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Какво се случи през изминалия месец

Sparkling Christmas Party на СЖББ

Традиционното коледно парти на Съвета на жените в бизнеса в България
бе с код Sparkling тази година. Близо 160 гости бяха част от тържеството.
Сред тях бяха членове на организацията, на Алумни Клуб, заедно с
приятели и партньори. Беше едно наистина блестящо събитие.
Разгледайте повече снимки в нашия сайт.

https://womeninbusiness.bg/sparkling-christmas-party-cwbb/


Връчихме националните награди на Съвета на жените в бизнеса в
България 2022 Вдъхновяващи постижения за разнообразие,
равнопоставеност и приобщаване. Прочетете повече тук>>

„СЖББ стартира
сертификационна академия за

"Разнообразие, равнопоставеност
и приобщаване“

Това е първата в страната

сертификационна академия от такъв

тип. Записването ще продължи до 16ти

януари. За програмата на академията можете да прочетете в нашия сайт.

Програма »

https://womeninbusiness.bg/wrychiha-nacionalni-nagradi-na-syweta/
https://womeninbusiness.bg/project/akademia-za-raznoobrazie-ravnopostavenost-i-priobshtavane/
https://womeninbusiness.bg/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bd%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%b5/


„СЖББ в подкрепа на Ukraine Support
and Renovation“

Тази година избрахме да подкрепим

фондацията Ukraine Support & Renovation –

благотворителна фондация, базирана в

гр.Пловдив, в подкрепа на украинците,

принудени да напуснат страната си. От

проведената томбола успяхме да съберем 4800лв за каузата. С тези пари

фондацията ще изпълни желанията на над 400 деца, писали писма до Дядо

Коледа. В допълнение с помощта на членовете на СЖББ събрахме множество

дрехи, одеала и играчки. Прочетете повече »

На 9 декември се проведе и модул 4 от “Лаборатория за развитие” на тема
“Убедителна комуникация – умения за отстояване и влияние”. Лекторът
Зоя Паунова сподели опит за асертивното поведение и добри практики как
то да се развива. Това е второ издание на Лабораторията, чиято основна
цел е да се увеличи силата на въздействието при работата с екипите, за
да бъдат по-ефективни в предизвикателната бизнес среда. Обратната
връзка от участниците е чудесна!

https://womeninbusiness.bg/v-podkrepa-na-ukraine-support-and-renovation/


Една покана от нас

На 17 - 18 декември 2022г., с
подкрепата на почетния консул
на Украйна в Пловдив г-жа
Георгиева и фондация "Ukraine
support and renovation", ще се
проведе благотворителен панаир,
посветен на Коледа, където ще
ви очакват различни любопитни
неща.

Каним всички, които се
интересуват, да се включат в
събирането на средства за
закупуването на
най-необходимото за
най-нуждаещите се украински
семейства.

На празника можете да се
потопите в магическата
атмосфера на обичаите на
украинския народ: танци, музика
и забавления. Ще опитате
невероятно вкусна украинска
кухня: борш, сланина, кнедли с
чесън, домашно приготвени
колбаси, кнедли, сармички, ошав.
Ще бъдат представени украински
украшения, които могат да бъдат
разгледани и закупени.

Под ръководството на занаятчии от Украйна ще се опитате да създадете празничен
предмет, изпълнен с любов и специална магическа енергия.
Очакват ви много интересни и неочаквани неща!!! Не забравяйте и за децата си, те ще
имат какво да правят!



Новини от нашите членове

УниКредит Булбанк спечели
награда за най-добра банка
за частно банкиране в
България
УниКредит Булбанк е призната за
най-добрата банка в сферата на
частното банкиране от
международната медия PWM/The
Banker и за 2022. Тази година група от
водещи експерти в индустрията

избраха победителите из между кандидатурите на 120 банки от 50 държави.
Отличените финансови организации са оценявани по различни показатели, като
разпределение на активи, иновации, стратегии за растеж, обслужване на клиенти,
отговорно и устойчиво управление и други.

