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Нов кръг от финансиране на социални, здравни и екопроекти на
неправителствени организации обяви общественият борд на „Телъс
Интернешънъл“. Компанията годишно предоставя 150 000 лв. за проекти,
предлагащи решения на проблеми в обявените сфери. Кандидатстването
става чрез онлайн формуляр и проекти, ще се приемат до 25 септември
2018 г.
Прочети още
VIVACOM посреща месеца на учениците с атрактивните оферти за мобилни
устройства, с които цели повече деца да получат достъп до съвременните
технологии, за да ги използват за по-качествено образование. И през
септември VIVACOM продължава да се фокусира върху образованието
в много направления – както чрез социално-отговорни кампании за
дигитализация на българското училище като „Образование 4.0”, така и
с продуктови и търговски оферти, улесняващи достъпа до качествено и
модерно обучение. Телекомът предлага голямо разнообразие от устройства
във всички ценови категории, за да даде възможност на повече деца да имат
достъп до полезните технологии и съветва „Бъди в час, а не в чат“.
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Сладкото с люти чушки, един от победителите в конкурса „Съхрани
родния вкус“, който Лидл България проведе в края на 2017 г., вече е част от
продуктовата линия „Родна стряха“ и може да бъде намерено във всички
Lidl магазини в страната. Сладкото е произведено по семейната рецепта
на Диляна Георгиева от Бургас и след пушената кълбъсъ е вторият продукт
по потребителска рецепта, който става част от постоянния асортимент на
веригата у нас.

Прочети още
Siemens България обяви националния победител в регионалния
журналистически конкурс Siemens Press Award, организиран от Siemens
AG. Материалът „Електричество от бъдещето“ на Ивайло Станчев от в.
„Капитал“ получи най-голям брой точки при гласуването на журито и
ще се състезава за регионалната награда. Третото издание на Siemens
Press Awards се проведе в 11 страни от Централна и Югоизточна Европа
– Словакия, Румъния, Унгария, България, Украйна, Хърватска, Словения,
Молдова, Черна гора, Сърбия, Австрия, както и Израел. Тази година темата
на съревнованието бе „Дигиталното бъдеще на градовете, индустрията и
енергетиката”.
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Шампионът на България по минифутбол КЦМ 2000 Груп (Пловдив)
се класира за 1/8-финалите на европейската Шампионска лига, която се
провежда в момента в Словения. Така пловдивчани записват своето найдобро постижение на европейско ниво. До този момент КЦМ така и не
можеше да преодолее първия елиминационен кръг и приключваше твърде
рано участието си.

Прочети още
След най-дългата вечеря на плажа, Аспарухово бе домакин и на друга
голямата инициатива за балансирано хранене и активен начин на животНестле за Живей Активно! Заедно с волейболната легенда Евгени Иванов
– Пушката и подкрепата на Община Варна те организираха първия по
рода си нощен турнир по плажен волейбол. Нощният турнир по плажен
волейбол обещава да се превърне в традиция и в една от любимите спортни
активности на Варна, като цели да вдъхнови жителите на града да покажат
спортните си умения, докато се забавляват с приятели на плажа.
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10 септември 2018 г.

