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0. УВОД 

 

Цикълът за предприемачество е метод, базиран на поредица от решения, които човек 

трябва да вземе, когато реши да се развива и да превърне своя потенциал в реална 

перспектива за бизнес. 

Този цикъл се състои от две ясно разграничени фази: раждането на идеята (Birth of Ideas)  

и фаза на узряване.  

Във фазата на раждането на идеи целта е да се потърси бизнес идея, която да отговаря 

на определен минимум от изисквания, за да може да се превърне в истински бизнес. 

Във фазата на съзряване целта е да се анализира доколко тази идея е приложима във 

всички възможни аспекти: юридически, социални, търговски, икономически и финансови.  

 

Този проект се фокусира върху фазата на зараждането на идеи. Тук се поставят 3 

основни въпроса, необходими за по-нататъшното успешно развитие на предприемаческия 

цикъл. 

 

1. Какво искам да правя? Какъв е моят елемент (моята 

същност)? Кой съм аз? Какво трябва да подобря в себе си? Кои 

са моите силни страни?  

Тест за определяне на Предприемаческия профил. 

Благодарение на този инструмент ще дадем отговор на 

горепосочените въпроси, имащи отношение за самоопознаването. 

Фазата на зараждане на идеята изисква извършване на наблюдение върху самите нас и 

самоопознаване на нашата личност. 

Първото нещо, което трябва да направим е да си отговорм какво точно искаме да правим 

като професионална реализация. Да дефинираме нашия „елемент“.Разкриването на 

елемента, за предпочитане направено в писмен вид, допринася за упражняване на 

мисълта и развиване на разсъждения, които да водят до самоопознаване. 

По-нататък обясняваме как развитието на теста ни позволява да направим изводи 

относно нашия предприемачески профил. Тестът изисква да има елемент на 

разсъждения, което предполага, че трябва да се предвиди достатъчно време за спокойното 

му попълване.  

Тестът засяга аспекти, групирани в няколко различни категории: доверие в себе си 

(самоувереност), контрол на риска, нагласи за успех, организационни умения, умения за 

сътрудничество,  умения за водене на преговори, лидерски умения, мотивационни умения 

и търговски умения. 

Това ръководство е прикачено към въпросника за определяне на предприемаческия 

профил и неговата интерпретация (Анекс I). 
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2. Какво ще правя? Каква е моята идея? 

                                     

  Техники за креативност. Чрез тази методика се цели да се 

извадят на показ идеите и да се стимулира креативността. 

Този проект има за цел да стимулира креативността чрез                                   

използването на различни техники: 

- Бионика (по Аналогия) : създаване на продукт по 

примера на съществуващо в природата явление, обект и 

т.н. 

- Нестандартно мислене : необичайна употреба на познат 

вече съществуващ продукт. 

- Принудителни (несвойствени за продукта) 

взаимовръзки: свързване на предмети с различно 

предназначение, между които няма никаква връзка. 

 

Към това ръководство се прилагат и таблиците за трениране 

на креативността (Анекс II). 

  

Анализ на практики. Всички изброени анализи спомагат за 

наблюдение на основните аспекти на предприемаческия 

профил и отговарят на въпроса как се е стигнало до бизнес 

идеята. 

Следват анализи на следните добри практики: 

 

‐ Изба Форлонг 

‐ Ферма Янна 

‐ Музей на меда „Ранчо Кортесано“  

 

Към това ръководство се прилага и анализа на практиките на реализирани 

предприемачески инициативи. (Анекс III). 

 

За повече информация, моля посетете:  http://birth-of-ideas.eu/  

 

Също така, можете да видите видеото на всяка от изброените по-горе практики в YouTube 

"Birth of Ideas" 

http://birth-of-ideas.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCpVhj9gCkQEnBz-NZMTw6Hw
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0. ВЪВЕДЕНИЕ  
 

Предприемаческият цикъл е метод, който представя поредица от решения, които трябва 

да препдриемe всеки желаещ да развива бизнес от възникналата у него идея. 

Този цикъл се състои от две ясно разграничени фази: фазата на просветлението 

(раждането на идеята) и фазата на узряването. 

Във фазата на просветлението целта е да се потърси бизнес идея, която да отговаря на 

минималните изисквания, за да бъде оценена като възможност за бизнес. 

Във фазата на узряването, целта е да се анализира жизненият цикъл на тази възможност 

за бизнес от всички възможни гледни точки: законова, техническа, социална, търговска, 

икономическа и  

финансова. 

Този проект се фокусира върху фазата на зараждането на идеята. 

Във фазата наз зараждането се поставят три основни въпроса, касаещи успеха на 

последващите решения, в рамките на предприемаческия цикъл: 

1) Какво искам да направя? Какъв елемент съм аз? 

2) Какъв съм? Какво трябва да подобря? Кои са моите силни страни? 

3) Какво ще правя? Каква е моята идея? 

 

 

4)  

5)  

6)  

7)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕЛЕМЕНТ 

¿Какво искам да 
правя? 

САМООЦЕНКА 

¿Какъв съм? 

ИДЕЯ 

¿Какво ще правя? 

Идеята през призмата 
на креативността 

Навътре 

Идеята по линия на  

заобикалящата  

действителност  

Навън 

Поредица от фундаментални въпроси свързани с фазата на 
просветлението. Източник: Собствен авторски продукт.  
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За да може Проектът да отговори на тези въпроси, e кипът ще разработи 3 отделни 

процеса: 

 

1)Тест за определяне профила на предприемача. 
Благодраение на този процес ще отговорим на първите  два 
въпроса, отнасящи се до елемента и самооценката 
 
[O1-A1.1. Инструмент за онлайн самоопознавателен 
анализ] 

[O1-A1.4.Ръководство за обучаеми]  

[A2-A1.1-2.Електронно ръководство за обучителни 
организации 
 
 

 
 

2)Техники за креативност.Благодарение на този процес ще 
тренираме вътрешните способности за търсене на идеи, ще 
тренираме различни техники за намиране на различни 
решения в предложените ситуации 
 

[O1-A1.2.A. Комплект обучителни дейности/практики за 
развитие на предприемачески умения и креативност] 
[O1-A1.4.Ръководство за обучаеми]  
[A2-A1.1-2.Е лектронно ръководство за обучителни 
организации] 
 

 

3) Анализ на казуси. Тези анализи позволяват да се 

изследват основните аспекти на профила на предприемача и 

да се разбере как хората получават своите бизнес идеи чрез 

двата възможни начина: от вътре (техники за творчество) и 

пасивно (използване на възможности, предоставени от 

околната среда). 

