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РАБОТНА ПРОГРАМА 
Втори международен Форум за женско предприемачество 

София, 19-20 ноември 2010г., Хотел Шератон 
 

ПЕТЪК 19.11.2010  
 
8.30- 9.30  Регистрация на участниците 
 
9.30-9.45  Официално откриване  

• Елда Летиери, Председател на СЕЛЕНА Асоциация на жените предприемачи в 
България 

 
9.45-10.15   Поздравления от официалните гости   (Зала Сердика)  

� Цецка Цачева, Председател на Народното събрание на Република България 
� Стефано Бенацо, Посланик на Република Италия в България 
� Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма 
� Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика 
� Йорданка Фандъкова, Кмет на София 

 
10.15-11.15 "Как жените предприемачи реагират на кризата? Сравняване на европейските 

стратегии и възможните мерки за икономическо възстановяване” (първа част) 

• Ивелина Колаксазова, управител на Live Sound, България  
 “Развитието на музикалната индустрия в България” 

• Кристина Горайски Висконти, член на Комитета по Бизнес, търговия и технология 
BPW Италия, Централно подразделение и бивш Председател на Комитета за 
насърчаване на женското предприемачество към Търговската камара в Анкона, 
Италия  
“Б.П.У. Интернешънъл: работа за промяна на съществуващата пропаст в заплащането на 
двата пола” 

• Мари-Кристин Огли, Национален председател на Асоциацията на жените 
предприемачи (FCE), Председател на Medef Island, Франция 

• Бев Хърлий, Основател на Женско предприемачество във Великобритания  
 “Подкрепа за жените предприемачи: примери от Великобритания и добри практики” 

 
11.15-11.30  Кафе пауза  
 
11.30-13.00 "Как жените предприемачи реагират на кризата? Сравняване на европейските 

стратегии и възможните мерки за икономическо възстановяване “ (втора част) 

• Линас Любинскас, Председател и Изълнителен директор на  “ConsultConsortium 
SPLLC”  

      “Създаване и поддържане на въздействие за изграждане на лични и организационни роли” 

• Серджо Мюлер, Управител на ISOENCErtifications S.r.l. 
“Сертификат за качество ISO9001: новата разпоредба ISO10014 при износ, новата 
разпоредба ISO16001 за енергийната ефективност. Как да се пести ефективно.” 

• Герлинде Лонин, Vienna Business Agency 
 "Услугите в помощ на жените предприемачи във Виена – възможност за жените да се 
справят с кризата" 

• Елизабета Дуранте, Журналист в областта на науката, Координатор DISTI, 
Пресаташе  ITWIIN (Мрежа на жените изобретатели и иноватори в Италия) , 
Италия 

 “Жена. Общност. Познание.”  
 Росица Джамбазова, Председател на Национална мрежа за бизнес развитие 
"Предизвикателства пред жени предприемачи в малкия и среден бизнес" 
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МОДЕРАТОР  Мария Славова, член на УС на Селена 
 

13.00-14.30  Обяд 
 
14.30-17.00  Срещи BtoB  (Зала Пирин) 

 Срещи за насърчаване на търговските отношения и партньорства, за проучване на 
възможности за сътрудничество и развитие на бизнес контакти.   

 
14.30-17.00 “Проектът Европа 2020 г. за икономически и социални промени: образование и 

обучение, социална интеграция, устойчив растеж и развитие на 
възобновяемите енергийни източници” 

• Евгения Атева, Ст. търговски анализатор към Италианския институт за външна 
търговия в София    
 "Дейностите на Италианския институт за външна търговия в подкрепа на 
интернационализацията на италианските фирми" 

• Корнелия Ротару,  Председател на ADAF Association for Women Entrepreneurship 
Development  

      “Участието на НПО в развитието на фирмената икономика, нови умения и възможности 
за работа” 

• Лучана Деле Доне, Директор на Творческа работилница (марката Произведено в 
затвора ER-RE)  

• "От финанси към социалното и обществената среда: един процес на култура" 
• Хилари Фарнуорт, Мениджър, Център по микро предприемачество London 

