕЩЕ ВРЕМЕ…

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДНЕВЕН РЕД
Дата: 12 юни 2013 г
Място:: гр. София, хотел „Бест Уестърн Сити хотел”

09.30 – 10.00
10.00 – 10.10
10.20 – 10.40
10.40 – 11.00

11.00 – 11.20

Пристигане и регистрация на участниците
Откриване – Мариана Манукян, Председател на Дружество
„Знание”
Знаещият семеен бизнес – проект или нещо повече –
Валентина Георгиева, Ръководител на проекта
Знаещият семеен бизнес: Управление на благосъстояние и
собственост през поколенията (The Knowledgeable Family
Enterprise
Enterprise: Managing Wealth and Ownership through the
Generations
Generations), Марио Дука, експерт по проекта, Малтийска
Асоциация на семейния бизнес (МAFE)
За Семейното бизнес
бизнес-консултиране – Ралица Терзиева,
Терзиева
семеен бизнес
бизнес-консултант

11.20 – 11.40

Кафе
Кафе- пауза

11.40 – 12.00

Предизвикателствата пред семейния бизнес – конкурентната
мощ на икономиката – Д-р Лилия Терзиева
Дискусионна сесия - споделяне на опит от професионалисти
и собственици на фамилни бизнеси
бизнеси. Основни теми:
• Предизвикателствата пред семейния бизнес в България
• За здравословната граница между семейството и
бизнеса
• Мотивиране и приобщаване на следващото поколение
• Нуждата от консултиране на семейния бизнес
Обобщение на резултатите и закриване на конференцията
Обяд

12.00 – 13.00

13.00 – 13.10
13.10

Модератор на конференцията:
онференцията: Мая Кръстева