[O1-A1.2.B.Комплект обучителни материали за 
подобряване на анализа на предприемачески практики] 
[O1-A1.4.Ръководство за обучаеми]  
[A2-A1.1-2.Е лектронно ръководство за обучителни 
организации] 
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ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ПРОФИЛ: ПРОЦЕС НА 
САМООПОЗНАВАНЕ 

 

1.1. Защо? За какво? Как? 

 

 

 

 

 

 

 

Фазата на зараждане на идея (Инкубатор на идеи) се нуждае от упражняване на 

самоанализ или самопознание.  

На първо място, ние трябва сами да си поставим за цел да решим какво е това, което бихме 

искали да правим, като наша бъдеща професионална кариера. Ние определяме 

''елемента''. Това описание, което е по-добре да е в писмен вид, допринася за упражнение 

за размисъл, което позволява да се проведе упражняване на самопознанието. 

След това, ние попълваме теста за развитието, който ни дава възможност да направим 

заключения, относно нашия предприемачески профил. Тестът изисква също процес на 

размисъл, за това е препоръчително да се отдели достатъчно време за неговото спокойно 

попълване. 

В теста се срещаме с аспекти, които са групирани по различни категории: доверие в себе 

си, контрол на риска, ориентация към постижения, организазионни умения, умения зя 

сътрудничество, умения за водене на преговори, лидерски умения, мотивационни умения 

и търговски умения. 

В раздел 1.2 можем да намерим карта на променливите на профила на 

предприемача, а в раздел 1.3 можем да намерим тест в буквалния смисъл. 

В рамките на тези категории можем да открием променливи от различно естество: 

• Външни променливи: лична/семейна среда (оцветени в тъмносиньо) 

• Променливи, които се отнасят до професионалната квалификация на човека: 

образование и опит (оцветени в лилаво) 

• Променливи, които се отнасят до нагласите (оцветени в синьо) 

• Променливи, които се отнасят до уменията и способностите (оцветени в зелено) 

 

Нагласата е част от поведението на човека, при която способността определя умения или 

компетентности. 

ЕЛЕМЕНТ 

Какво искам да 
направя? 

САМООЦЕНКА 
Какъв съм?  

ИДЕЯ 

Какво ще направя? 

 Поредицата от съществени въпроси, свързани сфазата на зараждането. Източник: лична подготовка. 
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Нагласите се отнасят до поведението на човека, което се определя от различни аспекти 

на личността. Те са следствие от полученото образование, както и от влиянието на личната 

и социалната среда. За да се променят тези нагласи, са необходими някои действия 

за повишаване на информираността. Те биха могли да бъдат постигнати 

благодарение на използването на образователни мерки – ефективни, както в 

средносрочен, така и в дългосрочен план. 

Уменията са способности, които е вероятно да се подобрят благодарение на 

специфичните мерки за обучение – ефективни, както в краткосрочен, така и в 

средносрочен план. 

Упражнението за сапопознание, което се прилага в теста, не би трябвало да се приема 

за определяне дали сме или не сме предприемачи. Препоръчително е да се мисли за това, 

като за анализ на силните и слабите страни, позволяващи ни да предприемем стъпки, 

които да ни помогнат да се избавим от тези слабости. 

Въпросите са разбираеми и в първо лице. За да се осигури време за размишление, е 

препоръчително въпросникът да се попълва самостоятелно, като “извънкласна” задача. 

Трябва да се предвиди и възможност за писмени коментари след всеки въпрос или след 

всяка група от въпроси. По този начин задълбочаваме упражнението за размисъл. 

Отговорите са структурирани адаптирано към въпросите, така че да предлагат един и същ 

набор от възможни отговори. Този набор е зададен с числа. Възможните отговори са 

следните: 

а. Неопределеност: 0. Никога не съм го планирал или не знам как да отговоря на 
въпроса. 
 
Този отговор разкрива липса на планиране - в по-голямата част от случаите е 
следствие от безразличие, поради липсата на предприемачески афинитет. 

 
б. Скала. Формула на подготвените отговори:1. Ниско  2. Средно 3. Високо  4. 
Абсолютно - 1. Никога  2. Поняког 3. Често 4. Винаги 
 
Въз основа на отговора са предложени: 

• Слаби страни, ако отговорът е с числото 1. 

• Аспекти с много възможности за подобрение, ако отговорът е с числото 2. 

• Аспекти, които изграждат силни страни, ако отговорът е с числото 3 или 4. 
 
 
 
 
След това има карта с различни променливи, които се появяват във въпросника. 
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1.2. Карта на променливите - Тест за предприемачески профил  

 
 
 
 

 

Карта на променливите – Тест за предприемачески профил. Източник: aвторски 
продукт 

. 

A. ДОВЕРИЕ В СЕБЕ СИ 

C.ОРИЕНТАЦИЯ КЪМ ПОСТИЖЕНИЯ 

E. ОРГАНИЗАЦИЯ 

H. ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ 
B. КОНТРОЛ НА РИСКА 

 F. СЪТРУДНИЧЕСТВО 

G. ЛИДЕРСТВО 

I. ТЪРГОВСКИ 

D. ОРИЕНТАЦИЯ КЪМ ПРОМЯНА 

A1. Лична/семейна среда 
  A2. Ниво на образование 
    A3. Ниво на опит 
       A4. Автономност 

  B1. Осъзнаване на риска 
 B2. Способност за поемане    
на риск 
   B3. Способност за 
поемане на отговорност 

    C1. Решителност 
  C2. Предпазливост 
C3. Жертвеност 

      D1. Ориентация към промени 
D2. Ориентация към технологични 
промени 

 

E1. Организационни умения 
E2. Планиране на задачите 
E3. Обратна връзка 

G1. Мотивираност 
G2. Разрешаване на конфликти 

F1. Разбиране и търпение 
F2. Работа в екип 

F3. Склонност към сдружаване 

  H1. Установяване на контакти 
  H2. Бизнес комуникация   
   H3. Способности за изслушване 

 
I1. Внимание към клиента 
I2. Търговска комуникация 

• Външни променливи 

• Променливи на професионалната 
квалификация 

• Променливи на нагласите 

• Променливи на уменията и 
способностите 

 

     
ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ 

ПРОФИЛ 
 

                   [Карта на променливите -   

Тест за предприемачески профил] 
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1.3. Въпросникът  

 

0. Елементът 

0. Какво искаш да работиш в бъдеще? Защо?  

