
ПРОГРАМА                      

 

07.11.2019 

Време Мероприятие Място Изискване 

10:00 - 17:00 Посещение на изложбата Изложбена палата 13 С покани или онлайн 
регистрация, с билети 

11:00 - 11:30 Официално откриване Изложбена палата 13 С покани 

11:30 - 13:00 Иван Донев представя конкурса 
“Tailor your mind” 

Изложбена палата 13, 
сцена за ревю 

С покани или онлайн 
регистрация, с билети 

14:00 - 17:30 
Дизайнерска работилница на 

Иван Донев "Creative Lab", 
теоретична част 

Изложбена палата 13, 
сцена за ревю 

С онлайн регистрация за 
работилницата 

18:00 - 19:30 Коктейл за изложителите МПП, палата 19, Виенски 
павилион С покани 

 

08.11.2019 

Време Мероприятие Място Изискване 

09:30 - 13:00 
Дизайнерска работилница на 

Иван Донев "Creative Lab", 
практическа част 

Изложбена палата 13, 
работилница 

С онлайн регистрация за 
работилницата 

10:00 - 17:00 Посещение на изложбата Изложбена палата 13 С покани или онлайн 
регистрация, с билети 

10:00 - 11:30 

Семинар: Организация на 
производството и оптимизация 

разходите за персонал в 
шивашката промишленост, 

Славей Щерев 

Изложбена палата 13, 
зала за презентации 

С покани или онлайн 
регистрация, с билети 

13:00 - 14:00 

"Изследване и колекциониране 
на случайности. Устойчивост в 

модата." Мотивационна 
презентация на дизайнерът 

Паулина Цветанова 

Изложбена палата 13, 
зала за презентации 

С покани или онлайн 
регистрация, с билети 

14:00 - 17:30 
Дизайнерска работилница на 

Иван Донев "Creative Lab", 
практическа част 

Изложбена палата 13, 
работилница 

С онлайн регистрация за 
работилницата 

15:30 - 17:00 Модни ревюта на участници в 
изложението 

Изложбена палата 13, 
сцена 

С покани или онлайн 
регистрация, с билети 

 

 



 

09.11.2019 

Време Мероприятие Място Изискване 

10:00 - 17:00 Посещение на изложбата Изложбена палата 13 С покани или онлайн 
регистрация, с билети 

10:00 - 14:00 
Дизайнерска работилница на 

Иван Донев "Creative Lab", 
практическа част 

Изложбена палата 13, 
работилница 

С онлайн регистрация за 
работилницата 

10:15 - 13:15 Мултиплициращо събитие по 
проект ТЕКСТРА 

Изложбена палата 13, 
зала за презентации 

С покани или онлайн 
регистрация, с билети 

11:00 - 11:45 

Презентация “Fashion Trends AW 
2020/21”, гл. ас. д-р Кристина 

Савова, Нов български 
университет 

Изложбена палата 13, 
сцена за ревю 

С покани или онлайн 
регистрация, с билети 

11:45 - 12:30 

Презентация “Бранд 
позиционирането - мисия 
задължителна”- гл. ас. д-р 
Стефания Темелкова, Нов 

български университет 

Изложбена палата 13, 
сцена за ревю 

С покани или онлайн 
регистрация, с билети 

14:00 - 16:00 Връчване на дипломи за участие 
на изложителите Изложбена палата 13 Изложители 

 


