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DEGREE PROGRAMME

Write your resume here with us.

IF YOU WANT TO BE
а marketing manager in commercial and non-
commercial organizations
а marketing manager of state and local
authorities
а marketing manager in trade unions and
employers' organizations, chambers of
commerce; foundations; international
organizations
a marketing manager in advertising agencies,
PR agencies, media planning agencies, direct
marketing agencies, consulting and auditing
companies

BY LEARNING HOW

CHOOSE WHAT
Marketing Management taught in English

to research and analyse marketing
problems 
to develop tools and research methods
to apply creative management solutions
to create and develop relationships with
consumers and other stakeholders
to select, hire and evaluate the best
marketing employees
to manage and evaluate the overall
marketing performance

AND DECIDE HOW MUCH

how to study the marketing environment
how to set your goals
how to develop a marketing strategy
and to make it work
by utilizing all organizational capabilities to
satisfy the market needs

efforts you will put to get to know

WE WILL SHARE WITH YOU
academic and practical experience
professional contacts with business
international exchange opportunities
job opportunities
thematic competitions 
global collaboration networks…

in a training with duration of:
2 semesters – distance learning
3 semesters – distance learning

DEPARTMENT OF MANAGEMENT

UNWE

DEPARTMENT OF MARKETING AND
STRATEGIC PLANNING

https://magistri.unwe.bg/


Education is  an investment,  which pays off  wherever you are.

YOU WILL STUDY
Brand Building and Development
International Management
Marketing Strategy
Management Consulting
Digital Organization Development in Marketing
Context

AND YOU WILL CHOOSE FROM
Managing for Social Impact
Organizational Structures for Marketing
Managerial Skills for Marketing
Shopper Behavior and Sales Promotions
Relationship Marketing
Business Development
Applied Management
Business Communications
Marketing Performance Metrics
Retail Marketing
Digital Marketing

DISTANCE 
LEARNING

2 sem. 3 sem.

YOU WILL STUDY
Marketing Principles and  Decisions 
Forecasting and Strategic Planning
Big Data Analytics for Marketing Insights 
Management Principles
Creative Management Methods

Brand Building and Development
International Management
Marketing Strategy
Management Consulting
Digital Organization Development in
Marketing Context

AND YOU WILL CHOOSE FROM
Managing for Social Impact
Organizational Structures for Marketing
Managerial Skills for Marketing
Shopper Behavior and Sales Promotions
Relationship Marketing
Business Development
Applied Management
Business Communications
Marketing Performance Metrics
Retail Marketing
Digital Marketing



BECAUSE WE KNOW THAT SUCCESS COMES
WITH PERSISTENCE, DEDICATION AND HARD WORK

Програмата „Корпоративни стратегии и дигитални трансформации“
допринесе за моето професионално развитие във водеща ИТ компания.
Иновативният метод на преподаване, комбиниран с актуална информация
за бизнес средата, са предимства, заради които препоръчвам тази
специалност на всеки амбициозен и целеустремен кандидат; на всеки, който
иска да придобие нужните знания и опит, за да достигне желаното
развитие в света на бизнеса.

Ваня Тосева
Магистър по Корпоративни стратегии и дигитални трансформации
Global Business Operation Expert, Hewlett Packard Enterprise

Все повече хората се усъвършенстват и професиите в България не трябва да
бъдат статични. Имаме нужда от нещо ново и ангажиращо. Завърших
магистратура „Развитие на интелигентните градове“ и в момента работя в „Nu
Boyana Film Studios“, с което косвено  подпомагам за развитието на филмовия
бизнес в България. Благодарение на иновативните методи за обучение успях да
се усъвършенствам и продължавам да се развивам.

Мирослав Манов
Магистър по Развитие на интелигентите градове
Health & Safety Manager, Nu Boyana Film Studios

Хибридните професии навлизат все повече и в България и
специализацията само в една сфера вече не е достатъчна.
Магистърската програма по Маркетинг е конструирана по начин, който
да обхваща множество сфери, като дава възможност на участниците
сами да допълнят и изберат специфичните модули, в които искат да
задълбочат познанията си. Широкият обхват на модулите прави
програмата приложима и полезна не само за специалисти, решили да се
развиват в сферата на маркетинга, но и отлична основа за всеки бизнес
лидер.

