Insider
МЕТРО Академия беше домакин на церемонията по връчването на
четвъртите Годишни награди на Блоговодител, на която бяха отличени
най-добрите, креативни и вдъхновяващи кулинарни блогове за 2017 г.
Наградите имат за цел да дадат заслужено признание за усилията и приноса
на кулинарните блогъри.
Прочети още

21 май

КЦМ 2000 ГРУП и Фондация “Културни перспективи“ обявиха
учредяването на национална стипендия “С усилия към звездите“ (Per aspera
ad astra), с която всяка година ще се подкрепят млади български артисти
в пет области на изкуството: визуални изкуства, литература, музика, танц,
театър/пърформанс.Идеята е на оперната певица Ина Кънчева, а NOVA e
медиен партньор на кампанията.
Прочети още
За поредна година Адвокатско дружество „Джингов, Гугински,
Кючуков и Величков” бе признато за лидер в областта на медийното
право от престижното международно правно издание Media Law International Global Legal Guide.
Прочети още

22 май

23 май

All Channels Communication Group спечил общо 9 награди от конкурса
на Българското дружество за връзки с обществеността - “PR Приз” 2018.
Агенцията спечели всички награди в категорията продуктов PR.
Прочети още
Общественият борд на TELUS International Europe покани организации
от неправителствения сектор да кандидатстват за финансиране. Записването
е отворено до 4 юни.
Прочети още

24 май

23 май

Регионалния мениджър на ЧЕЗ за България Карел Крал връчи
сертификатите на финалистите в състезанието “Стани стипендиант на
ЧЕЗ”, което стартира през настоящата учебна година.
Прочети още
SAP става официален бизнес партньор на отбора на Mercedes в състезателен
клас за коли с електрическо захранване, като ще подкрепи автомобилния
производител с решения за бек-офис и иновации.
Прочети още

23 май

22 май

“Заедно в час” започна набирането на ученици за своята безплатна Лятна
академия за успех и забавление в София. Целта на академията е да повиши
мотивацията за учене на учениците и да подобри подготовката им по
изучаваните предмети. Записването е отворено до 15 юни.
Прочети още
Encore Syrah 2012 на Катаржина Естейт влезе в топ 10 на най-реномирания
конкурс за сира в света - Syrah du Monde. Така България се нареди до някои
от най-големите световни производители - Италия, Испания, Франция,
Австралия и Южна Африка.
Прочети още

23 май

19 май

24 май

Citroën представи европейската версия на SUV C5 Aircross. Произведен във
Франция в завода в Рен-Ла Жане, той ще бъде пуснат на пазара в Европа
до края на 2018 г.
Прочети още
28 май 2018 г.

