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На Gamescom, OMEN by HP представи амбициозни нови OMEN хардуер
и софтуерни мобилни иновации за гейминг ентусиастите. Най-новият
член от семейството на настолните компютри - OMEN Obelisk – е една от
първите системи с графични процесори от серията NVIDIA® GeForce®
RTX 20, предоставяща на геймърите достъп до най-добрата гейминг
архитектура в света.
Прочети още
През август 2018 г. Siemens България се сертифицира по още един
международен стандарт – SA 8000:2014 за корпоративна социална
отговорност (КСО). Документът удостоверява, че Siemens България е
внедрил и поддържа Система за управление на социалната отговорност и
спазва принципите на КСО във всяка една своя дейност и официализира
дългосрочната политика на компанията в тази сфера. Сертификатът важи
за софийския офис на компанията.
Прочети още
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А1 започва да предлага дигитален портфейл на своите клиенти. А1 Wallet
е мобилно приложение за смарт телефони, което позволява изпращане и
получаване на пари между потребителите на приложението, безконтактно
плащане с Android смартфон, плащане чрез IBAN, on-line плащане,
плащане на битови сметки, зареждане на предплатени карти към всички
оператори в България, изпращане на Gift карти и други.
Прочети още
През август месец ВП Брандс Интернешънъл стартира Гроздоберна
кампания 2018. За всички служители това е един от най-очакваните и
любими периоди на годината. И отново с чаша в ръка се поздравиха за
берекет и изобилие! Обгриженото с внимание и любов, с много неуморен
труд и настроение грозде, попаднало във вълшебните ръце на технолозите,
отново ще се превърне в най-качественото вино и ракия!
Прочети още
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Бе създаден Център за анализ и кризисни комуникации, който ще има за
цел създаване на анализи и прогнози за комуникационни кризи, оценка
на потенциалните комуникационни рискове, препоръки за създаване
на процедури по превенция и реакция в случай на криза. Инициаторите
доц. д-р Александър Христов, Любомир Аламанов и Даниел Киряков
представиха новата платформа на събитие за комуникационната общност
у нас в theSite.
Прочети още
„Зелена линия Витоша“ все по-популярна и сред чужденците у нас.
Инициативата на Лидл България, която за осма поредна година
осигурява безплатен и удобен превоз до планината, се радва на все поголяма популярност и сред чуждестранните туристи в София. Англичани,
италианци и белгийци са част от хилядите любители, които активно
ползват „Зелена линия Витоша“.
Прочети още
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ЧЕЗ Разпределение стартира нов проект за подобряване на
електрозахранването в София. Компанията ще извърши пълна подмяна
на разпределителната уредба 110 kV в подстанция „Витоша“ в центъра на
столицата. В резултат ще се подобри сигурността на електроподаването
за близо 40 000 домакинства, бизнес клиенти и институции в кварталите
Лозенец, Иван Вазов, Хиподрума, Красно село, Южен парк, Крива
река, Стрелбище, Гоце Делчев и централната градска част, вкл. всички
институциите и Медицинска академия.
Прочети още
Ултра крос триатлона “Лъвско сърце” се проведе в Приморско с подкрепата
на Site Media, Престиж 96 и други. Състезанието се провежда за трета
поредна година и предизвиква участниците да събудят своето лъвско сърце,
като преминат трасе с обща дистанция от 140 километра. Трите етапа на
триатлона включват 3 км плуване в залива на плаж Перла, 116 км планинско
колоездене в горите на Странджа и 21 км бягане в резерват Ропотамо.
Прочети още
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Заявка към бъдещето в професионален и личен
план направиха стажантите от компаниитечленове на Съвета на жените в бизнеса в
България, изработвайки своята първа карта
на желанията. Техен ментор в начинанието
бе Дина Темелкова, която любезно отвори
вратите на Къщата на София за младите
хора. Уютното арт пространство бе мястото
за поредното събитие от поредицата young.
LEADERS.talk в рамките на Националната
стажантска инициатива на Съвета.

