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Драги читатели,
Бизнес академия за стартиращи предприемачи – BASE е безплатната предприемаческа
програма на Фондация „Америка за България“, от която тръгват малки семейни бизнеси
като сладкарницата на Христина, цехът за ризи по мярка на Лазар и салонът за красота на
Нели. Тук сме разказали техните вдъхновяващи истории.
С придобитите в програма BASE умения завършилите съхраняват традиционни занаяти,
предоставят основни услуги в своите общности и реализират детските си мечти. Най-вече,
прохождащите предприемачи създават работни места и добавена стойност в родните си
места.
Не по-малко вдъхновяващи са историите на опитни професионалисти като Ваня и Пламен,
които насърчават новото поколение с безвъзмездна подкрепа и съвети.
Приятно четене!

От идея до бизнес

За тридесетия рожден ден на съпруга си Христина Байрякова подготвя специална
изненада. Тогава и не предполага, че усилията ѝ да направи перфектната торта ще са
първата стъпка по пътя на предприемачеството.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Лазар говори разпалено за предизвикателството да ушиеш риза добре – страст, завещана
още от дядо му. Днес Лазар развива собствена марка за мъжки ризи по мярка – Made Right.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Нели Стоименова обича предизвикателствата. Образованието ѝ е в областта на
ветеринарните науки и инженерството, но детската ѝ мечта е да е фризьор и тя я постига.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Ментор в нужда се познава

Ваня Минкова от сдружение „Съвет на жените в бизнеса в България“ посвещава кариерата
си на развитието на хората – професия, която се предава по семейна линия.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Пламен Николов обича да се шегува, че работата му е да радва хората. Той е
изпълнителният директор на „Есетере“, дъщерна компания на dōTERRA, най-големият
производител на етерични масла в света.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Защо BASE

Няма прекалено щура идея за Бизнес академия за стартиращи предприемачи.
С помощта на ментори доброволци от света на бизнеса ще превърнете своята
идея в реално бизнес начинание. Гледайте този забавен тийзър за програмата
от екипа на информационната и развлекателна видео платформа
Gospodari.com.

От архива

Мариана Баракчиева напуска работата си като инженер в Швейцария, за да живее близо до
планината и да развива своя бизнес за устойчиво изработено спортно облекло в България.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Раденко Велинов учи фина дървообработка при едни от най-добрите шотландски
майстори. Връща се в България, за да съживи традиционни занаяти като дърводелството в
родния Смилян – българската столица на фасула.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Не пропускайте!

Водещи журналисти от цял свят ще споделят своя опит в технологичната среда със своите
български колеги и ще представят дигитални инструменти в подкрепа на разследващата
журналистика на първата в България конференция на World Press Institute.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Получавайте историите ни преди всички, като се абонирате за този бюлетин и ни
последвате във Facebook, Instagram и LinkedIn.
С пожелания за успешна седмица,
Вашите приятели от Фондация „Америка за България“

Разпространете доброто
Ако харесвате нашите истории, моля споделете ги с приятели и колеги и нека
заедно разпространяваме добро. Благодарим!
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