НАГРАДА ЗА ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА
СОБСТВЕНОСТ
Дирекция „Бизнес среда и политика за МСП”,
съвместно с дирекция „Инвестиции, иновации и
предприемачество” подпомогнаха за 5-та поредна
година
работата
на
Центъра
за
учебнотренировъчните фирми (ЦУТФ) към МОМН относно
провеждането
на
фестивала
на
учебнотренировъчните фирми ТФ ФЕСТ 2012.
ЦУТФ организира и поддържа към момента 350
учебни фирми, най-вече в професионалните
гимназии, от около 50 града в страната с близо
4500 ученици. Учениците в тези фирми правят
всичко, както е в реалния икономически живот, с
изключение на това, че не боравят с реални
финанси. Техният форум ТФ ФЕСТ или изложението
на учебно-тренировъчните фирми, се провежда на
територията на Международния пловдивски панаир
през април и събира представители на учебните
предприятия от цялата страна.
В рамките на ТФ ФЕСТ се провеждат различни
конкурси. През изминалите години ни направи
впечатление,
че
учениците
не
разпознават
значението на интелектуалната собственост и не знаят, как да защитават правата върху
нея. Така се появи „Брандико” - наградата за защита на интелектуалната собственост,
която се връчва на учебно-тренировъчните фирми от името на Министерство на
икономиката, енергетиката и туризма. Целта е фирмата да разработи своя търговска
марка, да я регистрира като Марка на общността (в учебен формат) и да се погрижи за
маркетинговия аспект на новия си бранд.

На 19-20 април 2012 се проведе ХV ТФ
ФЕСТ на територията на Международния
пловдивски
панаир.
В
рамките
на
фестивала в наградата „Брандико” бе
разпределена по следния начин:
І място: Green Rest
СОУ „Асен Златаров“ - Шабла
ІІ място: Chafelato
31 СУЧЕМ „Иван Вазов“ - София
ІІІ място: General Invest Bank
НТБГ – София
Във второто издание на “Брандико” се
включиха 35 учебно-тренировъчни фирми
(срещу 26 през 2011 година) от 12 града в
страната (срещу 14 през 2011 година):
София, Пловдив, Хасково, Гоце Делчев,
Петрич,
Кърджали,
Враца,
Шабла,
Ботевград, Казанлък, Стара Загора и
Велико Търново.

Служители на МИЕТ се включиха с удоволствие и в журито на останалите конкурси в
рамките на ТФ ФЕСТ.
Ето и останалите победители в ТФ ФЕСТ 2012:

Комплексно представяне на тренировъчно предприятие
І място: General Invest Bank
НТБГ - София
ІІ място: Perla Maramuresana
Румъния
ІІІ място: Рея
ПГ по машиностроене - Якоруда
Най-добра обслужваща банка
Global Profit Bank
НТБГ - София
Най-добър щанд
Casa Belvedere
Румъния
Най-добри рекламни материали
Еуфория
ПГИ-Кърджали
Най-добър каталог
Вълшебен миг
НТБГ - София
Най-добър екип и професионално обслужване
Белла екстра
ПГИУ „Елиас Канети“ - Русе
Най-добра презентация
Елеганс гардън
НПГ „Д. Талев“ - Гоце Делчев
Най-добър уебсайт
Грийн рест
СОУ „Асен Златаров“ - Шабла
Мис ТФ ФЕСТ 2012 за професионализъм
Васка Чуркова, Дайъмънт стайл
НПГ „Д. Талев“ - Гоце Делчев
Мистър ТФ ФЕСТ 2012 за професионализъм
Силвестър Кръстев, General Invest Bank
НТБГ - София
Награда на Международен панаир Пловдив за дебют на ТФ ФЕСТ
Мебели дизайн
Нов български университет
Одит файнанс груп
Нов български университет

Награда за социално отговорен бизнес на Български форум на бизнес лидерите
І място: Автотранс 13
ПГТ „Гоце Делчев“ - Пловдив
ІІ място: Global Profit Bank
НТБГ – София

Награда на Европейски колеж по икономика и управление за профил на атрактивен и ефективен
предприемач
Ася Христова, Chafelato
31 СУЧЕМ „Иван Вазов“ - София
Награда на туристическа агенция „Миел травел“ за туристическа оферта
І място: Green Rest
СОУ „Асен Златаров“ - Шабла
Търново ентъртейнмънт турс
ПГТ – Велико Търново
ІІ място:
Юник тур
ПГИТ „Проф. д-р Асен Златаров“ - Петрич
ІІІ място:
Mond du Chocolat
НТБГ – София
За чуждестранно участие:
Perla Maramuresana
Румъния

От страна на МИЕТ в ТФ ФЕСТ 2012 участие взеха:
Евгения Ганозлиева
Женя Павлова
Ивайло Грънчаров
Йордан Попов
Милена Пачевска
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