
 

 

Дата : 5 февруари, 2021 

Д-р Бина Виас 
ИИУ Президент 
 

Скъпи лидери на промяната,  

Надявам се че сте здрави и сте добре. Страхът от Ковид 19 почти си отива и ваксините 
се разпространяват във всички страни. Надявам се всички да се ваксинирате възможно 
най-рано.  

 

Скъпи мои приятелки,  Нашият 18-ти ИИУ Конвент е много близо.  

Това ще бъде първият виртуален Конвент в историята на ИУ.  

Ще има много атрактивни и интересни сесии по време на Конвента : 

 Встъпителни речи 
 Ключови лектори 
 Бизнес сесии 
 Бизнес сесии с дискусии и гласуване за предложените промени в Конституцията   
 Презентации по различни въпроси на ИУ 

 Интересни и интерактивни разговори с представителите ни в Обединените нации.  
 Заключителни сесии 

 

Марш на знамената : Всички Национални представители ще носят техните знамена 

..2.. 

За първи път се организират  следните събития: 

Презентации на ИУ проекти 

Изложение :  Страните ще представят своите най добри проекти за 20-21 година.  Това 
ще даде възможност да се видят проектите на различните страни.  

Програма на талантите:  Всички участващи страни ще представят свои национални 
танци в оригинални костюми. Най-добрите ще бъдат показани между сесиите.  

Истории на успеха  :  Някои най-добри национални проекти ще бъдат показани по 
време на презентациите.   
 
Сертификати и награди 



 Всеки регистриран участник ще получи сертификат за участие 
 Ще бъдат дадени  награди на три страни с най-много регистрирани в зависимост 

от броя на членовете 
 Ще се дадат награди на четирима Национални представители с най-много 

регистрирани членове.  
 Ще има награда за най-добър танц на страна  
 Всички страни участващи в изложението ще получат сертификати.   

 

Точно както по телевизията ще има 3-4 канала за :  

 Основна аудитория за всички сесии 
 Изложбена зала 
 Забавления 
 Базар за он-лайн търговия с най-качествени английски стоки.  
 Изкуство и занаяти  
 Обиколки на Джайпур , Индия и други страни 

..3.. 

Много важно да се запомни :  

 Може да се наслаждавате на виртуалния Конвент от удобството на вашия дом.  
 Ще се проведе през уикенда  

Но ако все пак сте на работа ще може да го гледате докато работите  
 Ако някой не може да се справи с техниката член на семейството може да 

помогне.   
 Ще може да видите 3Д на живо Конвеншън центъра в Джайпур 
 За първи път ще може да се гледа 24 часа в седмицата всички канали за 15 

дни след приключване на конвента.  
 Много други атракции са достъпни за 3500 рупии ( около 36 паунда)   

Бих искала всеки един от вас в клубовете да се регистрират за това единствено по 
рода си събитие и да получите сертификат за участие в първия виртуален ИУ 
Конвент. Това може би ще бъде първия и надявам се последния виртуален 
Конвент. След 3 години....Не можем ли да отделим два следобеда за нашия 
Конвент?? 

За тези, които никога не са присъствали на Конвент до сега – това е Конвента за 
вас..... 
 
Елате... приятелки....  
Нека всички се регистрират, присъстват, участват, учат и забавляват на  всички 
събития които виртуалният конвент ще ни предложи.  

Очаквам да ви видя на Конвента. 

С много обич и най добри пожелания 

Bina 

(Бина Виас) 


