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ОИЦ-ВАРНА НАГРАДИ ГОЛЕМИТЕ ПОБЕДИТЕЛИ В
УЧЕНИЧЕСКИЯ КОНКУРС „ИМАМ БИЗНЕС ИДЕЯ!“
Областният информационен център-Варна награди големите победители в
националния онлайн конкурс за младежи „Имам бизнес идея!“. Двата клипа с найголямо одобрение от всички, изпратени на ОИЦ-Варна, са дело на тандема
единадесетокласници Георги Чолаков и Йосиф Баракат от варненската Професионална
техническа гимназия (274 гласа) и екипа на деветокласника Алекси Митков от ПГХХВТ
„Дмитрий Иванович Менделеев“ – Варна (225 гласа). Първият е с екологична насоченост
и представя внедряването на съдове за еднократна употреба, произведени от пшеничени
трици.
Авторите на втория клип
залагат на производство
на лечебна хранителна
добавка за здравословно
меню и профилактика на
често
срещани
заболявания.
Третото
място
гласуващите
във
Фейсбук отредиха на
Борис Стоянов – ученик
в 11 клас в Първа езикова
гимназия – Варна (193
гласа). Неговият клип
представя
идея
за
дигитален маркетинг.
Участниците, създали първите два клипа по вот в класирането, получиха найголямата награда – посещение на „София Тех Парк“, откъдето се завърнаха след участие
в специално организирано събитие на 1 юни. Те споделиха, че най-много са се
впечатлили от експериментите в тех парка, както и от уникалната възможност да се
включат в тях. Атрактивни за победителите са били и лекторите, от които са научили
любопитни неща.
Големите победители, както и останалите участници в конкурса, сред които ученици
от Бургас, Враца, Зверино и Св. Влас, получиха от ОИЦ-Варна тонколонки, аудио
слушалки, ваучери за „Escape room“ и сертификати.
Състезанието „Имам бизнес идея!“ е организирано от мрежата Областни
информационни центрове в страната и Дирекция „Централно координационно звено“ в
Министерски съвет. То стартира на 15 април и приключи на 23 май. Конкурсът е част от
инициативата на ЕК „Европа в моя регион“ 2019г.
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