Станимира Ковачева
Магистър по Маркетинг
Носител на най-големия световен приз 
за работодателска марка Employer Branding Leader

Завърших магистратура по „Маркетинг“. В момента работя като
дизайн изследовател за Майкрософт в Редмънд, Вашингтон, по
стратегическите решения, свързани с всички продукти от Azure Data,
включително SQL сървър, Azure Data Studio, Cosmos DB и Azure Synapse
Analytics. Магистърската ми степен от УНСС имаше ключова роля за
приемането ми на работа в САЩ. Новата специалност Marketing
Management ще отвори още повече вратите на българските студенти
към света.

Вероника Монохан
Дизайн изследовател
Microsoft Redmond, Washington

В днешния свят все повече се търсят хора, които имат всеобхватен набор от
знания и умения, водени от желание за успех и амбиции да покажат и развият
най-доброто от себе си. Катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ ще
ви научи как умело да приложите познанията, които ще придобиете по време
на обучението си, в реална среда. Ще ви научи да бъдете предварително
подготвени, гъвкави, предприемчиви и ориентирани към клиентите си, за да
постигнете целите си. И вечер, когато се прибирате у дома, да сте
удовлетворени и горди от поредния постигнат успех през изминалия работен
ден.

Полина Нинчева
Магистър по Маркетинг със специализация „Бранд мениджмънт“
Senior Product Manager, Polpharma Bulgaria

Бизнесът на днешния ден изисква нови маркетингови и
комуникационни решения, пътища и подходи, които ще

откриете, ако премахнете самоограниченията и рамките
си, и се обърнете към безкрая на възможностите си с

магистратурите, които предлага катедра „Маркетинг и
стратегическо планиране“ на УНСС.

Росен Мисов
Изпълнителен директор

Българската асоциация на рекламодателите

Обучението в магистърските програми на катедра
„Маркетинг и стратегическо планиране“ е трамплин

към успешна кариера в сферата на маркетинга.

Ралица Бехар
Мениджър проекти 

Superbrands България

Работим съвместно с УНСС над 7 години. Младите хора,
завършили „Маркетинг“, имат отлична основа, върху която

бързо можем да надградим с нови знания и умения и да ги
интегрираме в работния процес в рамките няколко

седмици, което е рядкост на пазара на труда.

Александър Георгиев
Директор на агенция 

Адвъртайз БГ

Новата бизнес среда изисква Лидери, които движат промяната,
непрекъснато се учат, развиват и вдъхновяват. Магистърските
програми към катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“

надграждат компетенциите, необходими за дигиталната
трансформация, която започва от добрите бизнес умения, през

визията и културата на компанията, до стратегията и
изпълнението с цел създаване на добавена стойност за своите

клиенти, партньори и служители.

Гергана Рабаджийска
Финансов и административен директор

Ейч Пи Инк България ЕООД

Завършилите магистърските програми на катедра
„Маркетинг и стратегическо планиране“ на УНСС

притежават теоретичната подготовка и практическите
умения, които отговарят на нуждите на бизнеса.

Емил Михайлов
Group Account Director

Media Direction OMD

По време на обучението си в магистърска степен ще разширите мирогледа
си в избраната област; ще получите възможност за създаване на мрежа от

контакти и съвети как да ги задържите - едно от най-важните неща в
днешния бизнес свят. Образованието и получената степен се ценят все по-

високо от работодателите. УНСС работи гъвкаво и се настрои бързо към
извънредната ситуация, предизвикана от COVID-19.

Юлия Соколова
Търговски директор

Българската телеграфна агенция

Причината да избера УНСС е, че обучението там дава
практическа насоченост и възможност за успешна
реализация в България. Освен това, голяма част от
колегите ми в курса се оказаха полезни бизнес
контакти, с които поддържаме връзка и до днес.

Марин Агандеров
Директор на ТalentMedia България
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