В определението за Елемент се включва онова, което ни харесва да правим -  

дейностите,  чрез които се чувстваме реализирани. 

Елементът (това, което ни харесва да правим) трябва да стои в основата на нашата 

инициатива. Самото описание на тази личностна характеристика е основно упражнение 

за размисъл при раждането на идеи.  
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A. Доверие в себе си 
Тези въпроси са свързани със самоуважението и осмислянето на ключови аспекти 
каквито са опитът, образованието и желанието да се взимат автономно  решения. 
След всеки въпрос се посочва и за какво се отнася  
 
A1.  Какво е нивото на подкрепа от страна на семейството ти, ако решиш да създадеш 
собствена фирма/частен бизнес?   

Личен контекст 
0. Никога не съм си задавал този въпрос и не знам какво да отговоря.  
1. Ниско 
2. Средно 
3. Високо 
4. Абсолютно 
 
A2. Във връзка с възможността да създадеш собствена фирма, какво е нивото на 
твоето образование?  

Степен на образование 
 
0. Никога не съм си задавал този въпрос и не знам какво да отговоря.  
1. Ниско 
2. Средно 
3. Високо 
4. Абсолютно 
 

 
A3. Във връзка с възможността да създадеш собствена фирма, какво е нивото на 
опита, който имаш?  

Ниво на опит  
 

0. Никога не съм си задавал този въпрос и не знам какво да отговоря.  
1. Ниско 
2. Средно 
3. Високо 
4. Абсолютно 
 
 
A4. Мислил/а ли си върху възможността да развиеш собствените си идеи и желаните 
от теб методи на работа чрез създаване на собствен бизнес?  
 

Необходимост от автонимност при вземане на решения 
 

0. Никога не съм си задавал този въпрос и не знам какво да отговоря.  
1. Никога 
2. Понякога 
3. Често 
4. Винаги 
 

Разсъждения върху А. Доверие в себе си.  
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B. Вътрешен контрол, поемане на риск, очаквания за упражняване на контрол  
Тези въпроси се фокусират върху степента на осъзнаване на риска, поемане на 
отговорности, толерантност към провалите и начина на управление на риска.  
След всеки въпрос се посочва и за какво се отнася 
 
B1. Според теб, нивата на дейностите в една фирма променят ли посоката си нагоре 
и надолу?  

Осъзнаване на риска 
 

0. Никога не съм си задавал този въпрос и не знам какво да отговоря.  
1. Никога 
2. Понякога 
3. Често 
4. Винаги 
 
B2. Как оценяваш твоята способност да поемаш разумни рискове?  

 
Способност за поемане на риск 

 
0. Никога не съм си задавал този въпрос и не знам какво да отговоря.  
1. Ниско 
2. Средно 
3. Високо 
4. Абсолютно 
 
B3. Ако фирмата тръгне на зле, ще се чувстваш ли отговорен за получените 
резултати?  

Способност за поемане на отговорност 
 

0. Никога не съм си задавал този въпрос и не знам какво да отговоря.  
1. Никога 
2. Понякога 
3. Често 
4. Винаги 
 

Разсъждения върху В. Вътрешен контрол, поемане на риск, очаквания за упрзжняване на контрол   
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C. Ориентация към успеха, виждане за бъдещето, проактивност 
Предпазливост, поставяне на цели, ориентиране към промени, склонност към иновациите 
са насоките, разгледани в следващите въпроси  
След всеки въпрос се посочва и за какво се отнася 
 
C1. Когато си поставиш някаква цел, лесно ли се решаваш да предприемеш действия 
за  постигането й?  

Решителност – инициативност 
 

0. Никога не съм си задавал този въпрос и не знам какво да отговоря.  
1. Никога 
2. Понякога 
3. Често 
4. Винаги 
 
 
C2. Когато си поставиш някаква цел, полагаш ли усилия за реализацията й?  

Предпазливост 
 
0. Никога не съм си задавал този въпрос и не знам какво да отговоря.  
1. Никога 
2. Понякога 
3. Често 
4. Винаги 
 
C3. Когато тръгваш да създаваш собствен бизнес, приемаш ли без резерви мисълта, 
че ще трябва да правиш определени  жертви (първоначални инвестиции, време 
което да посветиш на бизнеса, отговорности ......)?  

Способност да се правят жертви 

 
0. Никога не съм си задавал този въпрос и не знам какво да отговоря.  
1. Никога 
2. Понякога 
3. Често 
4. Винаги 
 

C. Ориентация към успеха, виждане за бъдещето, проактивност 
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D. Ориентираност към промени  
След всеки въпрос се посочва и за какво качество се отнася 
 
D1. Обичаш ли да се чувстваш информиран за промените, които се правят около теб?  

Ориентация към промени 
 
0. Никога не съм си задавал този въпрос и не знам какво да отговоря.  
1. Никога 
2. Понякога 
3. Често 
4. Винаги 
 
.  
D2. Когато се появи някаква технологична новост, провявяваш ли интерес към нея?  

Ориентация към технологичните промени 
 
0. Никога не съм си задавал този въпрос и не знам какво да отговоря.  
1. Никога 
2. Понякога 
3. Често 
4. Винаги 
 

D. Ориентираност към промени 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
E. Способност за организиране и планиране  
Два от най-важните аспекти на предприемачеството са организирането и 
планирането на дейностите и задачите. 
След всеки въпрос се посочва и за какво качество се отнася 
 
E1. Намираш ли себе си за организиран човек? 

Способност за организиране 
 
0. Никога не съм си задавал този въпрос и не знам какво да отговоря 
1. Никога 
2. Понякога 
3. Често 
4. Винаги 
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E2. Планираш ли задачите си чрез приоритизиране на най-важните?  
Планиране 

 
0. Никога не съм си задавал този въпрос и не знам какво да отговоря 
1. Никога 
2. Понякога 
3. Често 
4. Винаги 
 
 
E3. Считаш ли себе си за човек, който може да анализира извършената работа, да 
регистрира допуснатите грешки и да предвиди действия за поправянето им в 
бъдеще?  

Обратна връзка 
 
0. Никога не съм си задавал този въпрос и не знам какво да отговоря 
1. Никога 
2. Понякога 
3. Често 
4. Винаги 
 

Разсъждения върху Е. Организаторски способности и планиране.   
 
