
 

 

“Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие 
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сътрудничество Interreg V-A “Гърция-България 2014-2020”  

 

ПРОЕКТ CREATIVE HUB 
 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ  
В ТРАНСГРАНИЧНО СЪБИТИЕ ЗА ПРЕЗЕНТИРАНЕ  НА  

МОДНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ ЗА СЕЗОНА ПРОЛЕТ-ЛЯТО 2023 
 

ЦЕЛЕВИ УЧАСТНИЦИ В СЪБИТИЕТО:  
МЛАДИ МОДНИ ДИЗАЙНЕРИ ОТ ЦЕЛЕВИЯ РЕГИОН ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 

 
ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ:  08-09 юни 2022 
 
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: ГР.СОЛУН, ГЪРЦИЯ 

 
Организатор на българските участници в събитието: СДРУЖЕНИЕ СЪВРЕМИЕ  

За въпроси и регистрация за участие: 
тел: 0899 806477 и e-mail: savremie@gmail.com 
 

КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТА 

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 

Основната цел на проекта е развитие и създаване на Креативен Център (Creative Hub), 

който ще предоставя подкрепа на малки и средни предприятия, специализирани в 
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производство на модно облекло, млади специалисти 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, 

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. 

Повече информация за проекта и събитието може да потърсите на: 

тел: 0899 806477 

e-mail: savremie@gmail.com 

www.savremie.org 

Лице за контакти: Ани Симеонова 
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