Insider
В третия фестивал „Роботика за България”, организиран по идея и
инициатива на SAP Labs Bulgaria в партньорство с ФРГИ, се включиха
24 отбора, който се пребориха за участие на финалите сред 54 отбора на
три регионални състезания. Участващите отбори представиха своя екип,
разработения проект и робота си, като всеки отбор беше оценяван от жури
по направления за робо-дизайн, робо-игра, отборна игра и представяне на
проекта.
Снимки

21 юни

Започна 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. Поканени за
участие са и мениджъри на средно управленско ниво с желание за развитие
на лидерски качества, отвореност към опита и учене, както и осъзнаване
на качествата и изграждане на самочувствие за израстване на лидерски
позиции. Срокът за кандидатстване е до 15 юли.
Прочети още
ЧEЗ Paзпpeдeлeниe Бългapия cтapтиpa тepeнни пpoyчвaния пo пpoeĸт
зa oпaзвaнe нa живoтa нa птицитe, yязвими пpи дoceгa c eлeĸтpoпpoвoдитe,
coбcтвeнocт нa дpyжecтвoтo. Πpoeĸтът “Oпaзвaнe нa зacтpaшeни видoвe
птици чpeз oбeзoпacявaнe нa oпacни зa тяx въздyшни eлeĸтpoпpoвoди в
зaщитeни зoни oт Haтypa 2000 в Зaпaднa Бългapия” e c бюджeт 2,65 млн.
eвpo и e cъфинaнcиpaн oт пpoгpaмa Lіfе нa Eвpoпeйcĸия cъюз и е peд
нoминиpaнитe нa пpeдcтoящoтo гoдишнo издaниe нa Eвpoпeйcĸитe бизнec
нaгpaди зa Eĸoлoгия зa 2018 г.
Прочети още

21 юни

21 юни

По време на Първия Пловдивски икономически форум бе подписан
меморандум за сътрудничество между Българска агенция за инвестиции и
Сдружение “Клъстер Тракия икономическа зона”. Тракия икономическа
зона” е най-развитият индустриален проект в България с площ от 10 700
000 кв. м и успешен модел за публично-частно партньорство. Тя се развива
от “Сиенит холдинг” в сътрудничество с “КЦМ 2000” АД, израелски и
италиански партньори, Областна администрация Пловдив, девет общини
(Пловдив, Асеновград, Калояново, Куклен, Марица, Първомай, Раковски,
Родопи, Стамболийски) и четири клъстера.
Прочети още
Рейтинговата агенция Fitch повиши рейтинга на самостоятелна основа
(Viability Rating - VR) на УниКредит Булбанк. Като основа на оценката
“bb+” анализаторите на агенцията посочват „силна капитализация, добри
норми на печалба, стабилно финансиране, достатъчна ликвидност и
водещо присъствие на пазара“.
Прочети още

22 юни

19 юни

22 юни

Успоредно със Световното първенство по футбол, десертите Nestlè LION
стартират мащабна инициатива, посветена на младите хора, които обичат
да спортуват и да се забавляват на открито. Кампанията стартира с гореща
футболна надпревара, а за финал шоколадовите десерти ще реализират
свой амбициозен социален ангажимент – реновиране на общинско игрище
в град София.
Прочети още
Малки кулинари конкурираха успешно и силно впечатлиха шеф Иван
Манчев и шеф Таньо Шишков по време на първия семеен кулинарен
лагер, организиран от Лидл България. Малчуганите, заедно с техните
родители, готвиха с кулинарните експерти, след като предложените от тях
рецепти бяха избрани за финалисти сред над 200 кулинарни предложения,
изпратени за първата кулинарна книга за деца на веригата.
Прочети още

24 юни

Тече кампанията на „Заедно в час“ за подкрепа чрез регулярни индивидуални дарения. Една
от големите цели на “Заедно в час” е един ден всяко дете в България да има равен достъп до
качествено образование и възможност да реализира пълния си потенциал.
Видео
Начини за дарение
25 юни 2018 г.