Metropolitan University Business School, Великобритания.  
“Женското предприемачество: предизвикателства и възможности за жените от всички 
възрасти” 

• Рита Асоня, Президент на ITWIIN (Мрежа на жените изобретатели и иноватори в 
Италия)  

      "Проучване, развитие, иновация: обединяване на силите на жените изобретатели и 
иноватори" 

О 
МОДЕРАТОР  Елизабета Дуранте, журналист в областта на науката, Координатор на 

DISTI,пресаташе на ITWIIN 
 
17.30 Закриване на работните срещи 
 
18.30-20.00 Коктейл и представяне на Колекцията есен-зима 2010: Ermanno Scervino, 

Valentino, Ferragamo (ул. Съборна, 4) 
  

СЪБОТА 20.11.2010  
 

8.30- 9.30  Регистрация на участниците 
 
9.30-11.15  “Туризъм и земеделие. Най-добрите практики в основните страни, в които туризмът 

е силно развит; приносът на жените за развитието на територията” (Зала Сердика) 
• Иво Маринов, Зам.-министър на икономиката, енергетиката и туризма 

• Цветан Тончев, Председател на Национална туристическа камара 
       "Женското предприемачество и развитието на селския туризъм" 

• Лаура Крести, Управител на “Agriturismo La Ripolina”  
              “Селският туризъм в Италия: еволюция, светлини и сенки в една различна философия за 

туризма” 

• Йоанна Дочевска, Генерален мениджър на "Планет Турс" 
• Антонино Ди Джакомо  - Президент на Каза Сицилия България 
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11.15-11.30  Кафе Пауза 
 
11.30-13.00 “Териториалният маркетинг в България и минералните бани като ресурс за 

развитие на страната: развитие на някои български природни дадености и 
бенчмаркинг с най-добрите европейски модели” 

• Марина Лали, Председател на Минерални бани Margherita di Savoia  
       “Ролята на минералните извори в италианския туризъм” 

• Даниела Спасова, Председател на Национално сдружение на козметиците 
“Wellness и SPA туризъм, индустрия на емоциите в една нова философия за качеството 
на почивката и релакса" 

• Ваня Петрова, Дата Консепт България 
"Европейските фондове като възможност за развитие на спа-туризма и териториалния 
маркетинг" 
 

МОДЕРАТОР  Евелин Виденов, Председател ХоРеКа 
 
13.00-14.30 Обяд 
 
14.30-16.00 “Системата Welfare и светът на женското предприемачество: услугите и 

социалните структури в подкрепа на работещите жени. Съпоставки и обмен на 
добри европейски практики” 

• Росица Стелянова, Изпълнителен директор на Агенцията по заетостта 

“Възможности за стартиране в рамките на Европейския социален фонд” 

• Диана Ангелова, Зам. председател „Бизнес обучение” 

       "Социална интеграция чрез социално предприемачество" 

• Лут Лагет, VGD Luxembourg Chartered accountant 

       “FEALU Female Entrepreneurship Ambassadors Luxembourg - A testimony” 

 
МОДЕРАТОР  Юлиана Минчева, член на УС на Селена 
 
15.00-17.30 Срещи с цел развитие на партньорство между присъстващите институции, 

организации и фирми. (Зала Пирин) 
 
16.00-17.30 “Финанси, кредит и европейско и национално финансиране на женското 

предприемачество: оперативни средства за подпомагане и бъдещи 
перспективи” 

• Дорина Добрева, Управител на SEA България  
      “Оперативни инструменти, необходими за бизнеса”  

• Надя Либера Имбролини,  Управител на Sviluppumbria spa  
       “Умбрия и кризата: форми за подкрепа и развитие на предприемачеството”  

• Стефан Кушкиев, експерт от Общинския гаранционен фонд за МСП към СО 
        "ОГФМСП - модерен финансов инструмент за подпомагане на жените-предприемачи" 
 

МОДЕРАТОР Станимира Хаджимитова, Председател на Български фонд за жените, Директор на 
Фондация Джендър проекти България  

 
17.30-18.00 Обобщение и закриване  

• Елда Летиери, Председател на СЕЛЕНА Асоциация на жените предприемачи в 
България 


