
 

“Великите неща в бизнeса никога не се 

създават от един човек. Те се постигат от 

екипи.”  

Стив Джобс 

Защо организираме този уъркшоп 

„Вярваме, че мотивирани хора, които участват активно, могат да 

създадат много повече стойност. Помагайки на екипите да са по-

ефективни и ефикасни, допринасяме за развитието на бизнеса, 

обществото и света като цяло.“  

Ползите за вас накратко 

Ще научите как да: 

- провеждате ефективни екипни срещи, на които да отивате 

с удоволствие 

- взимате групови решения, към които всички са 

ангажирани  

- координирате усилията си, създавайки прозрачност и 

проследимост 

- изграждате и поддържате доверие 

Ще чуете: 

- гледните точки на трима лектори-практици, идващи от 

различни типове организации и роли 

Ще преживеете: 

- симулация на екипна среща и ще вземете екипно 

решение 

- дискусии и упражнения, в които да отговорите на 

собствените си въпроси.  

Ще следваме две прости правила: без PowerPoint и с много 

практически дискусии! 

Семинарът е подходящ за лидери, мениджъри и членове на 

екипи. Ще се радваме да включим цели екипи, които в рамките 

на семинара да достигнат до конкретни открития и решения за 

подобряване на съвместната си работа.  

 
Еволюция на 
екипите 
Кога 
15 март 2017г., 9:30 – 16:30 ч. 

Къде 

Бетахаус, ул. „Крум Попов“ 58, 

София 

Програма 

9:30 – 11:00 – Начало на деня. Тема 

1: Ефективни екипни срещи 

11:00 – 11:30 – кафе пауза 

11:30 – 13:00 – Тема 2: Взимане на 

решения в екип 

13:00 – 14:00 – обяд 

14:00 – 15:30 – Тема 3: Инструменти 

за координация на AWEsome™ екипи 

15:30 – 16:30 – Дискусия и затваряне 

на семинара 

Водещи 

Биляна Георгиева, InSpiral 

Зорница Николова, Leanify 

Виталий Филипов, Camplight 

Инвестиция 

249 лв. за индивидуални участници 

10% отстъпка за цели екипи , 5% 

отстъпка за повече от 2-ма човека от 

една компани 

ДДС не се начислява. 

Записване / информация на 

bilyana.georgieva@ inspiralty.com или 

0888 27 29 55.  

 

 



 

Билянa Георгиева - консултант и обучител по креативност и промяна . Работя с отдаденост вече 10 години 

в областта на развитието на хора като стартирам като обучител по меки умения в застрахователна 

компания UNIQA. Имала съм удоволствието да водя различни като големина екипи в областта на 

обучения и HR (от 3 до 35 човека), както и да бъда предприемач в сферата на онлайн търговия с 

хранителни продукти. Вълнувам се от провокиране на креативността в бизнес среда и споделяне на 

иновативни мениджърски практики.  Образование: Бакалавър Когнитивна и Социална психология, Jacobs 

University Bremen; Магистър Организационна психология, СУ "Св.Климент Охридски"; EMBA, Cotrugli 

Business School; Фокусиран към решения коучинг. 

 

Зорница Николова - управляващ партньор във фирма Leanify с основна дейност обучения, менторинг и 
коучинг при прилагането на Lean и Agile методологии в малки и големи организации. В IT индустрията съм 
от 2000г., когато започнах първата си работа още като студентка във втори курс. Преминала съм през 
различни роли - специалист по техническа документация, специалист обслужване на клиенти, продуктов 
мениджър и мениджър на екип, в които съчетавам интересите си в сферата на изграждане на 
технологични продукти, оптимизиране на работните процеси, клиентско обслужване и развитие на 
потенциала на екипа и индивидите в него. Магистър по „Международни отношения", Certified Scrum 
ProductOwner, сертифициран коуч към Международната федерация по коучинг (ICF), Executive MBA към 
Cotrugli Business School. 

 

Занимавам се с самоорганизиращи се компании вече близо 6 години. Забавлявам се когато се стремя да 

създавам стойност на световно ниво. Интересно ми е "непрекъснатото развитие" като концепция и как 

това се вписва в ежедневния ни живот. Привързан съм към Кемплайт, защото ми дава свободата да творя 

и да мечтая за един по-добър свят. Благодарение на това през професионалния ми опит съм минавал 

през различни роли като дизайнер, програмист, маркетолог, стигайки до бизнес развитие и счетоводство. 

 


