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Oбщо събрание на Съвета на жените в бизнеса в България

Десетки членове на Съвета на жените в бизнеса в България се включиха в годишното
Общо събрание на Съвета. Те приеха Годишния финансов отчет и Доклада за дейността
на Сдружението за 2020 г. С съответствие с устава на Съвета поради изтичане на
тригодишния им мандат, трима от членовете на Управителния съвет получиха доверието за
нов мандат. Това са Лидия Шулева (Бизнес Интелект), Милена Драгийска-Денчева (Lidl) и
Майа Пейчева-Такева (HPE). Във връзка с новото си назначение като директор за Източна
Европа на УниКредит досегашният член на УС Теодора Петкова внесе предложение да
напусне мястото си, за даде възможност на активен член на Съвета, който работи в
България, да се включи активно в ръководството на организацията. В резултат на това
решение беше гласувано с единодушие решението Цветанка Минчева, която е новият
главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк, да бъде избрана отново в УС на
Съвета. Общото събрание беше последвано от нетуркинг коктейл в красивата градина на
любезните домакини от The Site Media. Вижте видеото >>

https://www.youtube.com/watch?v=gfdfX-siJBM
https://www.youtube.com/watch?v=gfdfX-siJBM
https://www.youtube.com/watch?v=gfdfX-siJBM&ab_channel=CouncilofwomeninBusinessinBulgaria


Започва кандидатстването за Лидерска академия, випуск 2021/2022

За осма поредна година Съветът на жените в бизнеса в България (СЖББ) дава начало на
кандидатстването в една от най-успешните си инициативи – Лидерска академия „Успяваме
в България“. Благодарение на компаниите членове на Съвета и основното партньорство на
УниКредит Булбанк, обученията са напълно безплатни и изцяло насочени към дами –
мениджъри на средно ниво и собственици на малък и среден бизнес, които искат да
надградят своите умения, предприемачески дух и практики в бизнеса. Ръководител на
програмата е Екатерина Кирилова, директор „Продажби“ на УниКредит Булбанк. Оценката и
подбора на кандидатите се прави от екипа на ЧЕЗ. Споделете информацията за
кандидатстването с подходящи според вас бъдещи участници. Всички желаещи могат
изпратят автобиография и мотивационно писмо на office@womeninbusiness.bg до 4
октомври 2021 г. За да дадем възможност на повече представители от малкия и среден
бизнес да се включат в академията е решено в нея има само по един участник от
компаниите-членове. Вижте повече тук >>

Вижте видео от завършването >>

https://womeninbusiness.bg/%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b2%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d1%81%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b8/
https://womeninbusiness.bg/%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b2%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d1%81%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b8/
https://womeninbusiness.bg/%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b2%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d1%81%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b8/
https://womeninbusiness.bg/%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b2%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d1%81%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b8/
https://womeninbusiness.bg/%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b2%d0%b0-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%be-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d1%81%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b8/
https://www.youtube.com/watch?v=kDkuHTA6OEo&t=226s&ab_channel=CouncilofwomeninBusinessinBulgaria


Рекорден брой участници се включиха в петте обучения в
седмото издание на Националната стажантска инициатива

„Оставаме в България   2021“ 

За седма година Стажантската инициатива, организираната от СЖББ, подпомага
младите таланти на България чрез полезни обучения, проведени от експерти в
компаниите, членуващи в Съвета на жените в бизнеса в България. Тазгодишното
издание, което се проведе през август, се радваше на рекорден брой участници – близо
90 стажанти, жадни за нови знания и себеусъвършенстване. За трета година A1 е
основен партньор и организатор на програмата. Четири от обученията тази година се
проведоха от представители на А1 и едно от представител на Нестле България.
„Никога не забравяйте, че човек е голям, колкото са големи мечтите му. Мечтайте,
дерзайте, надскачайте себе си и винаги гледайте всеки ден да надграждате
уменията си“, посъветва участниците в Стажантската инициатива Миглена
Узунова-Цекова, член на Управителния съвет на СЖББ и старши директор „Човешки
ресурси“ в А1 България, по време на официалното закриване на тазгодишното издание
в края на август. Научете повече от тук >>

https://womeninbusiness.bg/%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d1%8a%d1%80%d1%88%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd/


Силен финал на летния BASE Троян

На 21 юли 2021 г. се проведе конкурса за най-добрите проекти в BASE  Троян.
26 участника завършиха успешно 3-месечния курс на обучение, организиран от
Съвета на жените в бизнеса в България и Фондация „Америка за България“ в
партньорство с община Троян.
19 участника разработиха и представиха на финалите 17 бизнес проекта.
Нанси Шилър, президент на Фондация „Америка за България“ и кметът на
град Троян – Донка Михайлова, както и изпълнителният директор на
Съвета Ваня Кънева-Минкова връчиха наградите на BASE Троян.
Научете повече от тук >>

https://womeninbusiness.bg/project/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8-base-%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%BD/


