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Кристина Митрова e Ръководител отдел „Маркетинг 
и Връзки с обществеността” в управляващо дружество 
„Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД от 2005 г. Има предишен 
опит в голяма международна рекламна агенция. Завърш-
ва СУ “Св. Климент Охридски” - специалност Бизнес ад-
министрация. Специализирала е Връзки с общественост-
та, маркетинг и медии към London School of PR, a наскоро 
взима изпит по Дигитален маркетинг към University of 
Delaware с отличен. Обича пътешествията и спорта. 
Ди Ви Асет Мениджмънт ЕАД е управляващо друже-
ство, предлагащо инвестиционни продукти и услуги за 
индивидуални и институционални клиенти. Компанията 
е сред най-големите управляващи дружества у нас, спе-
циализирана в управлението и консултирането на порт-
фейли от финансови активи на обща стойност над 3,5 
млрд. лева (към 30.04.2018 г.). Дружеството предлага на 
инвеститорите четири взаимни фонда, сред които един-
ственият у нас детски взаимен фонд „Ди Ви Съкровище“. 

Предупреждение към инвеститорите: Стойността на дяловете на взаимните фондове и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвес-
титорите да не възстановят пълния размер на вложенията си. Инвестициите в дялове на взаимните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг 
вид гаранция. Предишните резултати от дейността на взаимните фондове нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати. Повече информация за „ДФ Ди Ви Съкровище“ можете 
да получите на телефон 0700 1 77 99, 8,30 ч. – 17,30 ч., или на интернет страницата www.dvam.bg, където са налични и проспектът и документът с ключовата информация за инвеститорите. 

Г-жо Митрова, иМате 15-Годишен опит в областта 
на МаркетинГа, реклаМата и во. кои са ключови-
те уМения, които добрият специалист в областта 
на коМуникациите трябва да притежава?

Ефективните комуникации са преди всичко резул-
тат от умението да слушаш, чуваш, разбираш и ана-
лизираш. Комуникацията (общуването) е процес на 
обмен на информация, която трябва да се основава на 
Истината. Не се надявайте на успешни дългосрочни 
комуникации с клиенти, партньори, медии и др., ако ма-
нипулирате или дори по-лошо...ако мамите. Изисквайте 
същото и от всеки, с когото осъществявате бизнес 
комуникации. 

С две думи, слушайте с разбиране и бъдете открити, 
особено с Клиентите си и те ще останат с Вас за дълго! 

вие сте част от екипа на „ди ви асет Менидж-
Мънт“ вече 13 Г. кое ви привлече и задържа в коМ-
панията толкова вреМе?

Мисля, че дългосрочното, успешно бизнес парт-
ньорство е като щастливия брак – за да го постигнеш 
и най-вече съхраниш, е нужно и двете страни да пола-
гат много усилия. Не свръхусилия, а по-скоро да изгра-
дят взаимно доверие, да си гарантират лоялност и 
да разрешават своевременно деликатните ситуации, 
като запазят взаимно уважение. 

Част от екипа на Компанията съм толкова години, 
защото и днес откривам професионални предизвика-
телства, продължавам да се развивам и се надявам, че 

допринасям с опита си за част от успеха й. благодаря 
на ръководството за диалога и подкрепата през всички 
тези години!  

„ди ви асет МениджМънт“ предлаГа на бълГар-
ския пазар детския взаиМен фонд „ди ви съ-
кровище”. къМ коГо е насочен и кои са неГовите 
основни предиМства?

Създадохме „Ди Ви Съкровище“ в края на 2007 г. 
и той все още остава уникален за българия взаимен 
фонд. Инвестициите в него са в полза на деца и юно-
ши до навършване на пълнолетие и след това. „Ди Ви 
Съкровище“ притежава всички предимства на взаимен 
фонд – вероятност да бъде постигната по-висока до-
ходност от лихвите по детските влогове, освободена 
от данъци; професионално управление на инвестиция-
та от опитни специалисти; държавен контрол и от-
четност на дейността по управление на средствата 
и не на последно място, няма разходи при инвестиране 
в „Ди Ви Съкровище“. Ще добавя само, че инвестицията 
в „Ди ви Съкровище“ е съвсем достъпна, може да бъде 
регулярна (на интервали и с малки вноски) и е подходя-
ща за всички родители, които искат да инвестират в 
бъдещето на детето си.

 
вашето пожелание къМ читателите 
на сп. Business Lady...

Желая им здраве, хармония със себе си и Живота и да 
се усмихват – всеки нов ден си заслужава! 

ЕфЕктивнитЕ комуникации са рЕзултат 
от умЕниЕто да слушаш, чуваш, разбираш 
и анализираш


