
НАШИТЕ ЛЕКТОРИ:

Владислав Георгиев е съдружник в маркетинговата консултантска фирма
„Ремарк Консултинг“.
От 1998-а се занимава професионално с реклама, бил е част от екипа на рекламни
агенции като Агора, Saatchi & Saatchi и Leo Burnett.
През 2010-а става маркетинг мениджър на Престиж 96, като се грижи и за
разработването на новите продукти на компанията.
Работил е за компаниите Philip Morris, Proctеr & Gamble, Microsoft, Ideal Standard,
Флорина, Nexcom, Престиж, Овъргаз, БТА, BBB, Allianz, Vivacom, Bacardi, Fujitsu-
Siemens, Interlease и др.

Огнян Бекяров е съдружник в маркетинговата консултантска фирма „Ремарк
Консултинг“.
След завършване на образованието си в Атинския университет започва работа в
екипа, облужващ Глобул в рекламна агенция MAG Advertising. През следващите
седем години е част от Client Service отдела на DDB Sofia, работейки по проекти
на Piraeus Bank, McDonald's Bulgaria, Audi, Seat и други, а по-късно е
стратегически планьор в Euro RSCG Sofia за Volkswagen.
Бранд мениджър на „Орехите“, Била България. Работил по проекти на Финети,
Чипита и Олимпус.

„Ремарк Консултинг“ е фирма, специализирана в маркетинг на
бързооборотни стоки в хранително-вкусовата промишленост.

За въпроси и записвания: КООП ХВП
Телефон за връзка: 02/ 988 05 89; 088 926 3109;  087 940 6562;
e-mail: fpim_adv@abv.bg info@fpim-bg.org

Доц. д-р Александър Христов e комуникационен специалист и университетски
преподавател. Управляващ директор е на Параграф 42 – ПР агенция, част от
голямото семейство на The Smarts, профилирана в измерването и оценката на
ефективността в комуникациите. Редовен преподавател е в УНСС, води лекции и
в НБУ от 2005 г. насам.
С ПР се занимава от близо 18 години. Кариерата му започва като момче за всичко
в малка консултантска компания. Бил е журналист, заемал е мениджърски
позиции маркетингови и комуникационни звена във финансови институции,
управлявал е комуникационни проекти на клиенти от различни браншове като
акаунт директор в ПР агенция Сивитас България. Управлявал е комуникационни
проекти на клиенти от почти всички сектори. Завършил е Международни
икономически отношения в УНСС и е защитил докторска дисертация по тема,
свързана с негативните въздействия на рекламата. Автор е на две книги и над 70
публикации.


