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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
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Код - FIN3271
Наименование на учебната дисциплина - Лични продажби
Вид - факултативен
Цикъл - втори
Година от обучението - първа
Семестър – 1,2
Брой кредити - 3
Име на лектора - Проф. д.с.н. Лоретта Петрова Парашкевова
Резултати от обучението - Целта на курса е не само овладяването на определени
теоретични концепции, факти и дефиниции, а и изграждането на маркетингов
подход към изучаването на пазара.
10. Начин на осъществяване – директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания (ако е приложимо) - от студентите се
очаква да притежават знания по макроикономика, микроикономика, психология
на управлението, маркетинг.
12. Съдържание на курса - Маркетинг и продажби. Продажбени тактики.
Продажбени техники. Управление на продажбите. Насърчаване на продажбите.
Същност и видове.
13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти:
Димитрова, В. Управление на продажбите, 2011, Наука и икономика.
Йозиолдаш, С. Учебник по управление на продажбите, 2009, Унив. изд. "Св. Св.
Кирил и Методий”.
Костова, С. Продаване и управление на продажбите : [ Учебник за
студ.]/ Септемврина Костова, Иван Петров . - София : Тракия-М, 2002 .
Дункан, Д. Прямой маркетинг : Практическое пособие / Джордж Дункан Москва : Проспект, 2006 .
14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване - лекции, курсов
проект, работа в екип.
15. Методи за оценка и критерии- Изпитът се провежда под формата на тест. Той
включва отворени въпроси, тестови въпроси и казус. За успешно полагане на
изпита се изисква най-малко половината от максималния брой точки, който
може да бъде набран от теста. Допуска се и устен изпит за формиране на
окончателната оценка.
16. Език на преподаване –български.

