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БЮЛЕТИН #4 
Уважаеми партньори, колеги и приятели, 
Представяме Ви четвъртия бюлетин по проект FEMME - Насърчаване на обмена на практики, за 
създаване на възможност за развитие на предприемачеството сред майките в Европа! Чрез него 
ще Ви информираме за постигнатото по проекта, новини и събития. Следете ни за по-подробна 
информация и на следните адреси: 

https://femme-project.eu/ 
https://www.facebook.com/femmeprojecteu/ 

Обучение за обучители за подкрепа на майки - предприемачи 

 
 

За развитие на предприемачеството сред майките е важно да има обучители, които да 
предоставят подкрепа на майките - предприемачи. Затова проект FEMME реализира 3-
дневно обучение за обучители по теми свързани с предприемачество за майки. Дейността 
се проведе в Лариса, Гърция от 7 до 9 май. Участваха общо 30 обучители. 
В първия ден участниците се представиха и опознаха взаимно чрез интересни дейности.  
След това се обучаемите се фокусираха върху генерирането на потенциални бизнес идеи. 
Последната дейност на първия ден от обучението, „Как да създадем бизнес - Бизнес модел 
Канвас“, бе насочена към техническия процес на изграждане на бизнес. 
През втория ден обучителите разшириха знанията си за различните аспекти на дигиталния 
маркетинг, тъй като голяма част от съвременния бизнес е с онлайн  присъствие. 
През втората част на деня обучителите имаха за цел да разберат как емоционалната 
интелигентност влияе върху живота на майките - предприемачи и как те могат да успешно 
да балансират работата и семейния живот. 
Като добър пример бе представена местна предприемачка - производител на сирене, за 
опита си в развиване на бизнес и балансиране със семейните задължения.  
През последния ден обучителите работиха върху финансовото управление на бизнеса, като 
изчисляваха началния капитал, необходим за стартирането на бизнес идеите.  По важните 
теми - счетоводство и финанси, които трябва да се съобразят с правната рамка,  майките – 
предприемачи е добре да получат помощ от експерти. 

https://femme-project.eu/
https://www.facebook.com/femmeprojecteu/
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В рамките на обучението, партньори и обучители посетиха YIAM - предприятие, 
развиващо електронна търговия. Авра Паносопулу е собственичка на  фирмата с марка 
YIAM и макар, че се намира в малко село близо до Лариса, тя успява да продава 
продуктите си в различни страни по света. Тя произвежда домашно приготвени храни 
конфитюри, сосове, консерви и туршии. В началото продава продуктите си само в местни 
магазини. Скоро след това създава електронен магазин, като по този начин елиминира 
необходимостта от собствен физически магазин, нещо много трудно за жена в малките 
общества. Сайтът е създаден от опитен разработчик, който я е обучил стъпка по стъпка 
как да го използва и управлява самостоятелно. Преди собственичката не е имала 
никакъв опит в електронната търговия, но както сподели, за нея не е било трудно да се 
научи. 

 
 

Добри практики в действие 
 

 

https://yiam.gr/
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