
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Добре дошли! 

 

„Моята първа компания” е общ проект на JA Bulgaria и Coca Cola Hellenic. През настоящата 2016 г. той се провежда за трети пореден път. Фокусът 

на програмата е да помогне на млади хора, които са все още в университета, да развият своя предприемаческия дух и бизнес умения като 

реализират до прототип идеята си за собствен бизнес. “Моята първа компания” е част от националната програма “StartUp Program” на “Джуниър 

Ачийвмънт”, в която студентите се запознават с предприемачеството на практика, работят върху реални бизнес казуси и правят първите си стъпки в 

създаването на собствен бизнес проект. 

През 2016 г. програмата засилва менторския елемент, като целта е възможно най-много компании да получат възможност да работят с ментори и 

да получат обратна връзка за своята идея. Елементите на „Моята първа компания“ са: 

1. Ментори 

Почти всеки екип, участник в програмата, ще има възможност да работи с ментор от Coca Cola Hellenic. Изборът ще бъде от страна на 

менторите към компаниите, като впоследствие ще бъдат дадени указания за работа и комуникация. 

 

2. Менторски следобеди 

В рамките на пет съботи през месеците март, април и май участниците в програмата ще могат да посещават 3-часови работилници, които 

ще комбинират теорията с практиката. В рамките на първите 40 минути екипите ще бъдат запознати с основите на предприемачеството, a в 

останалите 120 минути ще участват в интерактивни упражнения и разговори с менторите си. 

 

3. Директно финансиране от 15 000 лева 

Всяка компания, която е присъствала поне 3 от 5 от Менторските следобеди, може да кандидатства за финансиране от 15 000 лева, като 10 

000 от тях са директна финансова инвестиция в компанията, а другите 5 000 – менторство, консултации с тесни специалисти от екипа на 

компанията (юрист, финансист, интелектуално право и др.). Също така компанията, която получи това финансиране, ще получи и работно 

място за 6 месеца в JA Startup Hambar в рамките на Sofia Tech Park.  

 

 

 

 



График на 
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Място на провеждане 
 

Менторските следобеди ще бъдат провеждани в пет съботи, в административната сграда на Кока Кола Хеленик България с адрес: 

Гр. София,  

ул. Рачо Казанджията N 8 

 

Местоположение в Google Maps.  
 
Сградата се намира в близост до Околовърстен път, кино Арена Младост и бизнес център „Камбаните“.  До там може да се стигне с 
градски транспорт (автобус 213 и 413, както и 111). 
 
Ако пътувате с кола, около сградата има места за паркиране. 

https://www.google.bg/maps/@42.621386,23.369425,3a,63.7y,331.98h,99.89t/data=!3m4!1e1!3m2!1ss4G9QVDfmwVF2e6ZL82dfQ!2e0!6m1!1e1?hl=bg


Програма 
 

КОГА КАКВО 

ДО 10.55  Пристигане и настаняване 

11.00 – 11.40 Лекция  

11.40 – 12.00 Уъркшоп по креативност 

12.00 – 13.00 Работа с ментори 

СЛЕД 13.00 Pizza&Coca Cola  
 

 

Записване 
За наше и ваше удобство, моля регистрирайте се ТУК за първия менторски следобед на 26 март (събота) до 25 март 2016 г.  

 

 

Към кого да се обърнете? 
Ако имате каквито е да е въпроси, моля да се свържете с Елица Ефремова от Джуниър Ачийвмънт България на 02/9894361, 0899 955 277 или 

elica@jabulgaria.org 

https://form.jotform.com/60813198698975
mailto:elica@jabulgaria.org
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