
A1 продължава да въвежда новите услуги, които обяви по време на 
ребрандирането си и след премиерата на първия смартфон със собствената 
марка идва ред на обещаната музикална услуга. Тя се казва A1 Xplore Music 
и според информацията осигурява достъп до 30 милиона песни, 90 000 
радио станции и стотици плейлисти.

Лидл България разширява продуктовата си линия „Родна стряха“ като 
добавя два нови продукта от собствената ферма - варена шунка от свински 
бут и суровосушен деликатес (луканка). Обогатяването на линията „Родна 
стряха“ е естествено продължение на политиката за подкрепа на българското 
производство и родния вкус.
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Insider
За осма поредна година Лятната академия за успех и забавление на фондация 
“Заедно в час” ще подкрепи близо 1000 ученици от София и региона да учат 
и да се забавляват през лятото, като развиват умения и мотивация за учене. 
На официалното откриване присъстваха представители на партньорите 
на академията, благодарение на които за поредна година тя е напълно 
безплатна за учениците и родителите, като за пръв път поздравления от 
Дънди Прешъс Металс, представлявано от Ирена Цакова, директор 
“Разрешителни и правни дейности”, прозвучаха в София.  Дружеството 
вече осем години  е партньор на фондацията и подпомага израстването на 
учениците в района на Средногорието.

30 юли 
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Осем съвета как да бъдат креативни даде изпълнителният директор на SiteMedia Consultancy Ружа Загорска на 
стажантите от компаниите-членки на Съвета на жените в бизнеса в България (СЖББ). Това бе поредната среща от 
серията young.LEADERS.talk, организирани от СЖББ в рамките на Националната стажантска инициатива. Тяхната 
цел е да даде възможност на младите хора да се срещнат със своите модели за подражание – от ръководители и топ 
мениджъри на водещи компании до млади, успешни специалисти и предприемачи, и да почерпят опит от техните 
лични истории.

Ружа Загорска, която от 17 години успешно работи в сферата на маркетинга и комуникациите, говори пред 
младите хора за креативността, която днес все по-често фигурира като изискване 
към кандидатите за работа. Тя разказа за промяната в собственото й виждане за 
това какво означава да си креативен. Това е качество, което е далеч от емоциите, 
каза Ружа. Тя даде на стажантите своите осем правила как да бъдеш креативен. 
Първото е да бъдеш любопитен, да обичаш да задаваш въпроса „защо“ и да искаш 
да промениш нещата. На второ място креативният човек съумява да погледне на 
даден проблем от всички страни. Третата стъпка е умението да правиш причинно-следствени връзки между факти 
и информация, които на пръв поглед нямат нищо общо.

Много важно условие също така е абстрактното мислене. То е неизменна част 
от успешния брейнсторминг. При него най-напред специалистите дефинират 
проблема, след това идеи за неговото решение генерират хора от други 
професионални сфери и накрая тесните специалисти чрез абстрактно мислене 
преценяват коя от идеите може да е най-работеща. По този повод Ружа разказа как 
по подобен начин е била измислена технологията „Стелт“.

Петата стъпка за креативност, която тя препоръча на стажантите, е да бъдат упорити. Креативните хора не спират, 
докато не намерят най-ефективното решение, обясни Ружа Загорска. Важно е също така тези, които искат да бъдат 
креативни, да могат да обработват голям обем информация и да могат да погледнат на проблема от различен ъгъл. 
Седмата стъпка е смелостта. Креативните хора са смелите хора, чиито идеи могат да изглеждат шокиращи, но те 
не се притесняват да ги реализират, обясни Ружа. Тя обаче предупреди да се внимава, тъй като често се изпада в 
крайности. Последният съвет, но не и по важност, към стажантите бе да не се страхуват от провал. Няма по-ценен 
съветник от неуспеха, тъй като той ви показва какво не работи, каза Загорска. Според нея никой не се ражда с 
креативно мислене, то може да бъде развивано с упоритост и с желание за промяна.

