
 

Консорциумът се състои от 7 

организации от 6 европейски държави 

(Чехия, Холандия, Испания, България, 

Италия и Португалия). Всички партньори 

по проекта имат опит в европейски 

проекти, организиране и ръководене на 

малък и среден бизнес, и прилагане на 

иновации в областта на техниките за 

ПОО (Професионално образование и 

обучение). 

За нас 

Иновативни видео 

презентации за 

креативно 

предприемачество 

  

Euroface Consulting 

management@euro-face.cz 

http://www.euro-face.cz/ 

 

PrimMat 

olbrich@primmat.cz 

www.primmat.cz 

 

Dlearn 

schmitz.lena@f-bb.de 

http://dlearn.eu/ 

 

Agifodent 

inplace@agifodent.es 

http://newagifodent.agifodent.es/ 

  

Sociedade Portuguesa de Inovação 

augustomedina@spi.pt 

www.spi.pt 

  

Pro Work 

www.pro-work.nl 

tgrefkens@pro-work.nl 

  

Natsionalen ucheben tsentar 

andy@educenter-bg.com 

www.adamsmith.bg 

http://www.inplace.cz/ 

Проектът е финансиран с подкрепата на Европейската 

Комисия. Тази публикация отразява само възгледите на автора 

и Комисията не може да бъде отговорна за каквато и да е 

употреба на съдържащата се в нея информация. http://www.inplace.cz/ 



 

 

 

Целта на проекта е да се споделят между 

партньорите добри практики за установяване на 

устойчиви и взаимноизгодни отношения между 

професионални училища и малки и средни 

предприятия. 

 

Проектът е насочен към подпомагане на 

сътрудничеството между професионалнитe 

училища и пазара на труда с цел да се даде 

възможност на учениците да получат 

практически трудов опит, а на бизнеса да се 

възползва от иновативното мислене и 

предприемаческия стремеж на учениците. 

Ползите и за двете страни се изразяват в 

повишаване на ефективното използване на 

информационни и комуникационни технологии в 

маркетинга. 

Идеята на проект IN-PLACE е 

използването на видео презентации в 

маркетинга на МСП (малки и средни 

предприятия). Проектът е вдъхновен от 

желанието на партньорите да подкрепят 

сътрудничеството между ученици от 

професионалното обучение и образование 

и МСП. Този метод ще бъде приложен във 

всички участващи държави. Учениците 

(работните екипи) ще създадат видео 

презентации за популяризиране на местни 

фирми. 

Посетете ни на www.inplace.cz и можете 

да разгледате видеоклиповете създадени 

по проекта, да намерите вдъхновение и 

повече информация. 

 

За проект IN-PLACE 

Среща на партньорите в Чехия през октомври 2017 г. 

Присъединете се към нас 

 

Искате да научите повече за IN-PLACE и 

да бъдете първите, които ще прочетат 

последните новини. Регистрирайте се в 

нашия списък с имейли на нашия 

уебсайт! 

http://www.inplace.cz/

