Insider
В Софийската опера и балет, дамите от Лидерската академия се запознаха
със света на професионалния коучинг в България заедно с Мария
Стайкова, председател на ICF Bulgaria и професионален сертифициран
коуч.

10 май

SiteMedia Consultancy бе отличена с три награди от Българска асоциация
на ПР агенциите (БАПРА) на деветото издание на престижния ПР конкурс
– BAPRA Bright Awards.
Прочети още
Роботът София вече е първият хуманоиден робот с кредитна карта и с
обслужваща банка. Тя стана клиент на румънската УниКредит Булбанк
по-време на BRANDMINDS 2018, където присъстваха и представители на
УниКредит България.
Прочети още

11 май

13 май

С официално събитие стартира четвъртото издание на националната
стажантска инициатива на Съвета на жените в бизнеса в България (СЖББ)
„Оставаме в България“ под патронажа на евродепутата г-жа Ева Майдел.
Конкурс за есе на тема „Моят успешен стаж в България“ ще изпрати двама
стажанти на еднодневно посещение в Европейския парламент
Прочети още
Община Крумовград и „Дънди Прешъс Металс Крумовград” сключиха
Годишен рамков договор за инвестиции в обществото на стойност 500 000
лева. В същия ден се проведе и Ден на отворените врати, по време на който
„Дънди Прешъс Металс Крумовград” представи пред близо 100 граждани и
журналисти напредъка по новостроящия се рудник „Ада тепе”.

18 май

11 май

Съветът на жените в бизнеса в България съвместно с Комисията
по наука и образование посети 23-то училище „Фредерик Жолио –
Кюри“ и разказа за професията инженер-технолог в хранително-вкусовата
промишленост. С това събитие се постави началото на Програма за
кариерно ориентиране на учениците.
Видео
Проведе се майското издание на „Lidl неделя в Музейко“ посветено на
предстоящия празник на българската просвета и култура и славянската
писменост. За да пресъздадат един учебен час от миналото, малчуганите
изписваха нови думи върху пясък на старобългарска глаголица.
Прочети още

14 май

9 май

15 май

Екипът на TheSite събра прители и партньори, за да отпразнуват
заедно с тях втората си годишнина. Събитието се проведе в градината на
иноватинвното пространство за събития.
В ресторант The View се проведе първото кулинарно събитие на проекта
“Men in the Kitchen” (Мъже в кухнята). Гостите опитаха специално
четиристепенно меню, което създателите на проекта Даниел Радойков,
Кольо Минчев и Николай Немигенчев приготвиха заедно с главния готвач
на The View Калоян Добрев.

20 май

21 май 2018 г.