Старт на BASE във Велико Търново

В края на август при спазване на противоепидемичните мерки и в пълната зала на
Общинския съвет Велико Търново с 28 участници от региона стартира Академията за
предприемачи BASE. В поздрава си към участниците зам. кметът на Велико Търново
Снежана Данева сподели, че „в този труден момент няма по-добро начинание от
реализирането на Академията, за да станем по добри в това, което правим и да
постигнем мечите си“. Дарина Стоянова, изпълнителен директор на „Престиж 96“ АД
и член на УС на Съвета на жените в бизнеса в България поздрави участниците и им
пожела да са смели, креативни, вдъхновени и дръзновени в мечтите и реализацията
им. Голям интерес и много въпроси предизвика първата тема от Академията –
„Предприемачеството. Какво е това?“, представена от Лидия Шулева- бивш
вицепремиер на България, предприемач и консултант, член на УС на Съвета на жените
в бизнеса в България. В началото на септември се проведе и Модул 2 на Бизнес
академията с темата „Проучване на пазара“, представена от Албена Димитрова,
собственик и управител на рекламна къща Factor BG. Прочетете повече тук >>

https://womeninbusiness.bg/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0-base-%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%be-%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be/


Стилна закриваща церемония на NEW NORMAL FOR WOMEN @
LIFE AND WORK.

На 4 ноември предстои голямата конференция на Съвета по
темата.

На стилно събитие на 4 август бяха връчени дипломите на успешно завършилите
участници в три фокус групи, участвали в проекта на Съвета на жените в бизнеса в
България и Фондация „Конрад Аденауер“ NEW NORMAL FOR WOMEN @ LIFE AND
WORK. Общо 60 души бяха част от трите групи: на експерти, на оперативните мениджъри
и на стратегическите мениджъри и собственици на бизнеси. Екипът на ЧЕЗ и
ръководителят на работната група по Човешки ресурси на Съвета Евгения Накова,
директор „Човешки ресурси“, „ЧЕЗ България“, организираха възможността всеки участник
да получи индивидуално оценяване. Третият етап на програмата предстои – на 4 ноември
2021 ще се проведе конференцията NEW NORMAL FOR WOMEN & LIFE AND WORK –
подробностите предстоят. Научете повече тук >>

Ако желаете да включим новина  за вашата компания или бизнес, полезна за нашата общност,
изпратете предложение на office@womeninbusiness.bg

https://womeninbusiness.bg/%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%89%d0%b0-%d1%86%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-new-normal-for-women-life-and-work/
mailto:office@womeninbusiness.bg


ХПЕ България фаворит в
категорията „IT Компания и
Софтуерни Продукти“ на
класацията Любими Марки
2021
за пета поредна година Глоубъл
Деливъри Центъра на Хюлет Пакард
Ентърпрайз в България беше
отличен с първо място в категория

„IT Компания и Софтуерни Продукти“ в 13-тото издание на класацията Любими Марки!
Отличието прие Яна Тонозлиева, която освен ръководител на една от най-големите
организации на сайта, е и част от Мениджмънт Борда в България. Яна беше придружена от
Елена Шикинова, Ръководител Програми и Комуникация за ХПЕ София сайт, която получи
приза „Бранд Мениджър на Годината“.

Аугео ШМЛ спечели златен медал на
The Balkans International Wine
Competition 2021
Аугео Фемили Естейт Широка Мелнишка Лоза и
Мерло 2019 спечели златен медал на Балкански
Международен Винен Конкурс (BIWC) 2021. На
10-тото юбилейно издание на Балканския
международен винен конкурс 2021 се проведе в град
Скопие, Северна Македония от 2 до 4 юни 2021

година. Винени експерти от над 20 държави, начело с председателя на журито г-н
Константинос Лазаракис MW, журираха конкурса. За повече информация >>

https://augeofamilyestate.bg/%d0%b0%d1%83%d0%b3%d0%b5%d0%be-%d1%88%d0%bc%d0%bb-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b7%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-the-balkans-international/


Майсторски класове с изявени бизнес лидери с отстъпка за
членове на Съвета
Един от най-новите членове на Съвета Рене Томова предлага записване в
съ-организираните от нея майсторски класове. Сред предстоящите майсторски класове
са: CEO-то като продуцент на успеха с Магърдич Халваджиян;  Емпатията - ключ към
успеха със Стоян Радев и Лидерът като диригент на екипа си С Йордан Камджалов.
Цената е 690 евро без ДДС на един майсторски клас, а за членове на съвета Creative
Shower специално предлага 15 % отстъпка, която можете да получите с код СЖБ 15
при регистрация.

4 ноември Конференция NEW NORMAL FOR WOMEN @ LIFE AND
WORK

Кандидатстване: до 4
октомври;
Старт и откриване:
21-22 октомври

Лидерска академия: кандидатстване, откриване и първи
обучения

8 ноември Конкурс за най-добри BASE проекти във Велико
Търново

Очаквайте следващия брой през октомври!


