
   Interpred -  WTC Sofia, JSC 
Rental Business Dept.:  tel.:(+ 359 2 )969 3403 , 969 3312, , 969 3322,  fax: (+ 359 2)  969 3058

Календар на събитията през месец Ноември в 
ИНТЕРПРЕД - СТЦ София

1.11-30.11.2011 г.

За  да  откриете  допълнителна  информация  за  съответното  събитие,  моля  
натиснете активната връзка в заглавието му

Курс IBM Lotus Domino 8.5 Managing Servers and Users, 1-3 ноември 2011 г. 
(вторник-четвъртък)

PMP® Exam Preparation, 2-5 ноември 2011 г. (сряда-събота)

OPEN FEST 2011, 5 -6 ноември 2011 г. (събота-неделя)

Семинар: „Хомолoгация на автомобили в България и Европейския съюз”, 
11.11.2011 г. (петък)

Общо събрания на Конфиндустрия България, 17 ноември 2011 г. (четвъртък)

Social Me Workshop #6: “Най-добри практики за маркетинг и реклама в 
социалните медии“, 18 ноември 2011 г. (петък)

Подготвителен курс за сертифициране по управление на проекти за Нива C 
и D на IPMA - Модул 2, 17-19 ноември 2011 г. (четвъртък-събота)

Дни на кариерата в секторите:  „Финанси и застраховане |  Маркетинг и 
продажби | Обслужване на клиенти“, 23 ноември 2011 г. (сряда)

Обучение: „Управление на проекти - Preparation for Success (3 дни)“, 24-26 
ноември 2011 г. (четвъртък-събота)

Agile  Certification  Prep  Training  /  PMI  Agile  Certified  Practitioner  (PMI-
ACP)SM, 24-26 ноември 2011 г. (четвъртък-събота)

DIRECT MARKETING SEMINAR, 30 ноември 2011 г. (сряда)

Отговорности

Информацията за всяко събитие е предоставена от организаторите или е взета от техните интернет страници и  
материали. 

Моля преди да резервирате своето участие в съответното събитие или обучение, да се свържете с организаторите  
за допълнително информация.

Предоставената тук информация може да бъде непълна или междувременно променена.

ИНТЕРПРЕД - СТЦ София не носи отговорност за предоставената информация или  настъпили промени

  Regular Member of the World Trade Centers Association      



   Interpred -  WTC Sofia, JSC 

Събитие Курс IBM Lotus Domino 8.5 Managing Servers and Users
Дата 1-3 ноември 2011 г. (вторник-четвъртък)
Организатор IBS Bulgaria
Възможности 
за участие

Такса участие

Зала Русе
Информация За нуждите на Lotus Domino администраторите, IBS организира 

курс IBM Lotus Domino 8.5 Managing Servers and Users. 
Връзка към 
организатора

www.ibs.bg

Събитие PMP® Exam Preparation
Дата 2-5 ноември 2011 г. (сряда-събота)
Организатор Projecta 
Зала Бургас
Възможности 
за участие

Такса участие

Информация Целта на курса е да подготви участниците за явяване на изпит за 
изключително престижният сертификат по управление на 
проекти Project Management Professiona (PMP®) на Project 
Management Institute, САЩ. 

Връзка към 
организатора

www.projecta.bg

Отговорности

Информацията за всяко събитие е предоставена от организаторите или е взета от техните интернет страници и  
материали. 

Моля преди да резервирате своето участие в съответното събитие или обучение, да се свържете с организаторите  
за допълнително информация.

Предоставената тук информация може да бъде непълна или междувременно променена.

ИНТЕРПРЕД - СТЦ София не носи отговорност за предоставената информация или  настъпили промени

  Regular Member of the World Trade Centers Association      

http://www.projecta.bg/lang_bg/seminars.php?type=1&sem_id=96
http://www.ibs.bg/wps/portal/mediacenter/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_hQT7NQSydDRwN_cwMDA0_nEHdXNwMvF1dTE30v_aj0nPwkoMpwkF6zeAMcwNFA388jPzdVvyA7OM3RUVERAH5B5qY!/dl3/d3/L0lDU0lKSWdrbUEhIS9JRFJBQUlpQ2dBek15cXchLzRCRWo4bzBGbEdpdC1iWHBBRUEhLzdfVUk2VTlCMUEwR0FVODBJU0VLSDcyMjIySjUvdlc2NkUxNjI0MDAxNw!!/?PC_7_UI6U9B1A0GAU80ISEKH72222J5n22852_WCM_CONTEXT=/wps/wcm/connect/ibsmainlibbg/ibshome/ibsmediacenter/ibsnews/ibmdomino85managingserversusers
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Събитие OPEN FEST 2011
Дата 5 -6 ноември 2011 г. (събота-неделя)
Организатор Фондация „Отворени Проекти“
Зала София
Възможности 
за участие

