
ПОЛУ-ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

КУРС ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИЯ  

“Организация и технология на козметичната дейност” 
III-ТА СТЕПЕН  

 

*Само след предварително 

записване  

*Местата са ограничени  

*Само за работещи 

 

Център за Професионално Обучение  

Lidera Academy 

Курсът е предназначен за надграждане на професионалните Ви умения 
и е необходимо да имате завършен курс или  част от професия 
“Козметик”. Онлайн лекциите, занимания и упражнения са съобразени  
и адаптирани за работещи. 

В това ниво ще разширим познания за работа с козметична  апаратура и  
нови технологии. Ще ви направим още по-успешни и търсени! Ще усвоите 
организационни  умения и ще усвоим техники като: умения за продажби, 
справяне с възраженията и много други интерактивни и модерни методи  
за диагностика  и мотивирани продажби. 



Квалификационен онлайн курс – Начало 20 юли 

Провежда се онлайн всеки понеделник от 10:00-12:00 чрез платформа ZOOM. Предоставят се 

материали и за самоподготовка, възлагат се изработване на курсови проекти и задания от 

преподавателите. Необходимото време за подготовка е съобразено за работещи.  

 

Полу-дистанционна форма на обучение – 10 лекции (разпределени в 2 месеца).  

Часове 350ч., (включени са и изготвянето на проекти и самоподготовката).  

Цена: 1 190лв. (за ранно записване до 30.06.2020 – отстъпка)  

Цена за клиентите с над 1200 Точки по Бонус Програма Януари-Юни 2020:    790лв.  

Краен срок за записване 10.07.2020 

“Организация и технология на козметичната дейност” 

III Степен на професионална квалификация  

КАКВО? 

Придобиване умения и 

компетенции: акцент в 

обучението е управлението и 

организацията на бюти и СПА 

център, маркетинг, доразвиване 

на професионалните бюти 

умения, консултиране и 

диагностициране. 

 
ЗАЩО? 
 

За да съм конкурентноспособен, 

за да се развивам, да знам и мога! 

Формата е предназначена за 

завършили професия “Козметик”  

II степен и/или работещи по 

професията. 

Център за Професионално Обучение  

Lidera Academy 

В това ниво ще усвоите организационни и технологични умения за работа по различни 

програми и техники като: умения за продажби, справяне с възраженията и много други 

интерактивни и модерни методи и техники; как да използвате емоциите в продажбите и как да 

се справяте с негативни емоции; как да продавате успешно във висока емоция и да запазите 

своето себеуважение и самоувереност; как да разпознавате на кои клиенти може да им се има 

доверие; как да разбирате дали възраженията са реални или не и как да се справяте с тях. 

 

тел. за контакти: 02/957 0875; 0886/ 741 221 


