Insider
SiteMedia Consultancy е единствената българска агенция, спечелила
Златна статуетка в тазгодишното издание на един от най‑авторитетните
комуникационни конкурси в света, SABRE Awards. Агенцията спечели
Златна статуетка в категорията Healthcare Providers с кампанията за Пух –
Първата бионик котка.
Прочети още

29 май

28 май

Глобален форум на жените лидери
„Да вдъхновим дигиталните лидери на бъдещето“

1 юни

Лидл България и Българската федерация по волейбол официално
обявиха продължаване на партньорството си. През 2018 г., освен партньор
на националите по време на Световното първенство по волейбол и
Волейболната лига на нациите, търговската верига ще бъде и официален
партньор на първото в България турне на оригиналния трофей, за който
ще се борят най-добрите волейболни отбори на Световното първенство за
мъже 2018.
Прочети още
HP и Girl Rising започнаха прием на регистрации за обявеното от тях
предизвикателство към творческите личности. Тази глобална инициатива
е създадена за насърчаването на участниците да споделят истории, в които
те или хората от тяхната общност правят света по-добро място за момичета
и млади жени чрез технологиите. Кандидатури се приемат под формата
на видео, аудио, есе или изображение през сайта на Girl Rising до 15 август
2018.
Прочети още

5 юни

4 юни

Столична община, заедно с Българския футболен съюз, организира “Мини
Световно първенство по футбол” с участието на 340 деца от 32 столични
училища. Събитието се организира с помощта на Министерството на
външните работи, „НЕСТЛЕ България“ АД и представители на много
посолства.
Прочети още
Мария Маврудиева е новият изпълнителен директор на Съвета на жените
в бизнеса в България. Тя е избрана на поста единодушно от членовете
на УС на Съвета, заради дългогодишната й работа в сдружението и
отдадеността й към целите на сдружението.
Прочети още

3 юни

Fo c u s

С финансовата подкрепа на SAP Labs Bulgaria се проведе “Форум на
кариерното развитие” във Факултета по математика и информатика към
СУ “Св. Климент Охридски”. В рамките на два дни (5 и 6 юни) студенти
от всички факултети на Софийския университет, както и от други висши
училища, имаха възможността да се срещнат с представителите на 68
фирми и бъдещи работодатели.
Прочети още

Вторият Глобален форум на жените-лидери, организиран от Съвета на жените в бизнеса в България (СЖББ) се
проведе под патронажа на еврокомисаря за цифровата икономика и цифровото общество, Мария Габриел, в
Националния дворец на културата и бе част от програмата на българското председателство на Съвета на ЕС.
На събитието на Съвета на жените в бизнеса в България вижданията си относно
възможностите и предизвикателствата на дигиталното бъдеще споделиха Лиляна
Павлова, Йорданка Фандъкова, Ева Майдел, както и водещи представители на
институции и компании от България и Европа.
След онлайн гласуване, в което се включиха всички участници във форума, за умения
на бъдещето бяха избрани: изграждане на правилни ролеви модели и канализиране
на енергията, даване на възможности за развитие и инвестиции в образованието и
учителите, както и учене през целия живот.

4 юни

„Едва ли има сфера от икономическия живот, в която дигитализацията да не е
променила или е на път да промени технологиите, бизнес моделите, самото разбиране
за правене на бизнес ”, посочи в обръщението си към участниците д-р инж. Боряна
Манолова, председател на СЖББ и главен изпълнителен директор на Siemens Bulgaria.” Вярвам, че жените имат своята роля в тази дигитална трансформация. Нещо
повече, в много сфери те могат да бъдат сред двигателите на тази промяна, спомагайки
за по-лесната адаптация на бизнесите и на хората към новите изисквания на една
все по-цифровизираща се среда. И организации като Съвета на жените в бизнеса
в България биха могли да помогнат, за да се случи тази адаптация възможно найбезболезнено и ефективно”, подчерта тя.
Запис на целия форум може да бъде гледан по всяко време на фейсбук страницата на организаторите от Съвета на
жените в бизнеса в България (СЖББ).
6 юни 2018 г.