„Идеята на т.нар. vision board или карта на
мечтите е да визуализирате всички аспекти
на живота ви – личния, социалния, професионалния. Думите имат много голяма сила – чрез визуализацията
„крещите“ послания към вселената“, обясни Дина Темелкова. Тя допълни, че този метод се използва от стотици
години. Проучвания показват, че той е особено популярен сред участниците в Олимпийските игри. Според
заключенията на Psychology Today в мозъка на атлети се наблюдават едни и същи процеси, когато те вдигат тежести
и когато просто си представят (визуализират), че го правят.
Дина Темелкова подчерта, че въпросът за бъдещето често се поставя и по време
на интервюта за работа. „Мен самата често са ме питали при такива събеседвания
как се виждам след три или пет години“, каза Темелкова. На базата на собствения
й професионален опит тя посъветва стажантите по време на интервюта
за работа да бъдат уверени, да показват силна мотивация, че са готови за
предизвикателства.
Уоркшопът завърши с представяне на картите на желанията, изработени от стажантите. В тях те бяха визуализирали
мечтите си за бъдещето – професионалната им кариера, личния им живот и социалните им контакти.
Събитията от поредицата young.LEADERS.talk продължават и през месец септември.

„Промяната зависи от всеки от нас. Ние от
„Заедно в час“ вярваме, че начинът, по който
можем да променим България, е образованието“.
Това беше едно от основните послания, които
отправиха домакините от организацията
„Заедно в час“, които се срещнаха със стажанти
от компаниите-членове на Съвета на жените в
бизнеса в България. Участниците в поредното
събитие от поредицата young.LEADERS.
talk в рамките на Националната стажантска
инициатива зададоха десетки въпроси в продължилия над час и половина разговор.
„В „Заедно в час“ вярваме, че всяко дете има право на качествено образование независимо от обстоятелствата“, каза
Петър Пройков от фондацията, който презентира нейната дейност. Той представи известните от години тревожни
данни – 24% от младежите между 16 и 24 г. не учат и не работят, а 41,5% от учениците са функционално неграмотни.
Именно тези тенденции се опитват да променят и учителите на „Заедно в час“ в двете години, в които участват в
програмата. Учителите, чийто плюс е, че са завършили различни специалности и внасят разнообразие в гледните
точки, преминават подготовка и паралелно с преподаването учат педагогика. Интересът към програмата е голям и
за 2017 г. за нея са кандидатствали 2000 души, от които са избрани 65. Това са хора, амбицирани да внесат промяна,
да бъдат модели за подражание, хора, които не се страхуват от предизвикателства, коментира Петър Пройков.
Досега учителите на „Заедно в час“ са били в над 80 училища в 12 региона на страната. След приключване на двете
години, 70% от участниците в програмата продължават да се занимават с образование. „Хората, които се включват
в „Заедно в час“, стават учители, защото го желаят, а не защото нямат друг избор. В час те мислят освен за учебния
материал, който трябва да преподават, и за това на какви други умения могат да научат децата“, отговори на един от
въпросите Петър Пройков. По думите му, „Заедно в час“ е програма за лидерско развитие, тъй като участниците се
стремят да развиват своите лидерски умения и да влияят на другzaedno2и хора и на средата, в която живеят и работят.
В подкрепа на своята дейност организацията (www.zaednovchas.bg) ще организира на 16 октомври Благотворителен
търг на звездите. Основната цел на събитието е да набере средства, както и да обедини бизнес лидери и популярни
личности около каузата за осигуряване на равен достъп до качествено образование на всяко дете.
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Как да увеличите броя на жените на работното си място

