
Наръчник за творци и професионалисти в занаятчийски професии, който дава 
възможност за ефективен контакт лице в лице.Обхваща: 

• Pop-up магазини 

• Събития в областта на културното наследство 

•  Тематични базари 

•  Работа с училища 

•  Фестивали 

РЪКОВОДСТВО  
ДОСТИГАНЕ ДО КЛИЕНТИ И АУДИТОРИЯ ЛИЦЕ В ЛИЦЕ: 
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РЪКОВОДСТВО ЗА ДОСТИГАНЕ ДО КЛИЕНТИ И 

АУДИТОРИЯ ЛИЦЕ В ЛИЦЕ:  

Pop-up магазини 

 Pop-up магазините са 

спечелили името си точно с 

това, че се появяват на 

различни места за кратък 

период от време - този тип магазини са чудесен начин за тестване на дадена идея, за 

получаване на реална обратна връзка от потенциални клиенти или дори като начин за 

достигане до реални клиенти в зависимост от местоположението. Те са все по-често 

срещано явление в Обединеното кралство, тъй като на много централни улици има 

свободни помещения, а наемодателите са принудени да плащат данъци за бизнес 

имоти, които не са отдадени под наем.   

 

Какво са pop-up магазини? 

Pop-up магазинът е начин, по който наемодателите могат да помагат на малкия бизнес 

за кратки периоди от време и да спестяват пари - на много ниска цена за самия 

предприемача. East Street Arts, национална благотворителна организация в областта на 

изкуствата в Обединеното кралство, ръководи схема за управление на много такива 

имоти за ползване от артисти и творци - това може да осигури по-лесен и сигурен начин 

за придобиване на изскачащ магазин или дори временно работно място, тъй като те 

поемат голяма част от преговорите и правната страна на нещата вместо вас. 

  

Разходи:  

Това не е еднозначно, тъй като зависи от имота и неговия собственик. Може да е 

безплатен, ако преговаряте добре, но вероятно ще трябва да плащате бизнес таксите и 

всички комунални услуги по време на появата си. Но това определено е много по-евтин 

начин да тествате идеята си, отколкото да подпишете договор за 12-месечен наем.   
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В East Street Arts плащате само лицензионна такса - Good Things Collective например 

ползва помещение в търговския център, където преди е имало Argos. Плащаме 

лицензионна такса, но не и сметки или такси. Важно е обаче, че ако отворите вратите си 

за хора - трябва да имате подходяща застраховка за обществена и продуктова 

отговорност. Цената на тази застраховка може да варира в зависимост от 

обстоятелствата и дейността ви - от варианти като членство в мрежата на артистите, 

което включва застраховка на артистите, до регистрирана компания с индивидуална 

полица. Ние управляваме студио, магазин, работилници и събития, както и наемаме 

персонал, и нашата застраховка струва 1500 паунда годишно.   

  

Първи стъпки:  

Посетете и разговаряйте с екипа на East St Arts: eaststreetarts.org.uk 

Огледайте квартала си и разберете кой е собственик на празните магазини и 

пространства.  Погледът към имотния регистър може да бъде начин да разберете това, 

също така на витрината може да има телефонен номер, ако е празна. В някои градски 

центрове има "район за подобряване на бизнеса", ако във вашия има такъв, той може 

да ви помогне да разберете кой е собственик на някои от празните помещения. Ако има 

търговски център, във вашия район, можете да се свържете с управителя на центъра, 

който може да ви помогне да превърнете празния занемарен магазин в нещо забавно 

и вълнуващо за кратко време. 

 

Преди да опитате преговори, е добре да направите известно проучване и да разберете 

какви са цените - тъй като това е сумата, която могат могат да спестят, ако вие я плащате, 

докато го използвате. Това ще ви помогне да преговаряте за използване въз основа на 

това, че ще им спестите необходимостта да плащат тези пари. 
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Събития, свързани с културното наследство 

 

Дните на отворените врати на наследството са най-големият 

фестивал на историята и културата в Обединеното кралство. 

Фестивалът разглежда широко понятието "наследство" и 

предлага пълна свобода да разкажете историята си по 

какъвто и да е начин, като единственото условие е събитието да бъде безплатно. 

 

Всеки ден на отворените врати на наследството има различна тема, макар че не е 

задължително да се фокусирате върху нея, разглеждането й при разработването на 

идеите ви може да бъде полезно, тъй като обществото може да види тематиката, което 

може да определи вида на публиката на събитието. 

 

Първи стъпки: 

Ако никога досега не сте използвали сайта, Дни на отворените врати на наследството 

изисква от вас да подадете заявка за вход, която, след като бъде одобрена, ви дава 

достъп до зоната за организатори и формулярите за регистрация. 

 

Дните на отворените врати в областта на културното наследство имат четири критерии за 

събития: 

• Трябва да е безплатно 

• Трябва да се проведе в рамките на датите на фестивала 

• Трябва да предлага нещо, което обикновено не е достъпно за публиката 

безплатно 

• Трябва да можете да предоставите информация за събитието 

 

Създаване на публикация: 
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Ще бъдете помолени да създадете онлайн публикация за участие в Дни на отворените 

врати на наследството. Най-успешните участници съчетават интригуващо въведение, 

силни изображения и ясно описание на преживяването, което предлагат. Примери за 

предишни успешни представяния можете да видите тук: Пример 1; Пример 2; Пример 

3. 

 

Ключови дати:  

 

Важни съвети:: 

• Ако регистрирате събитието си възможно най-рано, има по-голяма вероятност то 

да бъде включено в свързаните с него съобщения за пресата и каналите на 

социалните медии.  

• Има и безплатни маркетингови материали, които се предоставят по реда на 

постъпването им. 

