
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО
ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ

МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР
ПРОГРАМА

Модератор: Доц. Евгени Евгениев, ВУЗФ

09:30 Регистрация (кафе и сладки)

10:00 Приветствие

10:15 Икономическо и политическо развитие на Унгария
Студенти от курс „Бизнес стратегии” на ВУЗФ

10:30 Унгарските предприемачи днес
Проф. Михали Лаки, председател на Икономическата комисия, Унгарска академия на науките

11:00 Дискусия

11:15 Икономически и политически тенденции на развитие в България
Студенти от курс “Бизнес стратегии” на ВУЗФ

11:30 Българският туризъм днес
Г-жа Андреа Кайзер, генерален мениджър на Хотел „Park Inn”, София

12:00 Дискусия

12:15 Заключителни бележки 
Доц. Евгени Евгениев, ВУЗФ

12:30 Networking (кафе и сладки)

Михали Лаки завършва Икономическия университет в Будапеща и от 1989 г. е старши научен 
сътрудник в Института по икономика към Унгарската академия на науките (УАН). Неговите 
изследвания обхващат въпроси, като фирмено поведение, приватизацията и предприемачество 
на страните в преход с акцент върху Унгария. Той е председател на Икономическата комисия 
на УАН и е член на редакционната колегия на няколко списания. Преподавателската му дейност 
включва различни чуждестранни университети, като Централноевропейския университет в 
Будапеща, Justus Liebig Universitat, University of California (San Diego). Бил е гостуващ изследовател 
в института Brookings във Вашингтон, окръг Колумбия

Андреа Кайзер е дипломирана като сертифициран специалист за управление на хотели, 
заведения за хранене и туристическата индустрия в Колеж по икономика в Лайпциг, Германия. Тя 
е специалист с над 10 годишен опит в хотелиерство и бизнес туризъм. Започва работа в NH 
Carlton в Залцбург, а след това се премества във веригата NH в Будапеща, където заема 
различни позиции между 2003-2010 г., достигайки позиция на заместник-директор. След това 
приема офертата да стане мениджър на хотел ACHAT Premium Hotel в Будапеща, където остава 
до септ. 2011 г., когато се премества в София. В София заема престижната позиция на 
генерален директор на Хотел „Park Inn”

ДАТА: МЯСТО: 30 ноември                     Зала 501, ВУЗФ

Основни лектори:

БЪЛГАРСКИЯТ ТУРИЗЪМ
И УНГАРСКОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
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