
 
МАРКЕТИНГ   

IV СЕМЕСТЪР  
ВАЖНО НАПОМНЯНЕ! 

Във виртуалните класни стаи ще може да се влиза само след  задължителна Ваша 
регистрация в:  https://e-portal.uni-plovdiv.bg, 

с която ще получите и акаунт за университетската електронна поща в Gmail.  
За да сте сигурни, че няма да срещнете техически затруднения по време на Вашето 

регистриране и обучение, обърнете внимание и следвайте стъпките от видеоклипа: 
https://www.facebook.com/FISNPU/videos/1150681521994882/ 

 
Дата час час 

20.03.21 9.00-13.15 
Международни пазари и цени 
проф. д-р Костова  

14.00-18.15 
Дигитален маркетинг 
хон. пр. Ж. Найденова 

21.03.21 9.00-13.15 
Дигитален маркетинг 
хон. пр. Ж. Найденова 

14.00-18.15 
Дигитален маркетинг 
хон. пр. Ж. Найденова 

27.03.21 9.00-13.15 
Международни пазари и цени 
проф. д-р Костова 

14.00-18.15 
Дигитален маркетинг 
хон. пр. Ж. Найденова 

28.03.21 9.00-13.15 
Дигитален маркетинг 
хон. пр. Ж. Найденова 

14.00-18.15 
Дигитален маркетинг 
хон. пр. Ж. Найденова 

03.04.21 9.00-13.15 
Международни пазари и цени 
проф. д-р Костова  

14.00-18.15 
Международни пазари и цени 
проф. д-р Костова  

10.04.21 9.00-13.15 
Международни пазари и цени 
проф. д-р Костова  

14.00-18.15 
Бранд мениджмънт  
доц. д-р Димитрова 

11.04.21 9.00-13.15 
Бранд мениджмънт  
доц. д-р Димитрова 

14.00-18.15 
Бранд мениджмънт  
доц. д-р Димитрова 

17.04.21 9.00-13.15 
Международни пазари и цени 
проф. д-р Костова  

14.00-18.15 
Бранд мениджмънт  
доц. д-р Димитрова 

18.04.21  9.00-13.15 
Бранд мениджмънт  
доц. д-р Димитрова 

14.00-18.15  
Бранд мениджмънт  
доц. д-р Димитрова 

24.04.21 9.00-13.15 
Маркетинг на услуги 
доц. д-р Нецева  

14.00-18.15 
Маркетинг на услуги 
доц. д-р Нецева 

08.05.21 9.00-13.15 
Маркетинг на услуги 
доц. д-р Нецева  

14.00-18.15 
Маркетингов одит 
проф. д-р Класова 

09.05.21 9.00-13.15 
Маркетингов одит 
проф. д-р Класова  

14.00-18.15 
Маркетингов одит 
проф. д-р Класова  

15.05.21 
 

14.00-18.15 
Маркетингов одит 
проф. д-р Класова  

16.05.21 9.00-13.15 
Маркетингов одит 
проф. д-р Класова  

14.00-18.15 
Маркетингов одит 
проф. д-р Класова 

 

 

https://e-portal.uni-plovdiv.bg/
https://www.facebook.com/FISNPU/videos/1150681521994882/


 

ПРЕПОДАВАТЕЛ                 
имейл за връзка 

ЛИНК 

доц. д-р Димитрова 
teofana.dimitrova@uni-plovdiv.bg 

https://meet.google.com/qqm-kawh-qug  
    

 проф. д-р Костова  
vanjakostova@hotmail.com  

https://meet.uni-plovdiv.bg/intenational_prising_Kostova  

проф. д-р Класова 
body_k@abv.bg   

https://meet.uni-plovdiv.bg/PU_MARKETONGOV_ODIT_MAG  

доц. д-р Нецева 
tnetseva@gmail.com   

https://meet.uni-plovdiv.bg/PU_Service_Marketing_MAG 
  

хон. пр. Ж. Найденова 
jnnconsult@gmail.com   

https://classroom.google.com/c/Mjk0NTI1NzU3NjE4?cjc=edeeajt  
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