
 

 
 

 

Здравейте, Хендмейкъри! 

 

За Ваше удобство сме създали тази креативна бланка – интервю, чрез която 

разказването на Вашата лична история да бъде по-лесно, по-удобно, по-непринудено, по еднакъв 

за всички хендмейкъри начин.  

 

Преди да разкриете своята творческа същност, вземета любимата си напитка, 

настанете се удобно и помислете каква е Вашата Hand Made мисия. Защо да бъдете 

предпочитани и харесвани? Защо сте уникални сами по себе си като творец и автор? Ако ли пък 
не - какво да кажете за себе си, че да грабнете вниманието на читателя и да го накарете да 

прочете всички редове на един дъх. 

 

Подчертайте своята творческа идентичност и Hand Made стил във всяко едно 

направление -  ежедневие, работа, общуване, забавление, приятелство и какво ли още не. 

  

Нека началото на Вашата история започне сега .... 

 

 

Казвам се:  
 

Живея в:  
 

Хендмейкър, творец, любител, художник, автор, занаятчия съм от (месец, година): 
 

Занимавам се с изработка на: 
 

Моят стил, техника на изработка, цветови комбинации, материи и любими мотиви са:  
 

Това, което правя е уникално и трудно за подръжание, защото: 
 

Моето Hand Made вдъхновение идва от: 
 

Всички идеи са плод на моето въображение, опит, експериментиране, готови модели или: 
 

Създадох последната си творба преди: 
 

Любимото ми време за творчество е през деня или нощта, защото: 
 

Най-забавната ми Hand Made история беше свързана с:  
 
 



 

Водя активен Hand Made живот и посещавам следните хендмейкърски места: 
 

Членувам в различни Hand Made организации като:  
 

Нямам търговски цели и работя по-скоро за удоволствие, защото: 
 

Мисля, че да си Хендмейкър е модерно и печелившо занимание, защото: 
 

Ориентиран съм към продажба на българския и/или чуждестранните пазари, защото: 
 

Тук искам още нещичко да споделя: 
 

Моето Hand Made послание към хората, които ползват творбите ми е: 
 

Визитна картичка (телефон, FB страница, личен блог, сайт): 
 

Hand Made обект (магазин, галерия, ателие, работилница и др.): 
 

E-mail адрес: 

 

 
Внимание! 

1. Попълването на бланката се извършва доброволно, само и единствено по собствено 
желание. 

2. Всеки Хендмейкър гарантира за верността и точността на предоставената от него 
информация. 

3. С въвеждането на Кода за потвърждение, Вие слагате своя он-лайн подпис, че сте  съгласни, 
предоставената информация да бъде публично достъпна.  

 

 
 


