
Ключови обучения по управление на проеКти – умения за цял живот

Управление на проекти – Preparation for Success
18-20 февруари 2016, с Александър Апостолов, PMP®, TSPM
Същността на доброто управление на проекти е повече ползи и по-малко разходи за всеки бизнес. Възполз-
вайте се от най-популярното обучение по управление на проекти в България, проведено досега повече от 120 
пъти! То е изключително подходящо за всички, които досега не са преминавали обучение по темата, независимо 
дали имат или нямат опит. Обучението е по лиценз на TenStep и разглежда най-добрите световни практики по 
управление на проекти, с много упражнения и примери. 
Специална цена за ранно записване: 470 лв. вместо 580 лв. (без ДДС).

Разработване на проекти по програмите на Европейския съюз
08-10 февруари 2016, с Александър Апостолов, PMP®, TSPM
Най-пълното, най-подробното и най-актуалното обучение по темата, с представяне на реални проекти, което ще 
проведем за 40-ти път. Обучението е изцяло с практическа насоченост, като участниците ще работят по примерни 
проекти. Ще бъдат представени всички актуални възможности за финансиране от ЕС по програмите за България. 
Специална цена за ранно записване: 450 лв. вместо 550 лв. (без ДДС).

аКтуални международни сертифиКации за по-голяма бизнес ефеКтивност

PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® Exam Preparation
Това изключително удобно онлайн обучение може да се използва за разширяване на познанията по гъвкавите 
методологии за управление на проекти, или за подготовка за изпита за престижния сертификат (PMI-ACP)® на 
Project Management Institute – САЩ. 
Специална цена: €249 вместо €499 (без ДДС).

Сертифициране Six Sigma Green Belt (SSGB) / Six Sigma Black Belt (SSBB)
Получете престижния международно признат сертификат SSGB или SSGB бързо, лесно и удобно, изцяло онлайн. 
Предлагаме програмата в качеството си на Authorized Training Partner на 6SIGMASTUDY. 
Специална цена за SSGB: €110 вместо €220 / за SSBB: €299 вместо €500 (без ДДС).

Accredited ITIL® Foundation Certificate Programme
IT Infrastructure Library® (ITIL) e най-широко приетата рамка за управление на ИТ услуги в света. Получете прес-
тижния международно признат сертификат ITIL® Foundation бързо, лесно и удобно, изцяло онлайн! 
Специална цена за курс и изпит: €399 вместо €469 (без ДДС).

Сертифициране по маркетинг и продажби
Получете международни сертификати по маркетинг и продажби бързо и удобно, изцяло онлайн. Сертифици-
рането е по „A Guide to the Sales and Marketing Body of Knowledge“ на SMstudy, който дава насоки за марке-
тинга и продажбата на продукти във всяка организация. 
Сертифициране за ниво Professional по: Marketing Strategy, Digital Marketing, Marketing Research, Email Marketing, 
Web Analytics, Social Media, Affiliate Marketing, Search Marketing, Search Engine Optimization – всяко за €199 вместо 
€249 за курс и изпит (без ДДС). 

вече 10 години доКазваме, че 
добрите обучения не са разход, 
а инвестиция за успешен бизнес.



топ международни сертифиКации по управление на проеКти

Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification (100% успеваемост!)
07-09 март 2016, с Петер Кришел, AgilePM Approved Trainer (Холандия)

Гъвкавите (agile) методологии за управление на проекти стават все по-популярни в световен мащаб. Нашата сер-
тификационната програма включва интензивно обучение по метода и изпит за получаване на международно 
признат сертификат по Agile. Тази официално акредитирана програма съдържа детайлни насоки за това как да 
се управляват и реализират гъвкави проекти.

Специална цена за ранно записване: €450 за курса вместо €580 (без ДДС).

Project Management Professional (PMP®)/CAPM® Exam Preparation
09-12 март 2016, с Франк Нинов, PMP® (Германия)

Получете най-престижния и популярен международен сертификат по управление на проекти на Project 
Management Institute (PMI) – САЩ. Подготвителният курс се организира за 21-ви път в България от TenStep – гло-
бална обучаваща организация на PMI. Нашите курсисти имат изключително висока успеваемост на изпита – от 
първия път!

Специална цена за ранно записване: €495 вместо €760 (без ДДС).

Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme (близо 100% успеваемост!)
10-12 март 2016, с Петер Кришел, PRINCE2® Approved Trainer (Холандия)

PRINCE2® e водещ метод и изключително престижна система за сертифициране по управление на проекти в све-
товен мащаб. Нашата акредитирана програма включва интензивно обучение и изпит за получаване на между-
народно признат сертификат PRINCE2® Foundation или PRINCE2® Practitioner. По нашите програми по PRINCE2® в 
България са сертифицирани над 500 човека.

Специална цена за ранно записване: €399 за курса вместо €550 (без ДДС).

Professional Scrum Master Certification Course (PSM-I)
14-15 март 2016, с Петер Кришел, Scrum Master (Холандия)

Scrum  е най-популярната управленска рамка за създаване на продукти, която се използва успешно при из-
пълнението на комплексни проекти. Отново ще проведем подготвителния курс за получаване на сертифи-
кат Professional Scrum Master (PSM-I) на Scrum.org.  

Специална цена за ранно записване: €395 вместо €500 (без ДДС).

Polychor® Agile Project Management Foundation Certification
14-16 март 2016, с Петер Кришел (Холандия)

Polychor® е нов метод за подобряване на бизнеса чрез цялостно оптимизиране на бизнес процесите, ефикас-
ността и груповата динамика на всички нива в компанията. 

Специална цена за ранно записване: €399 за курса вместо €550 (без ДДС).

вече 10 години доКазваме, че 
добрите обучения не са разход, 
а инвестиция за успешен бизнес.

www.projecta.bg


