
Факултет Архитектурен 

Катедра: Изкуства 

Професионално направление: Изобразително изкуство 

Специалност: Мода и мениджмънт в модата, МП „Моден стайлинг” 

Образователно-квалификационна степен: Магистър 

 

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС 

 

1. Наименование на курса: Бранд имидж 

2. Код на курса: MAN 3215 

3. Вид на курса: задължителен 

4. Ниво: магистър 

5. Година на изучаване: първа 

6. Семестър: първи 

7. Брой кредити: 3 

8. Име на лектора: Кристина Николова 

9. Резултати от обучението за дисциплината: студентите придобиват знания за 

настоящите потребности на пазара, за динамиката на механизмите в развитието на 

модния бизнес. Развиват и обогатяват своите знания относно изграждането и 

отразяването на имиджа на търговската марка. 

10. Начин на преподаване: директно  

11. Предварителни изисквания: студентите трябва да имат определени интереси в областта 

на модния дизайн и стайлинг. Да притежават добра обща култура и информация, 

свързана с модните продукти и търговските марки.  

12. Съдържание на курса: в курса се разглежда необходимостта от константно проучване на 

настоящите потребности на пазара като инструмент за прогнозиране на бъдещите 

изисквания към конкретен продукт или търговска марка. Разглеждат се основните 

принципи в модния маркетинг с цeл задълбочено изследване и разбиране на 

необходимост от бърза промяна в синхрон с движението на пазара. Застъпени са теми, 

свързани с основните методи за намиране на нови стратегии и креативни стимули; ясна 

дефиниция на рекламното изображение и неговия комуникативет потенциал; развитие и 

последователност в изграждането или отразяването на имиджа на марката, съвместими с 

пазарната ѝ политика и таргет на потребителя. Анализира се връзката между настоящата 

финансова криза, глобализацията и новите развиващи се пазари, както и влиянието им 

върху възприятието на конкренет продукт от страна на потребителя. Анализират се 

факторите етика и естетика в имиджа на дадена търговска марка с цел създаване на 

адекватно рекламно изображение. 

13. Библиография: 

- “No logo” Naomi Klein 

- “Fashion semiology” Fausto Crepaldi, Cinzia Ligas 

- “Obsessive branding disorder” Lucas Conley  

- Специализирани модни издания: A Magazine, Zoom on fashion trends, Bloom, Love, 

Frame  

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, курсови проекти и 

задачи, извънаудиторна заетост и консултации. 

15. Методи и критерии на оценяване: Изпит се провежда в края на I семестър. Студентите 

се оценяват за всеки поставен от преподавателя проект през семестъра, като изпитът 

представлява финална задача, съобразена със съдържанието на учебната дисциплина. 

16. Език на преподаване: български, английски, италиански 

17. Практика: не 