Siemens България победител в
категория "Екип на годината" в
конкурса "Мениджър на
годината"
Siemens България е победителят в
категорията „Екип на годината“ в
тазгодишното издание на престижния
конкурс „Мениджър на годината“,
организиран от сп. „Мениджър“. Компанията
спечели престижното отличие в
конкуренция с над 25 фирми. “Както
диригентът не може без своя оркестър, така и нито един мениджър не може да бъде
успешен, ако зад него не стоят обединените усилия на мотивирани, талантливи и
отдадени на работата си професионалисти. А моите колеги от Siemens са именно
такива”, заяви главният изпълнителен директор на компанията д-р инж. Боряна
Манолова при получаване на отличието.



Тази Коледа А1 закръгля в полза на
доброто

А1 ще дари собствени средства за цялостна
реновация и промяна на средата в едно
педиатрично отделение в болница в страната,
където в центъра на лечението да бъде поставено
детето. Компанията ще предостави събраната
сума в подкрепа на проект „Светулка“ на фондация
„За доброто“. Всеки частен клиент на А1, който
плати сметката си в Моят А1 или на a1.bg до края
на годината, може да допринесе за каузата, а
всяко плащане ще бъде закръглено от А1 до цял
лев, без това да се отрази на сметката на клиента.

ПРЕСТИЖ с награда за Best
Bakery Product 2022
Международно жури от изтъкнати експерти
в хранително-вкусовата индустрия
определи българският продукт ПРЕСТИЖ
Digestive Thins за големия победител в
категория „Best Bakery Product 2022”. Това е
второ световно отличие за ПРЕСТИЖ, след
като през 2018 година друг иновационен
продукт на компанията, ПРЕСТИЖ WELLNESS сандвич бисквити с пробиотик и без
добавена захар, взе голямата награда за „Best snack product” в рамките на YUMMEX
MIDDLE EAST INNOVATIONS AWARDS 2018.



Над 3500 фиданки от дъб бяха
засадени от Нестле България и
доброволци край София
Втората есенна
#залесявамеактивно2022 вълна на
Нестле България се проведе на 12
ноември 2022 г. Над 500 доброволци от
София, служители на компанията и
различни партньори, сред които над 10
училища и университети, 3 детски
градини, посланици на Нестле за

„Живей активно“ и фитнес инструктори от „Пулс“ се събраха на терена до с. Негован
край София и посадиха над 3500 фиданки от дъб.

Международно частно
училище “Космос”
набира финансиране

Международно частно
училище “Космос”
стартира образователна
инициатива, насочена

към качественото ранно детско образование и иска да привлече компании
в страната, които биха участвали в неговото финансиране. Участието е с
възможност за осигуряване на стипендии за ученици и с включване в
програмата като стажанти.

https://cischool.bg/bg/


В светлината на прожекторите:
СЖББ група "Право и регулации"

“Право и регулации” е група от висококвалифицирани юристи, създадена с цел
юридическа подкрепа за реализиране на мисията и целите на СЖББ. Към момента
групата се състои от 11 членове с експертиза във всички области на гражданското
право, като осигурява цялостното правно обслужване на дейността на Съвета и
работи по подготовка на политики и предложения за нормативни изменения с фокус
професионалното развитие и израстване на жените.
Според нуждите и интереса на членовете на СЖББ групата има готовност да

организира различни събития с юридическа насоченост като: обучения във връзка с

новоприето законодателство и неговото прилагане; дискусионни форуми върху

различни актуални правни теми или спорни въпроси от практиката; консултации по

поставени правни въпроси.

“Право и регулации” има създадена Facebook група с наименование “Правна
група към СЖББ”, като споделено място за обмен на информация, идеи,
предложения, въпроси.
Членовете на СЖББ могат да се свързват с група “Право и регулации” и на
отделен имейл адрес за контакт, който е основният адрес за електронна
комуникация с групата.
legal@womeninbusiness.bg

Весели празници от нас!
Очаквайте следващия брой през февруари!

https://us18.mailchimp.com/mctx/clicks?url=https://www.facebook.com/groups/1574837499617551&xid=61dc735c45&uid=183077994&iid=246d9e517d&pool=cts&v=2&c=1671121216&h=48393573569a7207ada04ca43d4abe5a5cb6d52999d62a62d5018fb5cb1b9f40
mailto:legal@womeninbusiness.bg