24 интересни факта за Уорън Бъфет и богатството му
Уорън Бъфет, председател и главен изпълнителен директор на Berkshire Hathaway, притежава богатство на
стойност 87,1 милиарда долара. На 30 август той навърши 88 години. Бъфет е щедър филантроп, който е дарил
през последното десетилетие над 27 млрд долара. Той е известен със скромните си навици, които спазва – като
ежедневната закуска в Макдоналдс и настояването му да използва телефон с капаче.
„Оракула от Омаха“, както наричат Бъфет, е третият най-богат човек в света, но съвсем не се държи като такъв.
Скромният му дом в Небраска е на стойност едва 0.00001% от общото му богатство, а за закуската си в Макдоналдс
никога не харчи повече от 3,17 долара.
За тези, които го познават от ранните му години, успехът на Бъфет не е изненада. Той купува първите си акции на
11-годишна възраст, а когато е на 16 г. е натрупал богатство на стойност 53 000 днешни долара.
Бъфет обаче не просто умее да прави пари – той е добър и в даряването им. Въпреки че започва да дарява сравнително
късно и то по настояване на първата му съпруга, днес Бъфет е смятан за един от най-щедрите филантропи в света.
Ето още 24 главозамайващи факта за легендарния инвеститор и неговото огромно богатство:
Когато съучениците му в основното училище мечтаят за Холивуд или спортни постижения, 10-годишният Бъфет
обядва с представител на Нюйоркската фондова борса и определя целите в живота си. Легендарната му кариера
започва на 10 г., когато е на посещение в Ню Йорк с баща си. Обядът с член на Фондовата борса поражда в главата
му идеята животът му да се върти около парите.
Купува първите си акции на 11-годишна възраст.
Когато е тийнейджър, вече печели по около 175 долара на месец – повече от учителите и повечето възрастни.
Парите идват от разнасяне на в. „Вашингтон пост“

Разнообразието на работното място продължава да е съществен въпрос, особено когато става дума за недостига на
жените-служители. Въпреки че статистиката прогнозира увеличаване на процента на жените в общата работна сила
между 2014 и 2024 г., те все още се сблъскват с дискриминация на работното място.
Според Института за изследване на политиките за жените, дамите работят по-малко часове, много от тях работят
почасово или пък са временно заети. Стои и въпросът за разликата в заплащането – жените печелят около 80% от
стойността на всеки долар, който изкарват мъжете, пише „Форбс“.
Напоследък много се говори за разликата в заплащането. Има обаче и други въпроси, които засягат участието
на жените в работната сила. И така, какво могат да направят компаниите, за да насърчат и да задържат дамите на
работа? Ето няколко възможни отговора:
Да им предложат гъвкав работен график
Често гъвкавият работен график може да е само мит. Истинската гъвкавост по отношение на работното време
означава, че служителите имат свободата да определят собствени цели и да нагаждат графика си спрямо други свои
ангажименти като грижи за децата, спешни прегледи при лекаря и т.н. По този начин служителите се чувстват
оценени, държат нещата под контрол и се усещат по-продуктивни.
Всичко това създава положителна култура на работното място, при която компанията обръща внимание повече на
продуктивността и изпълнението на задълженията, отколкото на часовете, прекарани в офиса. Често токсичната
работна среда се среща в доминирани от мъже компании, които измерват ангажираността на служителите си с това
колко часа те работят, часът, в който си тръгват от офиса, късните часове, в които изпращат работни мейли или
уикендите, в които работят. Това създава фалшиви очаквания и фалшиви показатели за изпълнение на задълженията,
които са трудни за изпълнение съчетани със семейните ангажименти.

Натрупва равностойността на 53 000 долара, когато е на 16 години. Доставката на вестници е само един от дребните
бизнеси, които Бъфет ръководи. Той продавал също така използвани топки за голф и марки, лъскал коли и т.н.
Не е приет в „Харвард Бизнес Скул“
След отхвърлянето му, той се ориентира към Колумбийския университет, който изисква само писмена молба, а не
интервю.
Идолът му отказва да го наеме на работа първия път, когато той кандидатства. Бъфет искал да работи с неговия
кумир и автор на книгата „Интелигентният инвеститор“ Бенджамин Греъм, който обаче не го наема, тъй като е
евреин. Бъфет не приема „не“ за отговор и не се отказва, докато не е нает.
Плаща 100 долара за курс по публична реч на Дейл Карнеги. Когато е на 21 г., Бъфет е ужасен да говори пред хора.
Тези 100 долара се оказват добра инвестиция, тъй като курсът му помага да направи предложение на жена му.
Къщата му е скромна постройка с пет спални в Омаха, Небраска, която той купува през 1956 г. за 31 500 долара. Ако
днес искате да сте съсед на Бъфет, къщата на същата улица ще ви струва около 2,15 млн долара.
Бъфет няма компютър на бюрото си и вместо смартфон предпочита сгъваем телефон с капаче.
Изпратил е един имейл в живота си – на Джеф Райкис от „Майкрософт“.
Дистанцирането му от технологиите му оставя време за бридж, който той играе по 12 часа на седмица. Често негов
партньор е Бил Гейтс.
През 80% от деня му Бъфет чете.
Пие обезпокоителни количества Кока-кола на ден. Магнатът е известен с нездравословните си хранителни навици.
„Ако на ден приемам по 2 700 калории, една четвърт от тях са Кока-кола“, обяснява Бъфет.
99% от богатството си е спечелил след като е станал на 50 години.

