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Стефания Темелкова 

 

Гл. ас. д-р Стефания Темелкова преподава 

„Преподавател, програмен директор БП 

Маркетинг, дистанционно обучение, води 

курсове по Рекламна политика,  

Интегрирани маркетингови комуникации, 

Връзки с обществеността, Бизнес 

комуникации, Маркетинг в туризма, 

Международни делови преговори, Реклама и 

търговски комуникации. 

 Има магистърска степен „Управление на 

връзки с обществеността” от НБУ, а през 

2013 г. защитава докторска степен с темата 

„Брандингът на България при конкуренцията 

на туристическите пазари”. 

Стефания Темелкова има и богат практически опит в сферата на PR и организирането 

на събития. От времето, когато е била PR мениджър на проекта „Денят на Филип 

Котлър в България” през 2007 г. до сега, когато помага за фестивала „София диша“ и 

концертите от поредицата Фортисимо Фамилия.  

Вдъхновението за нея са студентите. Казва, че младите хора са „търсещи, 

предизвикващи, изискващи и вдъхновяващи“. 

 

Научни интереси: 

Научни интереси и научна дейност: Национален брандинг, маркетинг на туристически 

дестинации, бранд на градове, интегрирани маркетингови комуникации в туризма и за 

туристически дестинации, специални събития, Пъблик рилейшънс, реклама и др. 
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