Вход: Свободен

Информация Темите на събитието разглеждат отворените файлови формати и 
спецификации, софтуерът с отворен код, споделянето на знания 
или бизнесът с тях. За девета поредна година конференцията 
преплита в програмата си технически, обществени и бизнес-
потоци от лекции, както отново в рамките на програмата ще се 
проведе и специализирания BSDcon. 

Връзка към 
организатора

http://openfest.org

Събитие Семинар: „Хомолoгация на автомобили в България и 
Европейския съюз”

Дата 11.11.2011 г. (петък)
Организатор ТЮФ НОРД България
Зала Варна
Възможности 
за участие

Информация Целта на семинара е пред заинтересованите страни – държавни 
експерти, технически специалисти, вносители и др. да се разясни 
работата на техническите служби и какво е необходимо за 
гладкото протичане на процеса на одобряване на автомобили и 
последващата регистрация. Ще бъдат разгледани и последните 
европейски правила и директиви в областта, както и темата за 
преустройство на товарни в пътнически автомобили.

Връзка към 
организатора

http://www.tuev-nord.bg

Отговорности

Информацията за всяко събитие е предоставена от организаторите или е взета от техните интернет страници и  
материали. 

Моля преди да резервирате своето участие в съответното събитие или обучение, да се свържете с организаторите  
за допълнително информация.

Предоставената тук информация може да бъде непълна или междувременно променена.

ИНТЕРПРЕД - СТЦ София не носи отговорност за предоставената информация или  настъпили промени

  Regular Member of the World Trade Centers Association      

http://www.tuev-nord.bg/
http://openfest.org/
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Събитие Общо събрания на Конфиндустрия България
Дата 17 ноември 2011 г. (четвъртък)
Организатор Конфиндустрия България  
Зала София
Възможности 
за участие

Покана

Информация КОНФИНДУСТРИЯ БЪЛГАРИЯ  е създадена през април 2000 
година като Консултативен Комитет на Италианското 
Предприемачество в България. От 25 март 2010 година 
сдружението става Асоцииран член на Конфиндустрия, 
придобивайки настоящото си наименование.

Връзка към 
организатора

http://confindustriabulgaria.bg

Събитие Social Me Workshop #6: “Най-добри практики за маркетинг и 
реклама в социалните медии“

Дата 18 ноември 2011 г. (петък)
Организатор Social Me
Зала София
Възможности 
за участие

Такса участие

Информация За шести път в София ще се проведе специализирана 
конференция на тема маркетинг и реклама чрез социалните 
мрежи - Facebook, Google+, Twitter, Linked in и други. 

Връзка към 
организатора

www.socialme.org

Отговорности

Информацията за всяко събитие е предоставена от организаторите или е взета от техните интернет страници и  
материали. 

Моля преди да резервирате своето участие в съответното събитие или обучение, да се свържете с организаторите  
за допълнително информация.

Предоставената тук информация може да бъде непълна или междувременно променена.

ИНТЕРПРЕД - СТЦ София не носи отговорност за предоставената информация или  настъпили промени

  Regular Member of the World Trade Centers Association      

http://www.socialme.org/
http://confindustriabulgaria.bg/


   Interpred -  WTC Sofia, JSC 
Събитие Подготвителен курс за сертифициране по управление на 

проекти за Нива C и D на IPMA - Модул 2
Дата 17-19 ноември 2011 г. (четвъртък-събота)
Организатор Projecta 
Зала Бургас
Възможности 
за участие

Такса участие

Информация Лектори: Франк Нинов, PMP®, Елена Льондева

Изключително престижните сертификати по управление на 
проекти на Международната асоциация по управление на 
проекти (IPMA) ви дават възможност да докажете своята 
компетентност за успешно управление на проекти във всички 
области. След успешно полагане на изпита ще получите 
международно признат сертификат. Подготвителните курсове, 
учебните материали и изпитът са на български език.

