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Бизнес етикет и онлайн бизнес етикет, добри бизнес обноски и 

правила на протокола 

 
Лектор: Мария Касимова-Моасе 

 

Дата за провеждане: 28.10.2020 г. от 13:00 – 17:00 ч. 

 

Уебинара ще Ви запознае с: 

 

- Дефиниране на етикет и протокол 

- Ползите от познаването на етикет и протокол 

- Етикетът като начин на водене на политика 

- Новата онлайн реалност и нейните изисквания 

 

- Появяване и първо впечатление - силата на окото, сетивата и опита. 

- Бизнес и социални представяния на живо и онлайн 

- Работно място, офис интериор, бюро и техните послания 

- Работно място онлайн - какво да се вижда на екрана 

- Подготовка за онлайн присъствие - визия, среда, начин на говорене и поведение 

 

- Етикетни правила в бизнеса и извън него - прилики и разлики  

- Визитни картички, подаръци, събития и празнуване 

- Бизнес комуникация - поздравителен адрес, покана, отговор но покана, критика, 

похвала, мотивиране на екип, менажиране на мрежа от контакти 

- НетЕтикет и онлайн присъствие извън работната среда 

 

- Личен и корпоративен бизнес стил на обличане 

- Основни бизнес дрес кодове – традиции и съвременни изключения  

- Бизнес облекло, униформа, допустими и недопустими неща  

- Класики, с които не можете да сбъркате  
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Мария Хиндова Касимова-Моасе е завършила „Българска филология“ в 

СУ „Св.Климент Охридски“. Тя е жураналист, есеист и писател, 

специалист по Етикет и Протокол , Презентационни и Комуникационни 

умения. Като журналист е работила във вестниците “Стандарт”, “24 часа”, 

“Дневник”, Капитал”, където е била част от отделите, работещи в областта 

на културата и лайфстайла. Била е отговорен редактор на лайфстайл 

списание “Едно”, както и главен редактор на списанията ELLE, “Капитал 

LIGHT” и списанието за деловата жена НЕЯR. Мария има и телевизионен 

опит - била е водещ в предаването “Час по всичко”, както и водещ и 

редактор в младежкото предаване “Формула 5” по БНТ. Три години прави свои рубрики в предаването 

по bTV “Преди обед”, най-известни сред които са “Етикет” и “Позитивните хора”. Образованието си 

по Социален и Бизнес етикет и протокол е получила в лондонската школа Minding Manners, както и в 

ISPD, Брюксел. До днес вече десет години тя ползва тези знания, за да обучава екипи, да води семинари 

и лекции, както и да се грижи за имиджа на български обществени фигури. Сред клиентите й са БВМ, 

България, Райфайзенбанк, Уникредит Булбанк, Министерство на околната среда и водите, Военно-

исторически музей в София, фирмите “Пейсейф”, “Лирекс”, “Данлекс”, “Тератранс”, “Юник естейтс” 

и др., хотел “Приморец”, Бургас, хотел “Модус”, Варна, Югозападен университет, Благоевград и др. В 

момента Мария продължава да работи като журналист на свободна практика, като пише за сайтовете 

ploshtadslaveikov.com atrakcia.bg, webcafe.bg и др. Автор е и на две книги - “Близки срещи със смесени 

чувства”,2017 година и романа “Балканска рапсодия”, 2018 година.  
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