 
 
 
 
 

 
F. Способност за коопериране (сдружаване).  
Във връзка с раздразнителността на личността, волята за работа в екип и 
сдружаване, наблюдаваме дали индивидът подлежи на сдружаване Tras enunciar cada  
След всеки въпрос се посочва и за какво качество се отнася 
 
F1. Считаш ли себе си за търпелив човек?  

Търпение 
 
0. Никога не съм си задавал този въпрос и не знам какво да отговоря 
1. Никога 
2. Понякога 
3. Често 
4. Винаги 
 
F2. Във връзка с развитието на твоята дейност и отчитайки нуждата от наемане на 
хора, готов ли си за работа в екип?  

Способност за работа в екип и делегиране на функции 
 

0. Никога не съм си задавал този въпрос и не знам какво да отговоря 
1. Никога 
2. Понякога 
3. Често 
4. Винаги 
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F3. Във връзка с развитието на твоята дейност, поставяш ли си въпроса за 
асоцииране с други фирми от същия сектор или на същата територия?  

Отношение към асоциирането. Сътрудничество 
 

0. Никога не съм си задавал този въпрос и не знам какво да отговоря 
1. Никога 
2. Понякога 
3. Често 
4. Винаги 

 
 

Разсъждения върху  F. Способности за сдружаване. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
G. Лидерски умения и мотивираност  
По отношение на своя работен екип, предприемачите трябва да се държат като лидери, да 
са способни да взимат решения и да въвличат членовете на екипа в изпълнението на 
задачите. 
След всеки въпрос се посочва и за какво качество се отнася 
 

 
G1. Способен ли си да представиш адекватно целите пред екипа и да мотивираш 
всички за изпълнението им?   

Умения за мотивиране 
 
0. Никога не съм си задавал този въпрос и не знам какво да отговоря 
1. Никога 
2. Понякога 
3. Често 
4. Винаги 
 
 
G2. Способен ли си да решаваш трудови конфликти, да преговаряш за възможните 
решения или да предприемеш драстични мерки, ако се налага?  

Решаване на конфликти 
 

0. Никога не съм си задавал този въпрос и не знам какво да отговоря 
1. Никога 
2. Понякога 
3. Често 
4. Винаги 
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Разсъждения върху G. Лидерски умения и мотивираност 

 

 
 
 
 

 
H. Умения за водене на преговори 
Акцентира се главно  върху качествата свързани с комуникацията  
След всеки въпрос се посочва и за какво качество се отнася 
 
H1. Лесно ли влизаш в контакт с непознати хора?  

Умения за установяване на връзка  
 

0. Никога не съм си задавал този въпрос и не знам какво да отговоря 
1. Никога 
2. Понякога 
3. Често 
4. Винаги 
 
H2. Можеш ли лесно да обясняваш идеите си и да да даваш инструкции?  

Бизнес комуникация 
 
0. Никога не съм си задавал този въпрос и не знам какво да отговоря 
1. Никога 
2. Понякога 
3. Често 
4. Винаги 
 
H3. Имаш ли способността да изслушваш другите хора?  

Умения за изслушване 
 
0. Никога не съм си задавал този въпрос и не знам какво да отговоря 
1. Никога 
2. Понякога 
3. Често 
4. Винаги 
 

 
Разсъждения върху H. Умения за преговори 
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I. Търговски умения 
Оценява се вниманието към клиента.  
След всеки въпрос се посочва и за какво качество се отнася 
 
I1. Способен ли си да разрешаваш конфликти пред клиентите и да представиш 
убедително възможните решения?  

Обслужване на клиенти 
 
0. Никога не съм си задавал този въпрос и не знам какво да отговоря 
1. Никога 
2. Понякога 
3. Често 
4. Винаги 
 
 
I2. Можеш ли убедително да представиш пред клиентите характеристиките на 
продукта или услугата, която предлагаш?  

Търговска комуникация 
 
0. Никога не съм си задавал този въпрос и не знам какво да отговоря 
1. Никога 
2. Понякога 
3. Често 
4. Винаги 
 
 

Разсъждения за  I. Търговски умения 
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1.4. Каква трябва да бъде реакцията след изчитане на профила?  

 
Гледайки отговора, човек, който е попълнил теста, би трябвало да реагира съответно на 
следните стъпки: 

Отговори 0. Неопределеност 

Необходимо е да се разгледа информацията, която ни позволява да планираме 
ситуацията. Например, препоръчително е да поговорите с хората от личното Ви 
обкръжение и да потърсите тяхната подкрепа в случай, че започвате бизнес. 

Отговори 1. или 2. Слабости   

Препоръчително е да се създаде образователен план, за да се подобрят онези 
способности, които са се оказали наши слабости, както и започване на обучение, 
придобиване на образование и опит (ако отговорът е 1 или 2), или работа за подобряване 
на нагласите ни чрез повишаване на информираността (в този случай могат да бъдат 
ефективни подготвителни или наставнически програми). 

Отговори 3. или 4. Силни страни 

Това са аспектите, които показват добър предприемачески профил. Въпреки това, би 
трябвало да сме внимателни към всяка възможност за подобрение. При все, че 
коригиращите мерки са по-малко неотложни тук, отколкото в случай на отговор на 
въпросите със степен 1 или 2. 
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1.5. Предприемаческият профил. Графика   

След като са конкретизирани отговорите, Вие бихте могли да ги видите в следната графика. 

 0 1 2 3 4 

A1. Лична/семейна среда         

A2. Ниво на образование         

A3. Ниво на опит          

A4. Aвтономност          

B1. Осъзнаване на риска          

B2. Способност за поемане на риск          

B3. Способност за поемане на отговорност          

C1. Решителност         

C2. Предпазливост         

C3. Жертвеност         

D1. Ориентация към промени          
D2. Ориентация към технологични 
промени          

E1. Oрганизационни умения         

E2. Планиране на задачите         

E3. Обратна връзка         

F1. Разбиране итърпение         

F2. Работа в екип         

F3. Склонност към сдружаване         

G1. Мотивираност          

G2. Разрешаване на конфликти          

H1. Установяване на контакти          

H2. Бизнес комуникация          

H3. Способности за изслушване          

I1. Внимание към клиента          

I2. Търговска комуникация          

 
Безразличи

е 
Слабост

и 

Доста 
добр

и 

Силни 
черти 

Много 
силни 

 

При анализа на тези примерни отговори стигаме до следните изводи: 
1º. Необходимо е да се постави въпросът за влиянието на семейната среда, обстоятелство 
което е видно, че не е засегнато в дадения пример (отговор 0). 
2º. Аспектите, които изискват подобрение са следните: обучение, опит, решителност, 
ориентация 
към технологични промени, организация, планиране и обратна връзка (отговори 1 и 2) 
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1.6. Групова динамика  

След като са попълнили теста, обучаемите подлежат на групова динамика, в която 
участват всички. 
 
