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Модул 7 – Дигитална трансформация и стратегия 
 
Въведение в Модул 7 

Новата ера на цифровата трансформация изисква дълбоки промени и адекватни 
стратегии за устойчиво развитие на конкуренцията. Компаниите трябва да се изправят 
пред новите предизвикателства пред цифровизацията и иновативните бизнес процеси, 
като въведат нови технологии и нови модели за представяне. Възможностите и 
тенденциите следва да бъдат съответно описани в актуализирани фирмени стратегии за 
цифрова трансформация. 
Целта на този модул е да запознае предприятията с всички основни необходими 
концепции по отношение на дигиталната трансформация и да им помогне да навигират 
наличните технологии, за да изберат кои от тях са подходящи за техния индивидуален 
бизнес. Също така на предприемачите ще бъде показано как да създадат основна 
стратегия за цифрова трансформация, която да отговаря на техните специфични 
професионални нужди. 
 

Целта на този модул е да можете да използвате съответната 
информация, за да: 

1. Разбирате основните характеристики на цифровата ера и да бъдете подкрепяни 
при разработването на нова стратегия за цифрова трансформация, която ще 
помогне на вашето предприятие да оцелее и да остане конкурентоспособно. 

 

Очаквани резултати от обучението: 
Знания 
След завършване на този модул ще: 

1. Се запознаете с предизвикателствата и възможностите на новите технологии и 
цифрови решения 

2. Разбирате същността на цифровите продукти и услуги 
3. Научите повече за структурата и изискванията за разработване на дигитални 

стратегии 
4. Запознаете с добрите практики, свързани с дигиталната трансформация на 

фирмите 
 

Компетентности и умения 
След завършване на този модул ще можете да: 

1. Определяте предизвикателствата и възможностите за развитие на компанията в 
рамките на дигиталната ера 

2. Идентифицирате подходящи цифрови технологии за иновативни бизнес модели 
3. Изготвяте стратегия за цифрова трансформация 

 

Учебна програма 
Модул 7 е разделен на 4 части   
Част 1 – Какво е цифровата трансформация и защо тя е от значение? 
Част 2 – Кои са факторите, които стимулират цифровата трансформация? 
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Част 3 – Как да се превърнем в дигитално трансформиран и как да се изгради стратегия? 
Част 4 – Какви са модерните технологии за цифрова трансформация? 
 
Продължителност на модула: приблизително 120 минути 


