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Анекс 3.  

Отворени образователни ресурси за лайфстайл предприемачество 

 

No. Тема I: Предприемачество и самостоятелна заетост 

1. Разбиране на предприемачеството и самостоятелната заетост  

2. Какви са приликите и разликите между предприемачеството и 

лайфстайл предприемачеството? 

3. Какви са разликите предприемачеството и лайфстайл 

предприемачеството? 

4. Какви са приликите между предприемачеството и 

предприемаческия начин на живот? 

5. Разбиране на набора от умения и среда за самостоятелна заетост  

6. Какви са днешните ползи и предизвикателства, пред които са 

изправени самостоятелно наетите професионалисти? 

 

No. Тема II: Лайфстайл предприемачество 

1. Какво е характерно за лайфстайл предприемача? 

2. Трябва ли да стана лайфстайл предприемач? 

3. Умения на самостоятелно наетите предприемачи 

4. Какви умения са необходими на самонаетите предприемачи? 
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5. Какви са основите на лайфстайл предприемачеството? 

6. Добра практика от лайфстайл предприемачеството  

 

No. 
Тема III: Бизнес принципи и маркетинг при лайфстайл 

предприемачеството  

1. Кои са основните принципи, които трябва да следвам, за да 

развивам собствен бизнес? 

2. Бизнес принципи в лайфстайл предприемачеството 

3. Какви маркетингови стратегии трябва да познава лайфстайл 

предприемачът? 

4. Как да популяризирам собствения си бизнес - какво трябва да знам? 

5. Как да разработя своя бизнес план? Какво трябва да знам за 

основните принципи на бизнес плана? 

6. Основни части на бизнес плана 

7. Значението и въздействието на социалните медии за лайфстайл 

предприемачеството 

8. С кои принципи на социалните медии трябва да бъде запознат 

лайфстайл предприемачът? 

9. Значението на ИКТ за лайфстайл предприемачеството 
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10. Предпоставки за използване на ИКТ за лайфстайл 

предприемачеството 

11. Защита на личните данни и GDPR при лайфстайл 

предприемачеството 

12. Прилагане на защитата на личните данни при лайфстайл 

предприемачеството 
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Успешни истории за самостоятелна заетост чрез лайфстайл 
предприемачество  

 

No. Name of the story 

1. Nerijus– the Blacksmith 

2. Toma and her bakery “Cherry on Top” 

3. Da Viny music 

4. Andreas: A true warrior that created a team of “Warriors” 

5. Discovering my passion for sewing 

6. Painting is my biggest life passion 

7. Reason to be happy every day 

8. Henna drawings adorn the body and delight the soul 

9. Smile for the Camera 

10. Headknot – Beauty and Comfort with Maya 

11. Social project developer 

12. Bioras, air freshener 

 