Връзка към 
организатора

www.projecta.bg

Събитие Дни на кариерата в секторите: „Финанси и застраховане | 
Маркетинг и продажби | Обслужване на клиенти“

Дата 23 ноември 2011 г. (сряда)
Организатор JobTiger
Зала София
Възможности 
за участие

Свободен

Информация Ще присъстват:

Tърговски и финансови компании, банки, застрахователни 
дружества, маркетинг и PR агенции, вериги за бързооборотни 
стоки и компании от всички области на производството.

Kомпании-работодатели, предлагащи свободни работни 
позиции;
Агенции за подбор на персонал, набиращи специалисти;
Всеки, който се интересува от водещите компании-
работодатели.

Връзка към 
организатора

www.jobtiger.bg

Отговорности

Информацията за всяко събитие е предоставена от организаторите или е взета от техните интернет страници и  
материали. 

  Regular Member of the World Trade Centers Association      

http://www.jobtiger.bg/
http://www.projecta.bg/lang_bg/seminars.php?type=1&sem_id=96
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Моля преди да резервирате своето участие в съответното събитие или обучение, да се свържете с организаторите  
за допълнително информация.

Предоставената тук информация може да бъде непълна или междувременно променена.

ИНТЕРПРЕД - СТЦ София не носи отговорност за предоставената информация или  настъпили промени

  Regular Member of the World Trade Centers Association      
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Събитие Обучение: „Управление на проекти - Preparation for Success 

(3 дни)“
Дата 24-26 ноември 2011 г. (четвъртък-събота)
Организатор Projecta 
Зала

Възможности 
за участие

Такса участие

Информация Лектор: Александър Апостолов, PMP®, TSPM

За седемдесет и девети път Projecta организира най-популярния 
семинар по управление на проекти в България. Методът за 
управление на проекти TenStep на TenStep, Inc. (САЩ) се ползва 
със световна известност, благодарение на това че е лесен за 
приложение, ясен, с практическа насоченост и съдържа най-
модерните концепции в управлението на проекти. 

Връзка към 
организатора

www.projecta.bg

Събитие Agile Certification Prep Training / PMI Agile Certified 
Practitioner (PMI-ACP)SM

Дата 24-26 ноември 2011 г. (четвъртък-събота)
Организатор Projecta
Зала

Възможности 
за участие

Такса участие

Информация Лектор: Владимир Лилов, PhD, PMP®

Agile is a topic of growing importance in project management. The 
marketplace reflects this importance, as project management 
practitioners increasingly embrace Agile as a technique for managing 
successful projects. The PMI-ACP certification recognizes an 
individual’s expertise in using Agile practices in their projects, while 
demonstrating their increased professional versatility through Agile 
tools and techniques. 

Връзка към 
организатора

www.projecta.bg

Отговорности

Информацията за всяко събитие е предоставена от организаторите или е взета от техните интернет страници и  
материали. 

Моля преди да резервирате своето участие в съответното събитие или обучение, да се свържете с организаторите  
за допълнително информация.

Предоставената тук информация може да бъде непълна или междувременно променена.

ИНТЕРПРЕД - СТЦ София не носи отговорност за предоставената информация или  настъпили промени

  Regular Member of the World Trade Centers Association      

http://www.projecta.bg/lang_bg/seminars.php?type=1&sem_id=96
http://www.projecta.bg/lang_bg/seminars.php?type=1&sem_id=96


   Interpred -  WTC Sofia, JSC 
Събитие DIRECT MARKETING SEMINAR
Дата 30 ноември 2011 г. (сряда)
Организатор Интер Контакт България
Зала София
Възможности 
за участие

Такса участие

Информация Успешни практики от Директния Маркетинг. Семинар с 
участието на маркетинг експерта АНДИ ОУЕН. 

Връзка към 
организатора

www.direct-marketing.bg 

Отговорности

Информацията за всяко събитие е предоставена от организаторите или е взета от техните интернет страници и  
материали. 

Моля преди да резервирате своето участие в съответното събитие или обучение, да се свържете с организаторите  
за допълнително информация.

Предоставената тук информация може да бъде непълна или междувременно променена.

ИНТЕРПРЕД - СТЦ София не носи отговорност за предоставената информация или  настъпили промени

  Regular Member of the World Trade Centers Association      


