
    

  
ЛЯТНА БИЗНЕС АКАДЕМИЯ MINIBOSS 2020 online  

 “АБ НА ИКОНОМИКАТА И БИЗНЕСА”  
за деца и юноши в България 

  
ПРИЯТЕЛИ ➕  БИЗНЕС ИГРИ ➕ РАЗВИТИЕ ➕  АНГЛИЙСКИ ➕ ПРОЕКТИ ➕ КРЕАТИВНО МИСЛЕНЕ 
 
В програма: 

✅  Бизнес уроци по тема “АБ НА ИКОНОМИКАТА И БИЗНЕСА” 

✅  Бизнес игри и генериране на идеи 

✅  Решаване на нестандартни задачи по нестандартен начин 

✅  Класове с практикуване английски език 

✅  Развитие на креативно мислене и творчески потенциал 

✅  Здравословна среда от надъхани връстници 

   КАК  ПРЕМИНАВА ОБУЧЕНИЕТО ? 

➡  Период между 20.06.2020 и 04.09.2020 
➡  ОНЛАЙН формат 
➡   Работа в групи до 10- 12 деца 
➡  График - 3 пъти седмично по 3 урока на ден  

➡  Продължителност на курса - 99 учебни часа 

➡   Възрастови групи : 9-11 год; 11-14 год; 15-17 год 

Всеки учебен ден, ще състои от :
➡ 2 учебни часа (2 по 45 мин) с основния материал
➡ 1 учебен час (45 мин) с допълващата програма

Основният материал:  е базиран на 1-ви курс MiniBoss "🆎  НА ИКОНОМИКАТА И БИЗНЕСА» 
Той ще бъде разделен на 3 основни модули :  



    

   3 ОСНОВНИ МОДУЛИ:
 1. Аз съм потребител
● Запознаваме се със себе си и своите таланти 
● Рисуваме своето бъдеще и се учим да общуваме със света
● Учим се да осъзнаваме нуждите си и изучаваме модели на поведение
● Изучаваме понятията стока / услуга
● Изучаваме законите на парите и принципите на приходите / разходите
● Изучаваме понятията търсене /предлагане и законите на пазара

 2 . Аз съм предприемач 
●Изучаваме принципите за изграждане на екип 
●Изучаваме създаване на проекти от А до Я 
● Изучаваме методите за създаване на иновативни идеи реализация на проекти  
● Развиваме креативно мислене чрез бизнес игри и забавления
● Решаваме нестандартни задачи по нестандартен начин
● Развиваме основите на предприемаческо мислен
 
 3.  Бизнес, икономиката, държава
● Запознаваме се с икономическото устройство на света
●Представяме своя проект на менторите MiniBoss Business School България
●Ще остане САМО една стъпка, за да създадем свой собствен бизнес проект….
    
        В допълващата програма:   

Бизнес инкубатор 
English Speaking Club
Развитие на креативно и творческо мислене с :         
                                                                                                                                                                          

Обучението на БЪЛГАРСКИ 🇧🇬  , на РУСКИ 🇷🇺  или на АНГЛИЙСКИ езици. 
При записване заявите своето желание за езика, на който да участва детето! 

                                   

КАКВО ПОЛУЧАВАТЕ СЛЕД КУРСА?  

➡  Практически познания за  живота
➡  Развиване на навици на предприемач
➡  Любопитство за откриване и развитие на талантите си 
➡  Мотивация на детето за реализация на идеите си 
➡  Нови приятелства и здравословна среда за общуване и израстване 
➡  Изграждане на навици за работа в екип
➡  Разбиране за икономическо устройство на света 
➡  Стремеж да създава нови проекти и да процъфтява! 



    
Следваща стъпка на обучение е курсът  

«Наследник. Семейна икономика и бизнес» 

  ✅  Семейна икономика и бизнес 
  ✅   Как да създадем щастливо семейство 
  ✅  Как да намеря успешен род 
  ✅  Закони за развитие на семейните системи 
  ✅  Хералдика на силата и успеха 
  ✅  Родословно дърво и фамилна генограма 
  ✅  Семеен бюджет 
  ✅  Семеен кодекс 
  ✅  Семеен бизнес 
  ✅  Управление на семейни проекти 
  ✅  Семейни традиции за силно семейно ДНК 

Цена на ИНТЕНЗИВЕН курс в  
ЛЯТНА БИЗНЕС АКАДЕМИЯ MINIBOSS 2020 г. 

Само за 9 лв за урок!* 

Цена "стандарт" (99 академични часа)  - 1584 лв. 
Цена за ранно записване             -  890 лв.* 
 *важи за записване до 31.05.2020 г. при авансова вноска в размер на 200 лв. 

100%  
гаранция за връщане на парите 

Ако по някаква причина вашето дете се откаже да продължи да учи в курса на 
втория ден на учебните часове, ние ще ви върнем всички платени пари.

Summer Standart 100% 
предплащане

С капаро 
(200 лв)  

По-модулно 
плащане

От 20 Юни до 4 Септември 99 учебни часа

Стандартна цена 
за целия курс

1584 лв.
(16 лв/ урок)

British group ( BG/ AU) 2000 лв/ 2500 лв

Цена за ранно 
записване !!!

