
 

 
 

П О К А Н А 
за дискусионни срещи  

на тема: 

 

“НОВИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ” 
 

Ние имаме нужда от Вашите знания, опит и компетентно мнение 

 

Вие сте над 65 годишна възраст и с интересувате от: 

 кулинария; 

 здравословно хранене; 

 нови продукти и места за пазаруване. 

 

 Бихте ли искали да споделите своя опит и да се срещнете с други хора с 

подобни интереси и хобита?  

 

 Ако отговорът е ДА, насърчаваме Ви да участвате в интересна серия от 

срещи с теми, свързани с вашите хранителните навици и предпочитания, които 

ще се проведат в периода 03 – 17 Ноември 2020г. 

 

 Ако сте на 65 или повече от 65 години, моля включете се в проекта на 

Европейската комисия и Европейския институт за иновации и технологии за 

проучване на потребителското мнение. Координатор на проекта е Варшавският 

университет с партньор в България - Университет по хранителни технологии -  

Пловдив /бивш ВИХВП/.  

 

 Ще можете да споделите опита си и да участвате в разнообразни 

“творчески” дейности. Освен това ще имате възможност да се включите в 

разработването на предложения за нови хранителни продукти или услуги. Най-

обещаващите идеи могат да “оживеят” и да бъдат реализирани от българската  

фирма “Венец.Т” ООД, производител на чиста храна и сокове от собствено 

биологично производство и други малки стопанства. 

 

Ние ще оценим мъдростта и съветите Ви. Вашият дългогодишен опит е от 

изключителна важност за успеха на нашия проект! 

 



 Ангажиментът Ви е в рамките на две седмици, през които Вие ще вземете 

участие в десет онлайн срещи.  Ще участвате в интересни практически дейности, а 

участието в тези срещи ще Ви обогати и запознае с новите тенденции при 

храненето и разработването на нов продукт. 

 

 Видео срещи ще включват екипни дейности, които ще се ръководят от 

организаторите. Не са Ви необходими предварителни специализирани познания 

за храните, технологиите и иновациите.  

 

 Всичко, от което се нуждаете, е компютър с достъп до интернет, камера и 

микрофон. Вие ще имате много възможности за “безопасно” общуване и ще се 

запознаете с нови хора. Ако нямате достъп до компютър, свържете се с нас, и ще се 

стараем да съдействане с намирането на решение за периода от семинара. 

 

 Убедени сме, че семинарът ще Ви предлага интересни и полезни 

преживявания.  

 

Семинарът ще Ви даде: 

 познания за процеса на развиването на нови хранителни продукти, които са 

полезни за Вашето здраве, хранене и хранителни предпочитания; 

 участие в разработването на иновации и трансформиране на хранителния 

сектор; 

 среща с интересни хора - други участници в семинара, учени и 

представители на бизнеса, които се интересуват от Вашите мнения и 

насоки; 

 обмен на мнения и обсъждане на предпочитания и ценности с други 

участници и професионалисти, работещи в хранителния сектор. 

 

Ако нашето предложението представлява интерес за Вас, моля изпратете 

имената си и телефонен номер за контакт: 

 

projects@uft-plovdiv.bg мейл, след което ще се свържем с Вас.  

 

Или се свържете с нас по телефона:  

гл.ас.д-р Рада Динкова, 0876 198098 

гл.ас.д-р Георги Тосков, 0884 807316 

гл.ас.д-р Ани Янева, 0887 280702 

 

Срок за кандидатстване - 18 октовмри 2020 

 

 

 


