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Онлайн бизнес етикет и поведение 

 
Лектор: Мария Касимова-Моасе 

 

Дата за провеждане: 22.04.2021 г. от 14:00 – 17:00 ч. 

 

Уебинара ще Ви запознае с: 

 

Онлайн опосредствано бизнес поведение 

    -    Имейл култура - оформяне на съдържание, преценка на инфорацията, поздрави, тема 

на съобщението, онлайн визитка, отговори. 

- Работно присъствие в социалните мрежи - образ, активност, коментари, изразяване на 

позиция.    

- Създаване на представителни онлайн документи - оферта, представяне, 

поздравително писмо, опровержение, съболезнователно писмо. 

 

Онлайн живо присъствие 

  Подготовка за пред камера – практически умения.  

- Подбор на дрехи и грим, ревизия на жестовете и мимиките, позиране пред камери и 

фотоапарати.  

- Средата, в която се представяме - приемливи и недопустими неща. 

- Онлайн етикет на поведение. 

- Онлайн интервю за работа - подготовка и представяне. 

- Онлайн работна среща - подготовка и правила на протичане. 

- Онлайн презентация - как да бъде интересна и оригинална - най-основни правила. 

- Онлайн семинар - поведение на лектор и участник. 
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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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