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Проектът Passport to Trade
• Цел на проекта
- да проучи потребностите от мобилност на
малките и средните предприятия и студентските
стажове в 31 страни
- да разработи мултимедийно онлайн ръководство
за обучение.

Партньори по проекта
• Партньори от осем страни - университети, МСП и
консултантски фирми
• Координатор по проекта е Университетът на Салфорд,
Великобритания
• Срок на проекта – 10.2011 – 09.2013 г.
• Проектът се осъществява с подкрепата на Програмата
на ЕС за обучение през целия живот
• Проектът е продължение на предходен проект, в
който е разработен информационен материал за
бизнес културата на 25 eвропейски страни

Основни етапи в реализацията на проекта - 1

• Проучване на потребностите на малките и
средните фирми от мултимедийно ръководство
за бизнес културата на европейските страни
• Проучване на потребностите на студентите, които
желаят да участват в програмите за мобилност
• Онлайн проучване на МСП и студенти от 31
страни за тематиката, която трябва да се включи в
ръководството

Използване на социалните медии от бизнеса

Основни етапи в реализацията на проекта - 2
•
•

Изготвяне на обща рамка на ръководството, която включва:
Бизнес и образователна среда
Бизнес комуникации
Бизнес етикет
Социални медии
Обновяване и преструктуриране на ръководството за 25
страни
• Подготовка на нови ръководства за шест нови страни:
България, Република Македония, Румъния, Турция, Хърватска и
Исландия
• Разработване на уебсайт с онлайн ръководство по страни

Ръководство
European Mobility Framework
2.

BUSINESS COMMUNICATION

3.1.Making Contact (distance where/when appropriate)
Men shake hands when greeting one another and maintain direct eye contact. A relatively
firm handshake is the way to go. Light hugs are common between good friends and family.
Woman greeting Woman - A kiss on each cheek is common if two women know each other.
A light handshake is the norm if they are meeting for the first time. Man greeting Woman - At
a first meeting a handshake will do. Depending on the relationship, personal space when
speaking may vary. Between family and friends there is little personal space. With members
of the opposite sex and business colleagues, it is appropriate to keep and arm’s length of
personal space when conversing.

3.2.Face-to-face (including verbal and non-verbal communication)

European Mobility Framework

Bulgarians like to do business with people, face-to-face, therefore visiting the country to meet

Content Bulgaria

and work with local partners and customers is vital. You will need to be prepared to visit
Bulgaria regularly to maintain the relationship with your partner and customers. Simply
sending emails or faxes, or relying on distance selling techniques will not work.
Many Bulgarians are direct but use nonverbal communication extensively. Sometimes it is
helpful to ask the same question numerous times to see if the response changes. For example,
when inviting someone out the initial answer might be “no” but if asked again the response

Authored by:
Milanka Slavova
Ivan Dimitrov

sometimes changes with a little encouragement by asking again.
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Bulgarians are accustomed to gesturing while communicating something. It is very common
as well to see their emotions and feeling clearly expressed by the mimics of their faces.
Unlike most of the world, Bulgaria has different head gestures to signify “no” and “yes.”
Shaking your head from side to side indicates “yes” and an up and down movement means
“no.” . The best thing to do is keep your head still and just say “yes/da” or “no/ne.”
As far as eye contact is concerned, it is not polite and completely unacceptable to have it
longer than a second between strangers. However, if strangers start talking it is almost
obligatory to keep eye contact. In such situations it is a sign of openness, good will and
respect to your counterpart.
Touching and kissing is allowed only between close friends or relatives. People that get
introduced to each other for the first time shake their hands, no matter men or women. When

Какво предстои?

• Разработените ръководства за 31 страни на
английски език се валидират от бизнеса, студенти
и преподаватели от тези страни. Осъществена е
проверка за плагиатство.
• Преводи на 2 страници за всяка страна ще бъдат
завършени през месец септември.
• Уебсайтът: www.businessculture.org ще бъде
завършен в края на месец септември

Благодаря за вниманието!

