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ПРОЕКТ CREATIVE HUB 
 
 

ПОКАНА 
ЗА УЧАСТИЕ  

във 
ВТОРИ ИНФОРМАЦИОНЕН МОДЕН ДЕН  

НА ТЕМА: МОДНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ ЗА СЕЗОНА ЕСЕН-ЗИМА 2023-2024 
 

В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ  
CREATIVE HUB (ТВОРЧЕСКИ ЦЕНТЪР) 

 20-21 октомври 2022 в гр. Солун, Гърция  
 

ВХОД СВОБОДЕН – НЯМА ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ 
Разходите за транспорт, нощувка и храна в гр. Солун  

се поемат от организаторите. 
 

Екипът на сдружение СЪВРЕМИЕ кани заинтересованите дизайнери 
на модно облекло от региона на област Благоевград да участват в поредния 
втори информационен моден ден в гр. Солун, Гърция.  

 
На събитието ще бъдат представени модните тенденции за сезона есен-
зима 2023-2024 в сферата на модното облекло. 
 
Събитието се организира в рамките на проект CREATIVE HUB. Проектът е 
съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ERDF) и от 
националните фондове на страните, участници в Програмата за 
сътрудничество Interreg V-A “Гърция-България 2014-2020” 
 
Изисква се предварителна регистрация. Срок за регистрация: 18 октомври 
2022 до 14:00 часа. 
 
Броят на участниците е ограничен. Потвърждават се регистрации до 
запълване на свободните места.  
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П Р О Г Р А М А 
   20 октомври 2022 

 
8:00  

 
Заминаване с автобус от Благоевград за Солун 
Мястото на заминаване: пред хотел Ален Мак 
 

 

13:00 – 15:00 
 

 

Пристигане директно на мястото на събитието: Excelsior Hotel 
в гр. Солун, Гърция 
Тема: ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТЕНДЕНЦИИТЕ В МОДНИЯ ДИЗАЙН 
НА ОБЛЕКЛО ЗА СЕЗОНА ЕСЕН-ЗИМА 2023-2024 

 
15:00 – 15:30  

 
Отпътуване към хотел Anessis Hotel и настаняване на 
участниците 
 

 
15:30 – 19:00 

 
СВОБОДНО ВРЕМЕ 
 

 
19:00  

 
ВЕЧЕРЯ 
 

 

   21 октомври 2022 
 
08:00 – 10:00  

 
ЗАКУСКА 
 

 
11:00 – 12:00 

 
ОСВОБОЖДАВАНЕ НА СТАИТЕ 
 

 
12:00  

 
ОТПЪТУВАНЕ ЗА БЪЛГАРИЯ 
 

 

ОРГАНИЗАТОР: Сдружение СЪВРЕМИЕ 
гр. Сандански, България 
моб.: 0899 806477; е-mail: savremie@gmail.com; www.savremie.org 
За въпроси на тел: 0899 806477 
За регистрация на тел: 0899 806477 или ТУК ОНЛАЙН 

 

mailto:savremie@gmail.com
http://www.savremie.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVUAZJZ7lYWBJ__cP_xE3QybMorttqdgyPNJKnXnH_lVgxuQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
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КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ CREATIVE HUB 
 

ПРОЕКТ «Създаване и развитие на Креативен Център за подкрепа за млади 
дизайнери, млади творци и стартиращи предприемачи в сектора на 
модната промишленост, създаване на механизми за развитие на 
дизайнерския сектор в трансграничния регион Гърция-България» 
Акроним на проекта: CREATIVE HUB 
Период на изпълнение: 13.04.2021 – 12.04.2023 
 
ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА: 
1. Солунска търговско-промишлена камара, Гърция (водещ партньор) 
2. Асоциация на гръцката модна индустрия, Гърция 
3. Gnosi Anaptixiaki НПО, Гърция 
4. Браншова организация за текстил и облекло, България 
5. Сдружение СЪВРЕМИЕ, България 
 
Основна цел на проекта е развитие и създаване на Креативен Център 
(Creative Hub), който ще предоставя подкрепа на малки и средни 
предприятия, специализирани в производство на модно облекло, млади 
дизайнери и специалисти със завършено образоване в модния сектор 
(облекло, плетиво, бродерия, текстил).  
Творческият център Creative Hub  ще предоставя широка гама от услуги, 
включително работа в мрежа на трансгранично и международно ниво 
между специалисти и фирми от бранша, широк спектър от консултантски 
услуги, технологични услуги, обучителни и бизнес семинари.  
Очаква се проектът да допринесе за значително положително развитие на 
предприемачеството в текстилната индустрия и да осигури интегрирана 
рамка и система за подкрепа на заинтересованите страни в сектора – модно 
облекло и моден дизайн. 
Специфични цели на проекта: 
* Да създаде и разработи лаборатория за проектиране на висококачествени 
продукти и разработване на прототипи, която да бъде позиционирана в 
създадения в рамките на проекта Творческият център Creative Hub  в гр. 
Солун 
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* Да създаде условия за устойчиво предоставяне на услуги в подкрепа на 
безработни и самостоятелно заети специалисти и мениджъри в сферата на 
иновациите, творчеството и предприемачеството във всички сфери за 
модно облекло и моден дизайн. 
* Да повиши осведомеността на фирмите и дизайнерите, специализирани в 
производство на модно облекло,  за настоящите и предстоящите модни 
тенденции. 
* Да предоставя целенасочени консултантски услуги за разработване на 
атрактивни модни колекции и продукти. 
* Да предложи специализирано обучение и технически насоки за създаване 
за разработване на нови модни продукти в текстилната промишленост. 
* Да предоставя интегрирани услуги и насоки за прилагане на техническите 
изисквания, както и на международните стандарти в сферата – дизайн и 
производство на модно облекло. 
* Да помогне на бизнеса от сектора да идентифицира и да се възползва от 
нови източници на финансиране в трансграничния регион, за да развива и 
разширява експортните дейности, като по този начин става по-
конкурентоспособен и устойчив. 
* Да повиши уменията на професионалисти от различни категории 
(завършили студенти, настоящи студенти, мениджъри, дизайнери) чрез 
предлагане на услуги, съобразени с техните нужди, като се вземат предвид 
нуждите на трансграничния регион и предизвикателствата в по-широк 
контекст. 
 
 
Повече информация за проекта и информационната среща може да 
потърсите на: 
тел: 0899 806477 
 e-mail: savremie@gmail.com 
www.savremie.org 
Лице за контакти: Ани Симеонова 
 
 


