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Разкажи ни кой е Ставри Георгиев и с какво се занимава?

Здравейте!  Първо  искам  да  благодаря  за  възможността  и  подкрепата  и  най-вече
искам да поздравя читателите на SotialEvo за избора на медия.

Аз съм на 19 години и родом съм от едно провинциално градче на около 40 км. от гр.
Добрич – гр. Тервел. Завършил съм с първи немски и втори английски език ЕГ “Гео
Милев”, гр. Добрич. През това време обикалях състезанията по ИТ в страната заедно
с всеотдайните ми учителки. От септември 2013 год. съм в София. От почти година
вече съм дизайнер в Киви Дизайн. От тази година съм част от организаторите на “Аз
мога-тук и сега”. Заедно с това съм и един от създателите на TICKEY APP, мобилна
платформа за пътуване с градски транспорт.

Учиш  графичен  дизайн  в  НБУ  и  работиш  в  Киви  Дизайн.
Разкажи малко повече защо графичен дизайн и защо точно в
Киви?

 Дизайн,  защото  това  не  ми  поставя  граници.  Дава  ми  известна  свобода  и  най-
важното е, че създавам нещо мое, което оставя някаква следа и влияе по някакъв
начин. Един дизайн може да те накара да дадеш различна стойност на всеки продукт,
бил той хубав или не, може да внесе хармония и спокойствие у всекиго, може да те
подведе и да те обърка. Харесва ми, защото всеки следващ проект е поредната игра
или по-скоро пъзел.

Защо Киви Дизайн? Киви Дизайн, защото там се чувствам сигурен и на мястото си.
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Теми: Аз мога - тук и сега! иинтервю Киви Дизайн Ставри Георгиев
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Съосновател и Управител на SocialEvo.net, водещ български новинарски сайт за най-
новите тенденции в социалните медии и онлайн маркетинг SocialEvo.net. Запален по
всичко свързано със социалните мрежи и нови дигитални технологии. Има осезаемо
присъствие в Twitter, Facebook, Google+, LinkedIn, Pinterest Foursquare. Член на журито
на "БГ Сайт 2011". Член на журито на Класацията за "Най добра Българска Facebook
страница". Интереси: социални медии, социални мрежи, дигитални технологии, онлайн
маркетинг и реклама, мобилни технологии, джаджи. Популярен като @rainmakertom в
социалните мрежи. Social media, online marketing, Tech, Mobile
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Защото мога да ходя в офиса и 2 часа през нощта, защото с колегите ми не си делим
работата, а я вършим заедно, защото заЕДНО успяваме. В цялата тази обстановка
работим  над  огромни,  сериозни  и  най-вече  предизвикателства/проекти,  а  за
ужедневно научавам много нови неща!

Освен това Киви Дизайн в лицето на г-н Кристалин Чавдаров е основател на една
промяна, която помага на много деца, за да се докоснат до истинската ИТ среда в
България и да бъдат забелязани, а именно „Аз мога – тук и сега„.

Участваш в организацията и провеждането на “Аз мога – тук и
сега”. От къде дойде тази страст към работа с младите хора и
каква е твоята роля в събитието.

Аз  съм  възпитаник  на  “Аз  мога  – тук  и  сега”  и  до  момента  съм  взел  участие  във
всички  издания  на  състезанието,  „SUPERлятната  академия“  и  „Поход  на
вдъхновителите“. До миналата година бях участник, но от тази влизам в ролята на
организатор. Страстта ми дойде може би от това, че преминах през всичко и това ми
даде бъдеще и шанс за реализация и развитие. Не мога да бъда егоист и да си го
задържа за себе си, а бих направил всичко, за да се случи с повече ученици. Това и
правя – помагам.

Имаш ли мечти, какво искаш да постигнеш? Има ли бъдеще за
талантливи дизайнери в България?

Всеки човек има мечти, а аз се възпитавам да не забравя това! Мечтая си от малък
да стана космонавт, но тъй като май вече е късно ще действам по план Б, а именно
да стана добър дизайнер и най-вече успешен професионалист.

Бъдеще  според  мен  има,  но  трябва  много  работа,  работа,  работа  и  още  малко
работа.

Какво  би  посъветвал  младите  дизайнери  които  искат  да  се
реализират в тази област?

Да учат много и ако може от най-добрите, но да не ги копират. Както всеки човек е
уникален, така и проектите им трябва да са такива.
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Потърсете в SocialEvo

SocialEvo е онлайн маркетинг медия, насочена

главно към хората, занимаващи се с онлайн

маркетинг, мобилни технологии, SEO, реклама и

социални мрежи в България. В SocialEvo може да

бъде намерена полезна информация и от хора от

средния и голям бизнес извън сферата на

маркетинга. Това са собственици, мениджъри,

консултанти, специалисти на свободна практика и

други.
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