


14:10-14:50 тема 1 съдържание:  КаК създаваме съдържанието и формата?

участници: 

Лили Гелева, актриса, автор 
и водещ на подкаст за 
щастието „Свободно падане”

участници: 

Георги Ненов, създател на 
подкаста „Свръхчовекът 
с Георги Ненов”

водещ: 
Йордан Жечев, 
подкаст маниак и творчески 
директор, DDB

водещ: 
Мартин Кадинов, радетел на 
гейминг културата в България и 
управляващ партньор в TDB Play 

Карин Околие, 
създател на 
видео-подкаста „Kari’s calling” 

Миролюба Бенатова, журналист 
и автор на подкаст-рубриката 
„Медийни Войни”

15:50-16:30 тема 3 реКлама:  КаКво и защо реКламираме в подКастите?

17:15-18:30  КоКтейл „нов човеК”

участници: 

Дима Петева, 
Head of Branding and 
Culture в SiteGround

водещ: 
Еленко Еленков, подкаст 
иноватор и ко-създател 
на „Говори интернет”

Боби Петров, 
Managing Director 
в Datenwerk Bulgaria

14:55-15:35 тема 2 общност:  КаК изграждаме своята общност?

п р о г ра м а

Иво Иванов, 
управител 
на Oreshak

16:35-17:15 тема 4 медии:  КаКво е мястото на подКастите в традиционните медии?

участници: 

Велислава Попова, 
главен редактор 
„Дневник”

водещ: 
Веселин Димитров, 
редакционен директор 
Forbes 

Зоя Василева, 
директор Дигитален 
отдел „Btv media group“ 

Константин Вълков, 
програмен директор 
Дарик Радио 

15:35-15:50  Кафе пауза

https://open.spotify.com/show/43oQKniFAJh7cnbs8CvPR4?si=2-Z84VnMSoWxIYR92vWSAw&nd=1
https://www.thesuperhumanpodcast.net/
https://www.thesuperhumanpodcast.net/
https://gutsandbrainsddb.bg/team/
https://tdbplay.com/
https://consent.youtube.com/m?continue=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCsiiNFCp6qgzyNa7JJnBcQQ%2Ffeatured%3Fcbrd%3D1&gl=BG&m=0&pc=yt&hl=en&src=1
https://govori-internet.com/mediini-voini/
https://www.siteground.com/
https://govori-internet.com/
https://datenwerk.bg/
https://oreshak.bg/index.php?route=common/home
https://www.dnevnik.bg/author/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://forbesbulgaria.com/
https://www.btv.bg/menidjurski-ekip/zoja-vasileva.html
https://darik.bg/author.detail-0-67
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