ЧЕЗ Разпределение България получи номинация в годишното издание 
за 2018 г. на Европейските бизнес награди с проект за защита на птиците. 
Европейската комисия ще отличи проекти на компании, допринесли 
значително за устойчивото развитие. „Живот за птиците“ се състезава 
в категория „Бизнес и биоразнообразие“. В рамките на проекта ЧЕЗ 
Разпределение, със съдействието на Българско дружество за защита 
на птиците, ще създаде механизми за опазване на живота на птиците 
и осигуряване на възможности за безопасно гнездене след определяне 
на рисковите райони. Компанията ще инсталира 4000 предпазни и 3600 
маркиращи съоръжения на рискови стълбове и ще монтира 900 платформи 
за повдигане на щъркелови гнезда. Ще бъде създаден и прототип за 
безопасен за птиците стълб.
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https://www.metro.bg/press/archive-2018/kulinarni-blogove-2018
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http://www.focus-news.net/news/2018/05/24/2525745/chez-razdade-parvite-stipendii-na-studenti-ot-sastezanieto-stani-stipendiant-na-chez.html
http://www.focus-news.net/news/2018/05/24/2525745/chez-razdade-parvite-stipendii-na-studenti-ot-sastezanieto-stani-stipendiant-na-chez.html
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http://www.cez.bg/bg/novini/1750.html#


Фейсбук групите през последните години 
се превърнаха в един от най-ефективните 
начини предприемачите и хората, 
занимаващи се с бизнес, да се свързват един с 
друг и с клиентите си. Тези онлайн общности 
са се превърнали в преуспяващи екосистеми.

„Присъединявайки се към Фейсбук групите, 
които изброявам по-долу, намерих клиенти 
за бизнеса си, спечелих значителни доходи 
и срещнах приятели, които ми помогнаха 
да разширя дейността си. Ако сте жена-
предприемач, горещо ви препоръчвам да 
се присъедините към тези групи“, пише във 
„Форбс“ Стефани Нюман, която помага на 
дами да създават компании, които залагат на 
женските ценности. 

Групите във Фейсбук, които тя препоръчва, са:

•	 Tech	Ladies

Тази група свързва жени в областта на технологиите. Освен редовно обновявани предложения за работа, 
членовете на групата водят онлайн дискусии за събития, безплатни ресурси и възможности за развитие. Отделно 
от това има анонимен форум за лични въпроси. В момента групата има 25 000 членове. 

•	 Dreamers	//	Doers:	Jobs	+	Gigs

Това е изцяло женска група за работещи на свободна практика (фрийлансъри), консултации, както и за намиране 
на почасова или редовна работа. Стефани Нюман споделя, че в когато е била фрийлансър, тази група й е 
помагала да си намира клиенти. Сега самата тя пуска обяви в нея, когато иска да наеме човек на свободна практика 
или стажант. 

•	 Freelancing	Females

Както показва името на групата, тя обединява жени, които търсят свои съмишленици, съвети и потенциални 
клиенти. В момента в нея членуват 10 000 души. 

•	 Think	Creative	Collective

Тази група предлага съвети за бизнес стратегия  на креативни предприемачи. Създадена от две дами, групата в 
момента има 20 000 членове. Тя е изключително отворена към жени и предлага широка гама от ресурси за всеки 
– от дизайнери и организатори на събития до обучители и блогъри. 

•	 Women	Helping	Women	Entrepreneurs

Тази група наброява 98 000 членове. Основателките й постват теми относно сериозни житейски решения като 
дали да бъдеш работеща майка или да си останеш у дома. Обсъждат се и тактически въпроси като например 
дали Инстаграм си заслужава да бъде използван. 

•	 Freedom	Hackers

В групата членуват 47 000 души – „личности, които живеят живота си в съответствие със свободния си дух“. 
В описанието на групата се посочва, че тя е насочена конкретно към онлайн предприемачество. Членството 
не е ограничено само до жени. Дамите-членове на групата обаче си оказват силна подкрепа една на друга – по 
въпроси от здравеопазване до това как да си наемеш първия виртуален асистент. 

Фейсбук	групи	за	жени-предприемачи
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Представете си следната ситуация – влизате у дома след изтощителен работен ден. Гладни сте и единственото, което 
искате, е да си поемете дъх. Грабвате нещо за ядене и се излягате пред телевизора, където прекарвате няколко часа 
в гледане на сериали.

