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Проект Бъди си сам шеф е на етап стартиране на бизнеси!  

Проект BYOB – Бъди си сам шеф след две години върви към успешен край. Проектът е 

съфинансиран от ЕС чрез програма Erasmus+. Той включва 7 партньори от различни европейски 

страни: България, Италия, Холандия, Полша, Испания и Великобритания и е спомогнал много 

хора да променят перспективата си по отношение на предприемачеството и чрез нова 

методология на обучение да разработят бизнес идеите си и да поемат бъдещето в свои ръце. 

Методологията на Бъди си сам шеф се състои от споделяне на реален опит от действащи 

предприятия, практически занимания в група и индивидуални коучинг сесии, семинарно 

обучение, както и полезна информация и подкрепа от мрежа от предприемачи. Всички тези 

дейности допринасят за успешното разработване и реализация на бизнес идеите.   

Ето и някои от успешните истории, реализирани благодарение на работата на партньорите по 

проекта: 

Бизнес инкубатор – Гоце Делчев подкрепи Мариана да превърне в бизнес хобито си – плетене 

на детски и бебешки дрешки. Днес тя е създала Facebook страница, за да продава и промотира 

изделията си.  

CEEIM – Centro Europeo de Empresas e Inovación de Murcia (Испания) е допринесло за 

реализацията на друга брилиантна идея: Quierengo е уеб платформа, в която купувачите могат 

да изберат какво желаят да закупят и на каква цена. Продавачите четат оставените съобщение 

и се стараят да осигурят заявените продукти. Идеята вече е получила регонален приз! 

Във Великобритания Bridging to the Future – бизнес инкубатор и координатор на проекта е 

подкрепил начинаещ предприемач след завършване на университетското си образование по 

математика и спорт да създаде Exam Central - благотворителна организация с търговска 

дейност, подпомагаща младежи с обучение от различен тип.  

Inqubator Leeuwarden (Холандия) е дал подкрепата си на много хора да реализират бизнес 

идеите си. Този успешен пример е на професионален фотограф, желаещ да разшири 

портфолиото си, но в началото на кариерата си е срещнал различни затруднения, които са му 

поречили да стартира самостоятелно свой бизнес. Благодарение на наръчника „Бъди си сам 

шеф“ той успява да определи своя бизнес модел и да започне работа като самонает.   

С какво методологията „Бъди си сам шеф“ е различна? Отговорът е: с гъвкавост, конкретност и 

креативност. Мислите ли, че имате правилна идея, но Ви е нужна правилна подкрепа, за да я 

разработите? Свържете се с партньорите в BYOB - „Бъди си сам шеф“ на info@byob-project.eu, 

за да получите необходимата Ви информация  и да станете свой шеф!  

Посетете уеб сайта на проекта и прочетете още успешни примери: www.byob-project.eu 

http://www.ceeim.es/quierengo-gana-un-premio-laverdad-es/
http://www.byob-project.eu/exam-central-case/
http://www.squareavenue.nl/
mailto:info@byob-project.eu
http://www.byob-project.eu/