Целите на тази динамика са: 
 
1º. Съгласуване на групата. Тази динамика акцентира върху по-доброто опознаване между 
членовете на групата: да се разбере кои са слабите и силните им качества, общите 
характеристики, решенията, представени от всеки член на групата ......... 
 
2º. Създаване на атмосфера на непринуденост. Развитието на тази динамика позволява 
да се преодолее срамежливостта чрез движения в залата и използването на музикален 
фон, след обявяване на висок глас на всеки един от въпросите. 
 
3º. Групиране на направените заключения. Тези заключения позволяват изработването на 
стратегии за преодоляване на общите слабости. Освен това, позволяват затвърждаването 
на сравнителната информация между отделните сфери, по метода на наблюдението. 
 
4º. Разбиране на променливите, които съставляват основата на профила на предприемача.  
 
Насоките за развитие на динамиката, са следните: 
 
1º. Предварителни разсъждения. Предварително личностно развитие. Обучаемите трябва 
да попълнят тестовете си индивидуално и да представят своите резултати графично, 
анализирайки своите силни и слаби страни. 
 
2º. Индивидуална подготовка за динамиката. Обучаемите ще обмислят предложената 
хореография, като е препоръчително да измислят и репетират танцовите движения, с които 
ще участват в динамиката заедно с цялата група. 
 
Хореографията, която се предлага е базирана на разработка на Контактхоф (Kontakthof) от 
хореографията на Пина Бош (Pina Bausch). Тази хореография се практикува в различни 
групови упражнения за млади и възрастни обучаеми, като резултатите от употребата й са 
много интересни. 
 
Предложената хореография приканва към свободни движения с танцови стъпки и 
непринудено поведение на тялото, което изразява характеристиката на личността. 
 
3º. Динамика - Отговор. След гласното обявяване на въпрос от анкетата, обучаемите се 
отправят с танцова стъпка през залата, за да стигнат до мястото, където е обозначен 
номерът, съответстващ на дадения от тях в анкетата отговор. Трябва да се образува 
редичка от хора пред всеки от отговорите, така че да се улесни последващото отчитане на 
резултатите. 
 
4º. Динамика за преброяване. Отчита се бройката на обучаеми пред всеки един от 
отговорите и се правят заключения за най-често срещаните в групата отговори. 
 
5º. Съвместно обучение. Прави се обобщение на получените резултати за установяване 
на груповия облик на предприемача според получените отговори и се обсъждат 
приложения на метода в други сфери и ситуации. 
 



 

 

  

ТРЕЙНИНГ ЗА КРЕАТИВНОСТ  
(O1-A1.4. РЪКОВОДСТВО ЗА ОБУЧАЕМИ. АНЕКС II)    

ЕКИП ФУНАМБУЛА  (EFSLL)   
Мануел Родригес – Грасия Пуга – Хавиер Моралес (преводач) 
 
Повече информация на:   web  http://birth-of-ideas.eu/   ·   YouTube “Birth of Ideas” 

 

http://birth-of-ideas.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCpVhj9gCkQEnBz-NZMTw6Hw
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КАК СЕ СЪЗДАВАТ 

НОВИ ИДЕИ?
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КАКВО БИ СЪЗДАЛ КАТО 
ИЗПОЛЗВАШ ВСЯКА ЕДНА ОТ 

ДВОЙКИТЕ ПРЕДМЕТИ?

ТАБЛЕТ КАПАК НА 
ТОАЛЕТНА 
ЧИНИЯ

ЛИМОН ВЕЛОСИПЕД

A. ПРИНУДИТЕЛНО СВЪРЗВАНЕ
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КАКВО БИ ИЗОБРЕТИЛ КАТО ИЗПОЛЗВАШ ТАЗИ ДВОЙКА 
ПРЕДМЕТИ? 
СТЪПКА 1. Наблюдавай предметите
СТЪПКА 2. Помисли за някаква комбинация между двата предмета, за да се получи общ продукт, полезен 
за употреба 
СТЪПКА 3. Сложи наименование на новосъздадения продукт и го опиши накратко. Би ли го нарисувал?

ПРИНУДИТЕЛНО СВЪРЗВАНЕ (ТАБЛИЦА A1)

ТАБЛЕТ КАПАК НА 
ТОАЛЕТНА 
ЧИНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ_________________________
ОПИСАНИЕ _____________________________
________________________________________
________________________________________
АРТИСТИЧНА РИСУНКА:
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ЛИМОН ВЕЛОСИПЕД

ПРИНУДИТЕЛНО СЪРЗВАНЕ (ТАБЛИЦА A2)

НАИМЕНОВАНИЕ_________________________
ОПИСАНИЕ _____________________________
________________________________________
________________________________________
АРТИСТИЧНА РИСУНКА:

КАКВО БИ ИЗОБРЕТИЛ КАТО ИЗПОЛЗВАШ ТАЗИ ДВОЙКА ПРЕДМЕТИ? 
СТЪПКА 1. Наблюдавай предметите
СТЪПКА 2. Помисли за някаква комбинация между двата предмета, за да се получи общ продукт, полезен 
за употреба 
СТЪПКА 3. Сложи наименование на новосъздадения продукт и го опиши накратко. Би ли го нарисувал?
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ДЪРВО РИБА ОХЛЮВ

КАКВО БИХМЕ ИЗОБРЕТИЛИ ОТ 
ТЕЗИ ЕЛЕМЕНТИ?

B. БИОНИКА (АНАЛОГИИ)
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ДЪРВО

БИОНИКА-АНАЛОГИЯ (ТАБЛИЦА B1)

КАКВО БИ ИЗОБРЕТИЛ КАТО ИЗПОЛЗВАШ ТОЗИ ЕЛЕМЕНТ? 
СТЪПКА 1. Наблюдавай елемента от картинката
СТЪПКА 2. Помисли какво полезно за хората изобретение може да се създаде като се използва този елемент
СТЪПКА 3. Дай му наименование и опиши накратко изобретението.  Би ли го нарисувал? 

