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18 юни

Адвокатско дружество „Джингов, Гугински, Кючуков и Величков“
за 6-ти пореден път спечели ‘Best firm for women in business law: Bulgaria’
на Euromoney Legal Media Group Europe Women in Business Law Awards.
Наградите отличават постиженията на адвокатските кантори, свързани
с инициативи за разнообразие на половете, иновации, и за напредък и
развитие на жените в юридическата професия.
Прочети още
Encore Syrah 2015 на Катаржина естейт бе отлечно с най-висока оценка
5 звезди в „Каталог на българското вино 2018”. Справочникът „Каталог на
българско вино” излиза за пети път и описва основни данни на повече от
200 изби.
Прочети още

25 юни

26 юни

24 юни

Двама нови членове на Съвета на жените в бизнеса в България – Кристина Иванова и Мария Славова,
бяха представени на традиционните After work networking срещи. Двете дами впечатлиха присъстващите с
неортодоксалното си мислене, смелостта да поемат нови предизвикателства и способността да се учат от грешките
си.

25 юни

26 юни

Представители на повече от 20 от най-динамично развиващите се български
компании участваха на първия по рода си семинар, организиран в България
от програмата ELITE на Лондонската фондова борса. Семинарът се
проведе в партньорство с Българска фондова борса и УниКредит
Булбанк. Програмата ELITE е насочена към подкрепа и дава възможност
за увеличение на капитала на компании с голям потенциал за растеж.
Прочети още
В рамките на най-голямото чуждестранно участие на Webit Festival Europe
2018 „Преоткриване бъдещето на Европа“, част от
XV Италиански
фестивал в България, се проведе семинар на тема „Фокус върху света
на италианските стартиращи предприятия”, организиран от ИЧЕ –
Агенция в сътрудничество с Италианската търговска камара в България и
Конфиндустрия България.
Прочети още

28 юни

After work networking

Кампания на рекламната агенция The Smarts, изготвена за Mall Plovdiv по
време на “Капана фест” в Пловдив, беше класирана сред най-споделяните
реклами според международния сайт Ads of the World.
Видео
LIDL откри 89-ия си магазин в България. С новия филиал, който отвори
врати в Драгалевци, веригата вече има 23 магазина в столицата. След
откриването на единствения в Европа филиал на два етажа в столичния
квартал Бъкстон, това е вторият магазин в София, който веригата открива
тази година.
Прочети още

26 юни

27 юни

Второто издание на Ювентус джуниър камп се проведе между 25 и 29 юни
на Стадион „Берое“ в Стара Загора с подкрепата на застрахователната
компания “Армеец”. В заниманията на лицензираният лагер на найтитулувания италиански клуб се включиха 87 участника.
Прочети още
Над 24 000 хиляди души посочиха предпочитаните от тях брандове във
втори етап от единствената потребителска класация у нас „ЛЮБИМИТЕ
МАРКИ”. Членове на Съвета на жените в бизнеса бяха отличени в редица
категории: в категория „Дермо и медицинска козметика“ - Bioderma на Naos,
в категория „Застрахователни компании и брокери“ - застрахователната
компания “Армеец”, в категория „Банки“ - Уникредит Булбанк,
в категории „Търговски вериги“ и „Любим работодател“ - LIDL, и в
категория „IT и софтуерни продукти“ - SAP и Hewlett Packard Enterprise
Company.
Прочети още

Fo c u s

26 юни

„Видях потенциал, който може да се развие”, уверено казва Кристина Иванова,
вицепрезидент „Операции” в TELUS International Europe, за първото си впечатление
от фирмата. TELUS International Europe е компания за аутсорсинг на бизнес процеси
с над 3500 служители в 7 центъра в България и Румъния, но когато Кристина постъпва
на работа преди 12 години, се казва CallPoint New Europe и има една шепа служители.
Трето поколение софиянец, тя завършва финанси в УНСС, но още в хода на следването
осъзнава, че не иска да работи в банка. Трупа опит в козметична компания и с едногодишна
авантюра като управител на wellness centrе в Египет, когато е едва на 24. Девизът на
кампанията, която TELUS International провежда в момента за връщането на българите
зад граница обратно – „Мога там, искам тук”, много точно описва професионалния и
житейски избор на Кристина.
Днес Мария Славова е изпълнителен директор и съдружник в най-голямата
комуникационна група в България All Channels Communication, но пътят й дотук е
осеян с „грандиозни грешки” - по собствените й думи. Перифразирайки Рене Декарт,
тя казва с усмивка: „Аз съществувам, за да греша”. Докато стъпва накриво, научава
няколко важни урока: че „майка ти винаги е права” и „за да направиш голяма стъпка,
трябва да си подготвен за нея”. Това, в което не е сбъркала, е създаването на All Channels Communication заедно с Александър Дурчев и Николай Бойков. Шегува се, че е
преминала „от генното инженерство (следва само две години, преди да се откаже) към
социалното” и твърди, че си прилича с робота София. Все още умува върху новия си
девиз: „Усъвършенствам се, за да не греша“ или „Греша, за да се усъвършенствам“.
Специален гост на срещата бе Мария Алексиаду, собственик на компанията Pimp My
Style. Успешен коафьор вече 20 години, тя предоставя консултантски услуги, свързани
с изграждането на личен стил. Етническа гъркиня, но израснала в Германия, Мария
е влюбена в София от първия ден, в който идва. „Никога не съм си представяла, че
ще живея в България”, признава Мария, чиято любима дума е трансформация. „Една
трансформация започва с прическата и това може да промени всичко – и работата ти,
и връзката ти – усмихва се тя и добавя: Първото нещо, което една жена прави, когато й
предстои важно събитие, е да отиде на фризьор”. Според Алексиаду „най-голямата лъжа
е, че хората не се променят”. Самата тя го доказва, след като продава любимото си студио
за по-малко от седмица, за да се съчетае майчинството с работата си. Днес Мария работи
в три страни и успява да намери точния баланс между личния живот и бизнеса.

А1 награди победителите в първия балкански хакатон, който се проведе на
27 и 28 юни в София Тех Парк. Balkan Hackathon Challenge 2018 мина под
надслов “Премахваме дигиталните граници” и привлече млади иноватори
- основно ученици и студенти - в областта на информационните и
комуникационните технологии, програмисти, дизайнери, мултимедийни и
маркетингови специалисти от 10 балкански държави.
Прочети още
Тече третата бизнес програма на EY за жени предприемачи. EY Entrepreneurial Winning Women
има за цел да даде практически умения на участничките за разрастване на бизнеса им и излизането
на чужди пазари.
Повече информация

Тече кандидатстването за петото издание на Лидерска академия на Съвета на жените в бизнеса
в България! Тази година акцентът е върху участието на дами предприемачи от малък и среден
бизнес с мотивация за усъвършенстване и принос за развитието на бизнеса.
Повече за кандидатстване и участие
02 юли 2018 г.

