НАГРАДА ЗА ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

На 24-25 април 2014 се проведе ХVII
Панаир
на
учебно-тренировъчните
фирми – ТФ ФЕСТ 2014 на
територията
на
Международния
пловдивски панаир. Министерство на
икономиката и енергетиката в лицето
на
дирекция
„Малки
и
средни
предприятия и иновации” подпомогна
за 7-та поредна година работата на
Центъра
за
учебно-тренировъчните
фирми (ЦУТФ) към МОН, който отговаря
за провеждането на ТФ ФЕСТ 2014.
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 и енергетиката. 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.
В Брандико 2014 (четвърто поредно издание) се включиха 39 учебнотренировъчни предприятия, като за първа година взимат участие и учениците от
училищата по изкуства. За наша огромна радост и гордост за втора поредна
година в конкурса участва и чуждестранно учебно-тренировъчно предприятие.

Победители:
І място: Тренировъчно предприятие „Junior design“ от Национална професионална
гимназия по полиграфия и фотография – София

ІІ място: Тренировъчно предприятие „Biofuture“ от СОУ „Асен Златаров“ – Шабла

ІІІ място: Тренировъчно предприятие „Дайвърс АРТ“ от Национална художествена
гимназия „Цанко Лавренов“ - Пловдив

Специална награда за чуждестранно участие получи тренировъчнотo предприятие
„Smart team“ от Питещ, Румъния.

Служители на МИЕ отново се включиха с удоволствие и в журито на останалите конкурси
в рамките на ТФ ФЕСТ.

Ето и останалите победители в ТФ ФЕСТ 2014:

Комплексно представяне на тренировъчно предприятие
І място

БиоФючър – СОУ „Асен Златаров“ –Шабла

ІІ място

Спетема Логистик Груп –ПГ по икономика и управление „Елиас Канети“ –Русе
ІІІ място

Старата пекарна–НТБГ, София

Най-добра обслужваща банка
І място

Глобал Инвест Банк–НТБГ, София
ІІ място

Уникредит Корпорейшън банк-НТБГ, София

Най-добър щанд

Smart Team –Питещ, Румъния

Най-добри рекламни материали

Magic Elegance–Букурещ, Румъния

Най-добър каталог

Рай –ПГ по селско стопанство и икономика „Хр. Ботев“,Свиленград

Най-добър екип и професионално обслужване

Карол Джуниър –НТБГ, София
Най-добра презентация
І място

Делизия-ПГ по икономика, Кърджали
ІІ място

Тандем Джуниър-НТБГ, София
ІІІ място

Карол Джуниър-НТБГ, София

Най-добър уебсайт
І място

Котън Кенди –ПГ икономика и туризъм,Петрич
ІІ място

Делизия –ПГ по икономика „Алеко Константинов“, Кърджали
ІІІ място

Монд дю Шокола –НТБГ, София

Мис ТФ ФЕСТ 2012 за професионализъм

Вероника Костова –НФСГ, София

Мистър ТФ ФЕСТ 2012 за професионализъм

Окан Моллов -ПГ по икономика „Ал. Константинов“, Карджали

Награда за социално отговорен бизнес на Български форум на
бизнес лидерите
І място

БиоФючър, СОУ „Асен Златаров“ –Шабла
ІІ място

Спорт Сектор–Земеделска ПГ „Кл. Тимирязев“,Сандански
III място

Емералд Банк–НТБГ, София

Награда на туристическа агенция „Миел травел“ за туристическа
оферта
І място

Юник тур, ПГ по икономика и туризъм „Проф. Асен Златаров“
ІІ място

Тандем Джуниър–НТБГ, София
ІІІ място

Орион-СГИ, Велико Търново

Грамота за коректен търговец на Регионална агенция за приходите
–Национална търговско-банкова гимназия, София

Магелани –ПТГ, Сандански
УМ Виктори –НТБГ, София
Екзотик –ТГ „В. Априлов“, Червен бряг
Реа Нова, ПГИУ„Елиас Каанети“, Русе
УФ Карол Джуниър –НТБГ, София
Старата пекарна –НТБГ, София
Данкин Донътс-Джуниър –НТБГ, София
Миг-Миг -ПГТМ „Хр. Ботев“, Ботевград

Симфония в бяло –ТГ, Бургас
Престиж-ПГТМ „Хр. Ботев“, Ботевград

От страна на МИЕ в ТФ ФЕСТ 2014 участие взеха:

Василиса Долженкова
Женя Павлова
Жечо Жечев
Ивайло Грънчаров
Сашка Колчева
Теодора Митова
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