
10 ГОДИНИ

в България

BUINESS EDUCATION 
FOR INTERNATIONAL 
ECONOMIC DEVELOPMENT

 Нов прием!
КоНКУрС СТипеНДии 2014

За ДеТайли виж СТр. 2



1 2

Екипът на BEIED в България е развил първата 
американска МВА програма през 1999 г. и е обучил над 
300 мениджъра. BEIED започва у нас своята дейност 
през 2004 г.. Оттогава работи с клиенти като:

ул. Света София 8, София 1000, България, Тел: + 359 2 980 4842, Моб: + 359 88 7 929 703, office@beied.com; www.BEIED.com ул. Света София 8, София 1000, България, Тел: + 359 2 980 4842, Моб: + 359 88 7 929 703, office@beied.com; www.BEIED.com

MANAGEMENT DEVELOPMENT 
CERTIFICATE PROGRAMS

BEIED TEAM IN BuLGARIA

Програмите на BEIED са разработени от международен 
екип от професионалисти, доказани практици, с престижно 
образование. Всички инструктори на BEIED преподават в 
областта, в която са натрупали богат опит и са признати 
експерти. Програмите акцентират върху практическото 
познание и изграждат управленски умения, приложими в 
реалната бизнес среда .
Сертификатните програми са адаптирани към 
претоварената програма на ангажирания съвременен 
мениджър. BEIED представя ефективни програми за 
развитие на управленския потенциал. Модулите спомагат 
за изграждането на таланта и развитието на кариерата. 

Ползи за Обучаващите се:

•	 Повишаване нивото на управленски професионализъм
•	 Подобрени умения, в унисон с целите на фирмата
•	 Придобиване познания за практически подходи при 
управление на промени
•	 Увереност при боравенето с нови мениджърски 
инструменти в рамките на фирмената среда
•	Методи за представяне и въвеждане на нови 
експертни подходи
•	 Признание от фирмата за значителни постижения в 
мениджърската професия

Ползи за Компаниите:

•	 Заздравяване на връзката между мисията и целите 
на фирмата и постиженията на служителите
•	 Повишена отговорност по отношение на работата
•	 Усъвършенствана координация между функционалните 
звена
•	 По-добро използване на аналитични инструменти 
•	 Усъвършенствани способности за взимане на 
решения
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Работещите професионалисти се обучават при условия, които 
им позволяват да съчетаят обучението със заетостта им в 
професионален и личен план, и същевременно да задълбочат 
познанията и усъвършенстват уменията си в изучаваната сфера.

Формат: 

•	 Семинарно присъствие в зала, съчетано с онлайн обучение
•	 Всеки модул е 4 седмици – включващи подготовка, 
дистанционна част и присъствени сесии 
•	 Всеки модул съдържа 4 присъствени дни в учебната зала - 
20 часа в извън работно време.
•	 Професионални сертификати на BEIED, връчвани след 
успешното завършване на набор от програмни модули 
•	 Продължителност - 5 модула, разпределени в 6-месечен 
период

The Seattle-based BEIED organization КоНКУрС СТипеНДии 2014 

PROFESSIONAL EXECUTIVE MANAGEMENT 
PROGRAM (PEM)

•  STRATEGY DEVELOPMENT AND PLANNING FOR 
SUCCESS

• MATCHING MARKETING AND STRATEGY
• LEADERS AND ORGANIZATIONS
• PROJECT MANAGEMENT SYSTEMS

• FINANCIAL STRUCTURING

Основаната в Сиатъл организация BEIED следва ясна мисия 
– развиващите се икономики заслужават висококачествено 
обучение, за да ускорят своето развитие в глобализирания 
бизнес.

BEIED осигурява ефективно обучение чрез различни форми:
•	 Управленско бизнес образование
•	 вътрешно-фирмени обучения по индивидуален 
дизайн
•	 Бизнес консултиране 
•	 програми за развитие на мениджмънта
•	 академични услуги за подбрани университети

 
“Minding the Gap”™ е запазена марка на BEIED
Основната идея е свързана с възгласа на британските 
кондуктори по влаковете, а именно: “внимавайте за 
пролуката!” – типичен предупредителен вик, отправян 
към пътниците, когато прескачат разстоянието между 
перона и влака, който ще ги отведе до желаната от тях 
дестинация. 
 