Подобно поведение не е нещо необичайно, тъй като всички се нуждаем от разпускане. Въпреки това обаче това не е 
здравословен навик. Ето защо най-успешните хора в света прекарват свободното си време в учене, пише www.entre-
preneur.com. Това, разбира се, не е новина. По време на своето петгодишно изследване на над 200 самоиздигнали се 
милионери, Томас Корли установява, че те не гледат телевизия. За сметка на това обаче 86% от тях казват, че четат, 
но не просто за забавление. Нещо повече, 63% споделят, че слушат аудио книги, докато пътуват сутрин. 

Експертът по продуктивност Чонсе Мадокс споделя, че не е тайна, че успешните хора четат. Средностатистическият 
милионер чете по две или повече книги на месец. Ето защо Мадокс препоръчва да се четат блогове, новинарски 
сайтове, художествена и нехудожествена литература, когато не сме на работа, за да попиваме знания. Може би много 
от вас си мислят: кой има време да седне и да чете? Между работата и семейството е почти невъзможно да се намери 
време. Ако обаче Барак Обама е намирал време за четене, докато бе президент, защо ние да не можем?

Обама не е единственият лидер, който приписва успеха на четенето. Бил Гейтс, Уорън Бъфет, Опра Уинфри, Илон 
Мъск и Джак Ма са ненаситни почитатели на четенето. Гейтс признава пред „Ню Йорк Таймс“, че „четенето е един 
от основните начини, по които уча, и е така, откакто бях дете“.  Как обаче тези толкова заети хора намират време да 
четат всеки ден? Много просто – спазват правилото за петте часа.   

Петчасовото правило е описано от създателя на Empact Майкъл Симънс. То е изключително просто: без значение 
колко заети са успешните хора, те отделят поне по един час на ден (или пет часа на седмица) за дейности за 
усъвършенстване и учене. Симънс проследява историята на това правило чак до Бенджамин Франклин. „През 
целия си живот като възрастен, Франклин отделя по час на ден за учене. Мога да нарека Правилото на Франклин – 
един час на ден всеки делничен ден“, пише Симънс.

Трите	принципа	на	петчасовото	правило

Съвременните успешни лидери са възприели петчасовото правило на Бенджамин Франклин, като са го разделили 
на три части.

•	 Четене

Самоиздигналите се милионери четат между един и три часа дневно. Илон Мъск се е научил как да строи ракети 
чак до  SpaceX именно чрез четене. Ако не можете да отделяте цял час за четене всеки ден, започнете с 20-30 
минути. Можете да си носите книга с вас и да четете, докато чакате началото на някоя среща или чакате реда си 
пред лекарския кабинет. 

•	 Размишления

Правилото за петте часа включват размишления и мислене. Това може да означава просто да гледате в стената 
или да си нахвърляте мислите. Вглеждането в миналото ви дава шанс да се поучите от грешките, които сте 
направили, както и да прецените кое сте направили добре. В резултат ще можете по-лесно да постигате целите 
си и да подобрявате живота си. 

•	 Експериментиране

Третата част от петчасовото правило са бързите експерименти. Бенджамин Франклин и Томас Едисон са станали 
известни изобретатели и мислители, защото са експериментирали. Днес имаме Gmail, защото Гугъл позволи на 
служителите си да пробват новите си идеи. Причината, поради която експериментите са толкова полезни, е, че 
имате факти, а не предположения. Експериментите ви показват кое работи и кое не. Можете да се поучите от 
грешките си и да не ги повтаряте. Най-хубавото е, че експериментирането не отнема чак толкова време. Джак Ма 
дори препоръчва да прилагаме наученото в живота. Например, ако сте прочели книга за работата в екип, можете 
да се опитате да приложите наученото на практика. 

Правилото	за	петте	часа	на	Бил	Гейтс,	Джак	Ма	и	Илон	Мъск

https://www.entrepreneur.com/article/317602#
https://www.forbes.com/sites/stephanienewman/2018/07/26/why-you-should-join-these-7-facebook-groups-for-women-entrepreneurs/#7d8f2a8d14a0#
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