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НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ – 2016 г.

 За трета поредна година Клуб
“Финанси” организира
Национален конкурс за есе на
икономическа тема. Участие
взеха ученици и студенти от
България, както и българи,
обучаващи се в чужбина.

 За студентите темата беше
"Бежанската криза през
погледа на икономиста", а за
ученици - "Моите финанси
формират моето бъдеще".



НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ – 2016 г.

 Награждаването на
победителите, както и на
всички участници, се
състоя на 22 април 2016
г. в сградата на ИУ-Варна.



НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ “ОТКРИЙ В ИУ-

ВАРНА...” – 25.03.2016 г.

 177 ученици от 11 и 12 клас от
средните общообразователни
училища и профилираните
гимназии в страната взеха
участие в уникалното
състезание "Открий в ИУ -
Варна...".

 Участниците сформираха 63
отбора, част от които успешно
преминаха три междинни
мисии, целящи да извадят
наяве скрити и неподозирани
от тях самите способности, за
да представят своето решение
на поставения от нас казус
пред многобройна аудитория.



НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ “ОТКРИЙ В ИУ-

ВАРНА...” – 25.03.2016 г.



БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОНЦЕРТ –
09.04.2016 г.

 Членовете на клуб “Финанси”
бяха доброволци на
благотворителния концерт
“Завинаги с нас”, който се
проведе на 9 април 2016 г. в
Двореца на културата и спорта.

 Целта беше събиране на
средства за летен лагер на
децата на загиналите, при
изпълнение на служебния си
дълг, полицаи. Това е
кампания с позитивен заряд и
изразява отговорността на
цялото ни общество към
децата, останали без бащи.



РЕДОВНИ СРЕЩИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ – март и 
април 2016 г.

 През месеците март и
април редовните срещи на
членовете на клуб
“Финанси”, провеждани
всяка седмица, бяха
предназначени за
подготовка на едно от
най-мащабните
мероприятия за годината
на клуба, а именно – Ден
на финансовата
грамотност, състоял се
през месец април.





ДЕН НА ФИНАНСОВАТА ГРАМОТНОСТ –

24.04.2016 г.

 На 24 април се проведе първият по рода си Ден на финансовата
грамотност, организиран от Икономически университет – Варна с
активното участие на Клуб "Финанси" при катедра "Финанси".



ДЕН НА ФИНАНСОВАТА ГРАМОТНОСТ –

24.04.2016 г.

 В рамките на събитието бяха раздадени съставени от членовете на
клуба брошури по няколко важни теми, засягащи личните финанси –
електронно банкиране и самообслужване, банково
кредитиране, бързи кредити, застраховане, пенсии и
инвестиции на личните средства. Жителите и гостите на града
имаха възможност да задават въпроси по темите.



ЧЕТИРИ СТЪПКИ ЗА УСПЕШЕН СТАРТ В 

КАРИЕРАТА – 12.05.2016 г.

 На 12 май организирахме съвместно събитие с екип на
Easy Consult и JCI – Варна. Под формата на интерактивно
обучение Яна Янакиева (HR в Easy Consult) представи
четири стъпки, които можете да предприемете още днес,
за да стартирате успешно своята кариера.



АФИЛИЕЙТ МАРКЕТИНГ – 20.05.2016 г.

 На 20 Май Клуб
"Финанси" и Клуб
„Маркетинг“ съвместно
с партньорите ни от
бизнеса - Purify Digital
& Flame Digital
организираха уъркшоп
на тема Face to face
with the AFFILIATE
MARKETING.



КЛУБ „ФИНАНСИ“

Искате винаги да знаете какво правим?
Последвайте ни в нашата Facebook страница и
следете сайта ни!

 http://finance-club.ue-varna.bg/bg

 http://www.facebook.com/FinanceClubUE

http://finance-club.ue-varna.bg/bg
http://www.facebook.com/FinanceClubUE