НАИМЕНОВАНИЕ_________________________
ОПИСАНИЕ _____________________________
________________________________________
________________________________________
АРТИСТИЧНА РИСУНКА:
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РИБА

НАИМЕНОВАНИЕ_________________________
ОПИСАНИЕ _____________________________
________________________________________
________________________________________
АРТИСТИЧНА РИСУНКА:

БИОНИКА-АНАЛОГИЯ (ТАБЛИЦА B2)

КАКВО БИ ИЗОБРЕТИЛ КАТО ИЗПОЛЗВАШ ТОЗИ ЕЛЕМЕНТ? 

СТЪПКА 1. Наблюдавай елемента от картинката
СТЪПКА 2. Помисли какво полезно за хората изобретение може да се създаде като се използва този елемент
СТЪПКА 3. Дай му наименование и опиши накратко изобретението.  Би ли го нарисувал? 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiF-KaYpqfJAhVDwBQKHdTEAhwQjRwIBw&url=http://www.costadevenezuela.org/?p=8379&psig=AFQjCNE9i93jgZhYm_sCfFJEOaJq_nqA5Q&ust=1448393957311362
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ОХЛЮВ

НАИМЕНОВАНИЕ_________________________
ОПИСАНИЕ _____________________________
________________________________________
________________________________________
АРТИСТИЧНА РИСУНКА:

БИОНИКА-АНАЛОГИЯ (ТАБЛИЦА B3)

КАКВО БИ ИЗОБРЕТИЛ КАТО ИЗПОЛЗВАШ ТОЗИ ЕЛЕМЕНТ? 

СТЪПКА 1. Наблюдавай елемента от картинката
СТЪПКА 2. Помисли какво полезно за хората изобретение може да се създаде като се използва този елемент
СТЪПКА 3. Дай му наименование и опиши накратко изобретението.  Би ли го нарисувал? 
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ЮТИЯ ГРЕБЕН ЛЪЖИЦА

КАКВА ДРУГА УПОТРЕБА МОГАТ ДА 
ИМАТ СЛЕДНИТЕ ПРЕДМЕТИ? 

C.НЕСТАНДАРТНО МИСЛЕНЕ
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ГРЕБЕН

НЕСТАНДАРТНО МИСЛЕНЕ (ТАБЛИЦА C1)

КАКВО БИ ИЗОБРЕТИЛ КАТО ИЗПОЛЗВАШ ТОЗИ ПРЕДМЕТ?
СТЪПКА 1. Наблюдавай предмета от картинката
СТЪПКА 2. Помисли какво полезно за хората изобретение може да се създаде като се използва този предмет. 
Някаква необичайна употреба?
СТЪПКА 3. Дай му наименование и опиши накратко изобретението.  Би ли го нарисувал? 

НАИМЕНОВАНИЕ_________________________
ОПИСАНИЕ _____________________________
________________________________________
________________________________________
АРТИСТИЧНА РИСУНКА:
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ЮТИЯ

КАКВО БИ ИЗОБРЕТИЛ КАТО ИЗПОЛЗВАШ ТОЗИ ПРЕДМЕТ?
СТЪПКА 1. Наблюдавай предмета от картинката
СТЪПКА 2. Помисли какво полезно за хората изобретение може да се създаде като се използва този 
предмет. Някаква необичайна употреба?
СТЪПКА 3. Дай му наименование и опиши накратко изобретението.  Би ли го нарисувал? 

НАИМЕНОВАНИЕ_________________________
ОПИСАНИЕ _____________________________
________________________________________
________________________________________
АРТИСТИЧНА РИСУНКА:

НЕСТАНДАРТНО МИСЛЕНЕ (ТАБЛИЦА C2)
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ЛЪЖИЦА

КАКВО БИ ИЗОБРЕТИЛ КАТО ИЗПОЛЗВАШ ТОЗИ ПРЕДМЕТ?
СТЪПКА 1. Наблюдавай предмета от картинката
СТЪПКА 2. Помисли какво полезно за хората изобретение може да се създаде като се използва този 
предмет. Някаква необичайна употреба?
СТЪПКА 3. Дай му наименование и опиши накратко изобретението.  Би ли го нарисувал? 

НАИМЕНОВАНИЕ_________________________
ОПИСАНИЕ _____________________________
________________________________________
________________________________________
АРТИСТИЧНА РИСУНКА:

НЕСТАНДАРТНО МИСЛЕНЕ (ТАБЛИЦА C3)
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ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ПРАКТИКИ 
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 ЕКИП ФУНАМБУЛА  (EFSLL)   

Мануел Родригес – Грасия Пуга – Хавиер Моралес (преводач) 
 
Повече информация на:   web  http://birth-of-ideas.eu/   ·   YouTube “Birth of Ideas” 
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1. НАЧАЛО 

Ла Кампиня де Херес, провинция 
Кадис, предлага един прекрасен, 
типично селски пейзаж, в който 
могат да се видят малки 
разпръснати конгломерации от 
къщи и ферми, в които основната 
дейност е земеделието. Тази селска 
действителност се намира в 
непосредствена близост до 
градския пейзаж на близкия Херес 
де ла Фронтера, който е основен 
град в областта. Градът дължи до 
голяма степен своето развитие на 
земеделските дейности, сред които 
изпъкват лозарството и 
винопроизводството. 

Във вълнообразния релеф около 
града откриваме Ранчо Кортесано, 
семеен кооператив, който 
превръща в атракция за 
посетителите своята дейност 
пчеларството. Отглеждане на пчели, 
производството на мед и пчелни 
продукти са основните дейности в 
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ранчото,  което залага изцяло на 
екологичното земеделие.  

Промотирането на здравословни 
продукти, добити по екологичен 
начин е другата дейност, която 
ранчото предлага в своя собствен 
ресторант. Това е и последният от 
проектите на Ранчо Кортесано, 
известно като мястото, където 
живеят пчелите. 
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2. ДЕЙНОСТТА  

Ранчо Кортесано е семейна фирма и развива следните дейности: 

- Пчелни продукти - Подготвят за крайни клиенти различни 
разфасовки на всички видове мед, полени, прополис, пчелно 
млечице и т.н.  