• Обработката на заявките за събития отнема до шест седмици, затова избягвайте 

изоставането и се регистрирайте възможно най-рано. 

Допълнителна информация: 

*Подайте събитието си преди този 
краен срок, за да го включите в 
прессъобщения с дълъг срок на 
публикуване (списания, които 
изискват съдържание три месеца 
предварително). 

Регистрация 

(март-август)

Краен срок за "ранни 
записвания "*

Указател за събития в 
реално време 

(юни)

Приключване на 
регистрацията 

(август)

Фестивалът 

(септември)

Оценка 

(септември-декември)

Планиране 

(декември-март)

https://www.heritageopendays.org.uk/uploads/_document-library/Danbury_Delights_1.pdf
https://www.heritageopendays.org.uk/uploads/_document-library/Stories_under_the_stars_1.pdf
https://www.heritageopendays.org.uk/uploads/_document-library/Drawers_for_Wars_1.pdf
https://www.heritageopendays.org.uk/uploads/_document-library/Drawers_for_Wars_1.pdf
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Имейл: info@heritageopendays.org.uk 

Уебсайт: www.heritageopendays.org.uk 

Twitter: @heritageopenday 

Facebook: @heritageopendays 

Instagram: @heritageopendays 
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Тематични базари 

 

Mish Mash Fest е градски фестивал и онлайн магазин за 

български артисти. Селекция от независими артисти и 

дизайнери, които са доказали своята висока класа. Фестивалът 

се провежда редовно няколко пъти годишно на различни места 

в София и е част от календара на културните събития на Столична 

община.  

 

Различни творци имат възможност да представят и 

популяризират работата си пред фестивалната публика. С течение на времето 

фестивалът се е превърнал в общност и платформа за популяризиране на българските 

творци, създаден е и онлайн магазин, в който могат да се намерят произведения на 

хора, участвали във фестивала. Facebook страница: 

https://www.facebook.com/mishmashfest/?ref=page_internal 

 

Записване: 

Подборът за фестивала се извършва от неговите организатори. Различни артисти са 

поканени да участват във фестивала и да представят работата си пред публиката на 

Mish Mash Fest. Организатор на събитието е уебсайтът " Момичетата от града". Всеки, 

който желае да представи своя творба, може да изпрати имейл на адреса на уебсайта: 

office@momichetata.com 

 

Такса за записване и условия: 

Няма публикувана процедура за кандидатстване и критерии за одобрение на участието. 

Подборът се извършва директно от организаторите. За всеки фестивал има такса за 

участие, която се използва директно за покриване на разходите по организирането на 

фестивала. Няма фиксирана такса, тя зависи от мястото на провеждане и организацията 

на събитието. 

https://www.facebook.com/mishmashfest/?ref=page_internal
mailto:office@momichetata.com
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Работа с училища 

IMPRESA IN AZIONE ("бизнес в действие") е най-известната програма за обучение по 

предприемачество в средните училища, в която за 18 години са участвали над 115 000 

италиански ученици (10 000 от тях само през учебната 2020/2021 г.) и над 400 000 

ученици всяка година в цяла Европа. Участващите класове създават минифирми с 

учебна цел и се грижат за тяхното управление - от концепцията на идеята до пускането 

ѝ на пазара. Този процес предлага опит в близък контакт с компании и улеснява 

развитието на технически и трансверсални умения, които са от съществено значение за 

всички млади хора, независимо от бъдещите им професионални интереси. 

 

Към кого е насочена тя? 

Училищата могат да се включат с един или повече класове и да създадат един или 

повече предприемачески екипи (всеки екип се състои от не по-малко от 7 и не повече 

от 30 ученици). Всеки клас се координира от учител. 

 

Ангажиране: 

Програмата се разработва в рамките на 80-120 часа дейности в предприятия (50% от 

тях са практически дейности), в пряк контакт със специалисти, компании, институции и 

други бизнес структури на местно, национално или международно равнище. 

От 2015/2016 г. IMPRESA IN AZIONE е включена сред официално признатите от MIUR 

практики за обучение на работното място. 

 

Регистрация: 

Необходимо е да попълните онлайн формуляра  

 

Допълнителна информация: 

https://www.jaitalia.org/prodotto/info-impresa-in-azione/  

https://www.jaitalia.org/prodotto/info-impresa-in-azione/
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Фестивали 

Традицията на панаира на свети Доминик в 

Гданск датира от 1260 г., когато папа 

Александър IV разрешава на доминиканците 

от Гданск да дават индулгенции за доброто в деня на празника на своя основател.  

 

Панаирът на Свети Доминик се провежда ежегодно през следващите няколко века, като 

се превръща във важен празник за града. Тази традиция е прекъсната от Втората 

световна война. Тя е възстановена през 1972 г. и тогава символ на панаира става широко 

разпознаваемият петел. 

 

В рамките на панаира на Свети Доминик се организират различни пространства, където 

занаятчиите представят дейността си и предлагат своите продукти или услуги. Сред 

представените занаятчийски професии ще има уникални, така наречените "изчезващи" 

професии, като например майстори на печки, мелничари, обущари/кожари, но също 

така и фирми, свързани със съвременните занаяти. Посетителите на панаира ще имат 

възможност да се запознаят с традициите на различните професии, като слушат разкази 

на занаятчии, посещават занаятчийски щандове и гледат майсторски презентации. 

 

Регистрация: 

Всички художници, занаятчии и творци, които се интересуват от участие, могат да си 

създадат профили и да се регистрират в системата (важи както за фирми, така и за 

физически лица). Цялата информация относно условията и таксите за участие можете 

да намерите в раздела "стани изложител". 

 

Допълнителна информация: 

https://jarmarkswdominika.pl/home.qbpage?setLanguage=en 

 

https://jarmarkswdominika.pl/home.qbpage?setLanguage=en