BEIED осигурява “перона” и пътеката, която ще позволи 
на мениджърите да стъпят от платформата, на която се 
намират в момента, на нивото, на което искат да бъдат, 
постигайки целите си, като повишават компетентността 
си. 

For Program details
office@beied.com
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„…Когато реших да се включа в програмата на BEIED 
имах своите простички цели: 
•  да се информирам за модерните практики в 

маркетинга и продажбите
•  да обогатя теоретичните си познания в тези 

области
•  да увелича ефективността на своята работа като 

Директор Маркетинг и Продажби
Ако си поставяте същите цели – горещо препоръчвам 
BEIED“

Ивайло Тиманов , Директор Маркетинг и Продажби, Каолин АД
 
„Оценявам постоянната помощ на служителите 
в BEIED, които се постараха учебните ни срещи 
да се провеждат по възможно най-удобен за нас 
начин и осигуриха присъствието на толкова 
невероятни хора в програмата – участници, 
учители и гост-лектори. Те направиха нашето 
преживяване леко, информиращо, организирано и 
дори възпитателно. Смятам че тази програма е 
абсолютно необходима за всички професионалисти 
в областта на маркетинг и продажби, които искат да надградят своите 
познания и опит , без да жертват личното си или работно време.“ 
Теодора Ангелова , Собственик, Таргет

 
„Съвременните и практични съвети могат да дадат 
на всеки мениджър значително стратегическо 
предимство на динамичния пазар у нас и да го 
подготвят за българското участие в международното 
бизнес общество.“
Александър Левашки, Изпълнителен Директор, 
Газтек България
 

„…Професионалната програма по Мениджмънт 
на BEIED бе задълбочена, детайлна и в същото 
време достъпна за разбиране и прилагане в 
практиката, както и илюстрирана с много реални 
примери. Най-важното, което ми даде това 
обучение, е допълнителната ми увереност в себе 
си в ежедневната ми дейност по стратегическо 
планиране, управление и контрол на проектите 
и в работата ми с хора. Разбира се, учебните 
занимания с преподавателите и гост-лекторите 
също бяха удоволствие за мен. С едно изречение – това е задълбочена 
образователна програма, организирана по ефективен начин и целяща 
придобиване на практически умения в областта на мениджмънта.“
Стойчо Пангев, Председател на Борд на директорите и Финансов 
Директор , МЕДИКА
 

КлиеНТи КлиеНТи

„…Бих искал да спомена добре избрания фокус 
на АЕМ програмата, поставящ ударение на най-
важните аспекти от теорията и практиката на 
мениджмънта. Опитните лектори не само се грижат 
за правилното презентиране на информацията, но и 
също умело привличат вниманието на публиката и 
провокират дискусии. Писмените работи помагат 
за търсене на подходящи решения на казуси от 
реалния живот.“
Никола Русев , Директор, NCE

 
„…Програмата AEM на BEIED бе едно невероятно преживяване за мен, тъй 
като исках следдипломно практически приложимо обучение. Лекторите бяха 
добре подготвени, с отлични умения и практически опит. Дискусиите бяха 
много интересни, а различните мнения донесоха допълнителна стойност за 
целия курс. Електронните и печатни материали бяха повече от достатъчни 
и аз със сигурност ще ги използвам когато имам нужда от информация. 
По време на курса имах възможността да премина от ниво служител в 
управленска длъжност, което ми даде добър поглед за двете гледни точки. 
Преди да започна курса, исках да подобря основно познанията си по финанси, 
но в края на обучението се оказа, че съм научил много повече във всички 
области на бизнеса – мениджмънт, маркетинг, човешки ресурси.“
Атанас Атанасов, Директор, Мастхед Студиос
 
„Бих желала да препоръчам РММ програмата на BEIED на всеки бизнес 
мениджър, който иска да научи повече за успешните световни бизнес 
практики и как да ги отнесе и приложи към текущия бизнес климат в 
България“
Диана Георгиева, Маркетинг консултант

„Уверен съм, че след завършване на програмата на BEIED , имам нова, по-
добра професионална основа , за да върша работата си по-успешно и бих 
препоръчал горещо програмите на BEIED на тези, които имат планове за 
професионален растеж.“
Николай Димитров. Директор Бизнес Развитие, ЕнгВю Системс Корп