- Производство на екологично чисти плодове и зеленчуци; 
- Туристически дейности - Тук се провеждат екскурзии с 

възпитателни цели, на учащи, организирани от училища и 
образователни институции или на семейства с деца. Акцент в 
програмите за посетители са въпросите свързани с опазването на 
околната среда, значението на екологичното земеделие и най-
вече запознаването с прекрасния свят на пчелите. 

- Освен това, от няколко години предлагат и изхранване, което 
спомага за удължаване времето за престой на просетителите. По 
този начин се промотират и предлагат под формата на 
здравословна храна всички продукти, отглеждани по екологичен 
начин в ранчото. 
 

3. ЕЛЕМЕНТЪТ  

Удоволствието от работата, истинското увлечение по това, което 
правят, се вижда от начина, по който се отнасят към земеделската 
работа и към възможността да представят пред клиентите си света на 
пчелите, както и от задоволството, което изпитват при изработката на 
пчелните продукти. 

 

4. НАГЛАСИ И УМЕНИЯ  
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Анализът на тази добра практика ни позлволява да открием различни 
способности и умения, които организаторите на проекта притежават. 
Ще се спрем накратко на качествата, които наблюдавахме. 

Очевидна е самоувереността, която се крепи на силната подкрепа от 
страна на семейството. Да не забравяме, че става въпрос за семеен 
бизнес. 

Различните сфери на образование на хората от Ранчо Кортесано и 
натрупаният опит в продължение на години са благоприятна почва за 
тази самоувереност. 

Поредицата направени инвестиции показват способността за поемане 
на рискове и решителността на членовете на фирмата. 

Влагането на средства за внедряване на ново оборудване и нови 
възможности за предоставяне на услуги е показател за ориентация 
към промените. Освен това, Ранчо Кортесано е фирма-пионер в 
предлагането на една туристическа оферта базирана на пчеларството.  

Посещението на ранчото и проследяването на една от развиваните в 
него дейности ни позволява да наблюдаваме организационните 
умения, уменията за работа в екип и за планиране. Отбелязахме също, 
че се следи за получаване на обратна връзка и във всеки момент се 
търси мнението на клиентите. 

Фирмата си сътрудничи с други фирми и институции. 

Всички дейности и внимателното обслужване на клиентите в 
търговската част показват комуникативните умения на персонала и 
техните способности да комерсиализират продуктите си. 

 

5. НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА  

Отдават внимание на възпитанието в грижа за околната среда, както и 
на внедряването на нови туристически услуги, свързани с 
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потребността на клиента да изпита удоволствие от почивката, 
обогатена с емоции и приятна атмосфера. 

Работят съвместно с веригата "Slow Food“ в пряка връзка с 
екологичното земеделие. 

И също така, от години работят за симбиозата между селото и 
градската среда. 

 

6. ТВОРЧЕСКИ ПОДХОД/ КРЕАТИВНОСТ 

Креатовността откриваме в предлагането на различни дейности от 
ежедневната работа в ранчото и най-вече пчеларството, като 
туристическа атракция. Основно тя се проявява в свързването на 
пчеларството с училищните дейности и предлагането на програми за 
възрастни посетители, запазили спомена за селската действителност. 

 

7. ИНОВАТИВНИ АСПЕКТИ  

Иновативните аспекти окриваме в превръщането на пчеларството в 
туристическа атракция. Това е дейност на фирма-пионер в 
предлагането на туристически пакети с интерпретативен характер. 
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1. НАЧАЛО 

Историята на ЯННА е история за една 
градина, в която посетителите се 
чувстват като в някое райско кътче. 
Градините на Янна са райски и 
одухотворени от душевността на една 
учителка по литература от Кампиня де 
Херес де ла Фронтера: Кармен Перес-
Агирре. 
Този обект възниква през 1989г. като 
място, на което се установява да живее 
семейството на Кармен Перес-Агирре, 
след взетото решение да напуснат 
градската среда и да променият 
местоживеенето си. 
Кармен Перес-Агирре превръща 
градината в опитно поле за екологични 
практи в земеделската дейност и няма 
да е пресилено ако кажем, че Кармен е 
една от пионерите в област Андалусия, 
която изпъква още повече с отварянето 
на градината за посетители – най-вече 
за ученици от долен и среден курс на 
обучение. 
Дъщерята на Кармен Перес-Агирре 
следва примера на майка си и спомага 
за укрепването на фирмата, която е 
създадена в резултат на промяна на 
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местоживеенето на родителите в 
търсене на по-добър живот. 
И така Градините на Янна се превръщат 
в място за обучение в опазване на 
околната среда, дейност, която 
допълва земеделските дейности и кара 
посетителите да се чувстват като като в 
райски кът. 
 
 
 

2. ДЕЙНОСТТА  

 „Градината на Янна“ е семейна фирма, която развива следните 
дейности: 

- Отглеждане на екологични чисти портокали, билки, подправки и 
др. 

- Образователни дейности за опазване на околната среда, 
насочени основно към училищата  

3. ЕЛЕМЕНТЪТ  

Изборът на Градината на Янна като място за живеене е основен 
критерии за определяне на Елемента на фамилията Перес-Агирре  

Марина споделя, че реакцията на учениците, когато посещават 
градината е достатъчна причина, за да превърне ежедневната си 
работа в нея в своя страст 

Освен образователната дейност, самата работа в градината й носи 
висока степен на задоволство. 
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4. НАГЛАСИ И УМЕНИЯ  

Би било интересно да приемем наблюдаваните способности и умения 
като неизменна част от пътя на развитие на Кармен Перес-Агирре и 
дъщеря й Марина. 

В историята на тази практика излиза на преден план ориентацията към 
успеха, самоувереността и семейната подкрепа, която е необходимо 
условие за да се изпита самоувереност. 

Както във всяка предприемаческа дейност, а още повече в аграрния 
сектор, има голяма доза риск, затова в този случай, отбелязваме 
способност за контрол и разбиране на риска. Обученията, базовите и 
продължителните, са от основно значение за упражняване на контрол 
върху риска. 

Пионерският характер на инициативата, продължителното обучение в 
устойчиви земеделски практики и предлагането на една оферта за 
обучение в опазване на околната среда добавят по категоричен начин 
всичко, което и до момента споменахме: постоянство и използване на 
обратната връзка или т.н. „feed-back“. 

На преден план излиза способността за планиране и организация, 
както в чисто земеделските дейности, така и в отношението към 
посетителските групи. Организационните умения и планирането се 
забелязват и в разпределянето на отделните зони в градината. 