792 лева/курс 
(8 лв за урок)

890 лева/
курс 

(9 лв за урок)

330 лв/ модул
(10 лв за урок)



    
ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП : 

ИРИНА ЧЕРЕМОШКИНА

ВАЛЕНТИНА ДОЛМОВА 

● Изключителен професионалист със страст именно към работата с деца, Ирина е 
един от нашите обучители, които притежава необходимото огромно търпение и 
уважение към процеса на развитие на нашите малки предприемачи. 

● Сертифициран треньор MiniBoss Business School в академичен курс: 
«АБ на ИКОНОМИКАТА и БИЗНЕСА» и «MINIBOSS:Управление на проекти»  

● Специалист по маркетинг  в «Be There»  - семеен бизнес в сферата на  
информационни технологии 

● Специалист по валдорфска педагогика (Internatioanl Association for Steiner/Waldorf 
Early childhood Education (IASWECE)  

● Магистър  по право (Руски държавен университет на правосъдието Санкт 
Петербург) и Магистър по  икономика (Санкт-Петербургски държавен университет 
по икономика и финанси). 

● Сертифициран треньор MiniBoss Business School в академичен курс: 
«АБ на ИКОНОМИКАТА и БИЗНЕСА»  

● Като предприемач, тя е основател и CEO на компанията ILC International 
Ltd. с богат интернационален опит, бивайки повече от 15години извън 
страната. 

● Бакалавър по мениджмънт и финанси, магистър в организационна 
психология и продължаваща своето развитие като доктор по социална 
психология, тя е един невероятен хибрид, който носи със себе си много 
знания и уникален подход към децата, чрез методите на позитивната 
психология и коучинга. 

● С 10 години професионален опит и като мениджмънт-консултант в 
инвестиционните банки в Лондон, Ина може да сравни силните и слабите 
страни на корпоративния vs предприемаческия свят и да бъде един 
наистина пълноценен ментор за децата в техните различни начинания, и 
идеи.

«Това, което можеш да повярваш, 
може и да случиш.»  



    
ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП : 

ИВАН НЕШЕВ

МАРИНА ПЕЙЧЕВА

ДАРИЯ ХОДАКИВСКА

● Сертифициран треньор MiniBoss Business School в академичен курс: 
«НАСЛЕДНИК: Семейна икономика и бизнес» и «MINIBOSS:Управление на 
проекти»   

● Бакалавър по Международна Икономика от Американския Университет в Париж и 
Магистър по Международен Бизнес придобит в Шанхай.  

● Посвещава се на развитието на кариера в образователната сфера обаче, а не на 
чистия бизнес, като работи в Американски образователен ценър за ранно детско 
развитие (деца от 3 месеца до 7 години) в Китай. 

● Любимец и на децата и на тинейджърите от MiniBoss, Иван е точно онзи 
преподавател, който им дава усещане за сигурност и тласък да осъществяват 
наистина своите идеи.

● Графичен дизайнер, илюстратор и художествен редактор на едно 
от водещи български издателства, Марина има повече от 25 години 
опит в преподаването на изобразително изкуство на деца и възрастни 
в България и чужбина.  

● Използва творчески методи на Арт-терапия в частна практика и в 
благотворителни организации като пренася своите подходи и в 
работата си с децата на MiniBoss. 

● Сертифициран педагог в школата за креативно развитие Leonardo 
към MiniBoss Business School. 

● Дария е един от нашите завършили MiniBoss ученици, които са видели 
смисъла в това да продължат работата си и с други деца, и да трупат 
безценен опит както в предприемачеството, така и в социалния принос. 
Близко до проблемите, тя е едно несъмнено силно попълнени в екипа.

●
● Сертифициран треньор MiniBoss Business School в академичен курс:  

«ТВОРЕЦ: Генериране на идеи» и «MINIBOSS:Управление на проекти»  
●
● Финалист на STARTUP WORLD CUP CHAMPIONSHIP MINIBOSS&BIGBOSS 

2019 for children and youth  

● Победител STARTUP NATIONAL CUP MINIBOSS&BIGBOSS 2019 в номинация: 
ИНОВАТИВНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО (SIFE - STARTUPS IN INNOVATIVE 
FREE ENTREPRENEURSHIP)



    

Ваше решение! 
o  ➡   Запишете детето си за обучение!! 

o ➡   Вземете ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА!!!  

❗ ❗ ❗ Завършилите ЛЯТНА АКАДЕМИЯ  получават ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ  

ВКЛЮЧАТ В ДЕЙСТВАЩИТЕ ГРУПИ на учениците на бизнес школи MINIBOSS в 

България  от 2-ри курс на нова 2020/2021 учебна година.❗ ❗ ❗  

Вашето дете ще бъде 

УСПЕШНО И ЩАСТЛИВО! 
100% гарантирано! 

Регистрация за участие в ЛЯТНА БИЗНЕС АКАДЕМИЯ MINIBOSS online в 
България: 

☎  +359 899 31 95 34 

☎  +359 876 15 66 23 

📧  miniboss.sofia@gmail.com 
http://sofia.miniboss-school.com/

mailto:miniboss.sofia@gmail.com
http://sofia.miniboss-school.com/