Да насърчават женските модели за подражание

Сред инвестиционните легенди Бъфет има най-дълъг рекорд в добро представяне на пазара.

Компаниите и организациите, които активно насърчават и подкрепят жените на лидерски позиции, насърчават
и повече жените на тяхното работно място. Проучванията показват, че разнообразието е полезно за бизнеса.
Създавайки работно място, в което има разнообразие на половете и включване, е въпрос на ръководство. Той трябва
да бъде ключова част от политиката на компанията, утвърждавана чрез действия. Проучване на „Файненшъл таймс“
от 2017 г. показва, че жените съставляват 58% от всички служители на ниско ниво във финансовите компании. Не
така стои въпросът, когато става дума за по-високите позиции. Едва една четвърт от тях са заемани от дами и техният
брой се увеличава твърде бавно. Жените може да се подценяват сами и да не кандидатстват за повишения. Може да
са срамежливи и да не говорят за постиженията си. Активното идентифициране на успелите жени, говоренето на
висок глас за техните постижения и активното им насърчаване да кандидатстват за високи постове ще помогне на
дамите да повишат самоувереността си.

1000 долара, инвестирани в „Berkshire Hathaway“ на Бъфет през 1964 г., когато той поема компанията и акциите й
струват едва 19 долара, днес струват около 13 млн долара.

Справяне с предразсъдъците
Твърди се, че жените по-често се сблъскват с явни и скрити предразсъдъци от страна и на мъже, и на жени.
Стереотипите са резултат от вкоренени вярвания, че жените не са ценни като служители и че са по-малко отдадени
на работата си заради семейните им задължения. Има данни също така, че жените много по-често стават жертва
на тормоз на работното място и изпитват много по-голям стрес заради работата си. Активното насърчаване на
открит диалог на работното място относно предразсъдъците и тормоза ще помогне повече жени да бъдат наемани
и задържани на работа.

Нетната стойност на богатството на Бъфет е по-голяма от БВП на Уругвай.
Въпреки че е пестелив в разходите си, Бъфет дарява щедро. През 2010 г. заедно с Бил и Мелинда Гейтс създават
инициативата The Giving Pledge, призоваваща най-богатите хора в света да дарят по-голяма част от богатството си.
Досега Бъфет е дарил близо 30 млрд долара – втората най-голяма сума след даренията на Бил Гейтс.
През 2013 г. Бъфет прави средно по 37 млн на ден – това е повече, отколкото актрисата Дженифър Лорънс печели
за цялата година
През юли 2016 г. Бъфет чупи собствения си рекорд, когато дарява 2,9 млрд долара за различни благотворителни
каузи
Твърди се, че от Berkshire Hathaway печели само по 100 000 долара на година, които харчи пестеливо
Хората плащат милиони, за да обядват с Уорън Бъфет. От 2000 г. насам Бъфет обявява благотворителен търг за
GLIDE Foundation, в който победителят и до седем души, които той доведе, обядват с него в стек ресторанта Smith
& Wollensky в Манхатън. Последният победител плати $3 456 789 за това удоволствие.
Бъфет не смята, че парите означават успех. „Измервам успеха с това колко хора ме обичат“, казва той.
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