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ИНВЕСТИЦИЯ,
КОЯТО СЕ ИЗПЛАЩА

НАПИШЕТЕ СВОЯТА АВТОБИОГРАФИЯ ТУК И С НАС

ОБРАЗОВАНИЕТО Е ИНВЕСТИЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПЛАЩА, КЪДЕТО И ДА СТЕ

АКО ИСКАТЕ ДА СТАНЕТЕ
маркетинг мениджър
акаунт мениджър
бранд мениджър
рекламен творец и дизайнер
медиен мениджър

КАТО СЕ НАУЧИТЕ КАК

MАРКЕТИНГ СЪС
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
РЕКЛАМЕН
МЕНИДЖМЪНТ
МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

КАТЕДРА МАРКЕТИНГ И
СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ

да разработвате и провеждате
рекламни кампании
да управлявате
взаимоотношенията с клиенти
да управлявате рекламните
отдели на компании, масмедии,
държавни и общински
администрации

ЗАЛОЖЕТЕ НА КАКВО
Маркетинг със специализация
„Рекламен мениджмънт“

УНСС
И ПРЕЦЕНЕТЕ КОЛКО
ще се постараете да се запознаете
с методи за анализ и
интерпретация на данни
с подходи за разработване на
маркетингови стратегии
с подходи за разработване на
рекламни концепции
с подходи за съчетаване на
медийни и творчески решения
с управлението на рекламните
бюджети

НИЕ ЩЕ ВИ СПОДЕЛИМ
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академичен и практически опит
професионални контакти с бизнеса
международен обмен
възможности за работа
тематични конкурси за изява
глобални мрежи за колаборация…
в обучение с продължителност:
2 семестъра – редовно и дистанционно
3 семестъра – редовно и дистанционно

Напишете своята автобиография тук и с нас!

РЕДОВНО И ДИСТАНЦИОННО
ОБУЧЕНИЕ

2 сем.

ЩЕ ИЗУЧАВАТЕ
Рекламни изследвания
Управление на рекламна кампания
Медияпланиране на рекламната кампания
История и теория на рекламата
Събитиен маркетинг
Продажбени промоции

И ЩЕ ИЗБИРАТЕ МЕЖДУ
Бранд мениджмънт
Визуален мърчандайзинг
Връзки с обществеността
Глобален маркетинг
Дигитални маркетингови комуникации
Рекламата като интелектуална собственост
Визуален дизайн
Стратегии за бизнес преговори
Секторен маркетингов анализ
Нелоялна конкуренция
Управление на рекламния бизнес

3 сем.

ЩЕ ИЗУЧАВАТЕ
Потребителско поведение
Продуктова политика
Ценова политика
Дистрибуционна политика
Комуникационна политика
Рекламни изследвания
Управление на рекламна кампания
Медияпланиране на рекламната кампания
История и теория на рекламата
Събитиен маркетинг
Продажбени промоции

И ЩЕ ИЗБИРАТЕ МЕЖДУ
Бранд мениджмънт
Визуален мърчандайзинг
Връзки с обществеността
Глобален маркетинг
Дигитални маркетингови комуникации
Рекламата като интелектуална собственост
Визуален дизайн
Стратегии за бизнес преговори
Секторен маркетингов анализ
Нелоялна конкуренция
Управление на рекламния бизнес

Образованието е инвестиция, която се изплаща, където и да сте.

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

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

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

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

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.

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

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

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.

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

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.

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

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

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

Юлия Соколова
Търговски директор
Българската телеграфна агенция

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
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