В разговорите ни с Марина и срещата с Кармен, нейната майка и 
основателка на фирмата, ние добиваме представа за комуникативните 
умения, които имат и прилагат при обслужването на посетителите. 
Тези умения са предпоставка и за повишаване на способностите им за 
комерсиализиране на продукта, който предлагат. 

Иновативността в дейностите, които развива и концепцията за 
развитие на бизнеса от страна на една учителка в ролята на 
предприемач, показва способността на Кармен да се адаптира към 
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промените. Подобна ориентация към промените се наблюдава и у 
дъщеря й Марина, която след завършване на образованието си по 
специалност пряко свързана с дейностите на фирмата, решава изцяло 
да се посвети на семейния бизнес. 

По време на нашето посещение наблюдаваме отношението на Кармен 
и Марина към останалите служители във фирмата и забелязваме 
уменията и на двете за работа в екип. 

Участието в мрежи на работа в сферата на екологичното земеделие и 
предлагането на обучителни програми за учащите от областта 
показват способността на двете предприемачки за коопериране с 
останалите фактори в бизнеса и региона. 

Към всичките тези умения и способности трябва да прибавим техният 
залог за устойчивост на фирмата от самото начало, обстоятелство 
което излиза на преден план като социална фирмена отговорност. 

 

5. НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА  

Създаването на „Градината на Янна“ е плод на едно осъзнато 
отношение към околната среда от страна на собственичката, която се 
вписва по категоричен начин в съвременните тенденции за 
агроекологично производство и обучение в опазване на природата.  

 

6. ТВОРЧЕСКИ ПОДХОД/ КРЕАТИВНОСТ 

В развитието на практическата работа в градината се раждат 
интересни идеи за предлагане на дейности за посетителите. 

По същия начин, Марина прилага методите на съ-творчество, което й 
помага да обогати и развие целите на провежданите обучения. 
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7. ИНОВАТИВНИ АСПЕКТИ  

Фирмата е една от първите, които сертифицират продукцията си като 
екологично чиста и оценява важността на обученията в опазване на 
околната среда като път за по-нататъшното развитие. 

По особен начин, друг иновативен аспект е възможността обучаемите 
с малко средства, които се отпускат за осъществяването на тези 
посещения, да участват в комерсиализирането на портокалите, които 
берат в градината. 
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1. НАЧАЛО 
Виното и територията на Херес де ла Фронтера, са неразривно 
свързани  елементи,  които изграждат една история, залегнала и 
в създаването на Форлонг. В една местност, наричана Форлон, в 
землището на Ел Пуерто де Санта Мария, се отглеждали преди 
векове маслини и лозя, собственост на английски търговец на 
име Форлон. Александър и Росио откриват информация за 
топонима на местността, когато започват да обработват и 
засаждат тези терени. Тази земя на „Виньерон“-а, по името на 
френските сортове, отглеждане от местните жители, остава вярна 
на историята като се отчита че обновяването на първоначално 
отглежданите лозя, не е съвместимо с иновативните методи за 
подобряване качеството на виното.  

Алехандро и Росио залагат на 
екологичното лозарство, както и на 
възстановяването на местните 
сортове, изчезнали на практика 
след филоксерната чума в края на 
19-ти век. 
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2. ДЕЙНОСТТА  

Избата Форлонг е семейна фирма, която развива следните дейности: 

- Всичко, свързано с лозарството: отглеждане на лозя, 
прозводство на вино и търговия с вино; 

- Енотуризъм – организирани посещения на лозята и избата 
 

 

3. ЕЛЕМЕНТЪТ  

В началото, както Росио, така и Алехандро учат специалности свързани 
с фирмено  управление и мениджмънт.  

И при двамата е показателно, че намират себе си, т.е. елементът,  в 
дейностите свързани с лозарството 

Алехандро твърди, че е открил страстта си към света на виното, след 
като шест години е работил в администрацията на една строителна 
фирма. 

При Росарио определящо обстоятелство за интереса й към света на 
виното е фактът, че нейният баща се захваща със земеделска дейност. 

И при двамата, специалностите, които изучават, им позволяват да 
развиват дейност, която за тях се превръща в страст и удоволствие. 

 

4. НАГЛАСИ И УМЕНИЯ  

Самочувствието и вярата в собствените сили на Алехандро и Росио се 
дължат на силната семейна подкрепа, демонстрирана  от страна на  
дядото на Алехандро и на бащата на Росио.  

Желанието да получават нови познания, формално и неформално, 
позволява на двамата да се преориентират професионално. 
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Предпазливост, разумност и високо ниво на образование – на тях се 
базира и способността на двамата да оценяват риска и да поемат 
отговорности. 

Търсенето на нови вина и постоянството, което двамат демонстрират, 
разказвайки за своя опит, определено показват ориентация към 
успеха. 

Грижите за лозята, гроздоберът, процесите по производството на 
вино, бутилирането и продажбите изискват умения за планиране и 
организация. Подобни умения са необходими и за развитието на 
енотуризма, който развиват отскоро. 

Залогът да развива екологично земедлие, да възстановява автентични 
местни сортове и да дава добавена стойност на местната култура е 
израз на социалната отговорност на фирмата. 

Изборът на бутилка, логото, етикетът и постоянното присъствие на 
изложби и панаири в сектора, показват високи умения за 
комерсиализация и обслужване на клиенти. 

5. НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА  

За правилния прочит на обкръжението, наблюдаваме различни 
тенденции в поведението на Росио и Алехандро.  

- Грижа за опазване на околната среда 
- Правилния подход за приучаване на консуматорите към 

екологични продукти 
- Внасяне на елементи на забавление и емоция при 

консумацията на вино 
- Придаване на значение на връзката между качеството и 

произхода на продукта 

6. ТВОРЧЕСКИ ПОДХОД/ КРЕАТИВНОСТ 
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Създаването на всяко вино е по презумция упражнение по 
креативност, както и изборът на концепция за лого, марка и начинът 
на промотирането му.  

 

7. ИНОВАТИВНИ АСПЕКТИ  

Основните елементи в представената добра практика, които до голяма 
степен се определят като иновативни, са следните:   

- Търсенето на нови резултати във винопроизводството като 
се използват стари възстановени сортове грозде 

- Използването на методи, базирани на екологичното 
земеделие и работа на принципа на биодинамичното 
земеделие, непознато досега в региона 

- Визуализацията на марката и, по-специално, етикетите 
  




