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Forbes България предоставя достъп до най-влиятелните бизнес лидери, 

предприемачи и популярни личности в България и света. Ние създаваме 

незабравими преживявания и възможности за контакти онлайн и на живо. 

Отличаваме младите умове, срещаме успелите предприемачи и възхваляваме 

добрите бизнес практики.



Да бъде сред най-добрите е цел, към която всяка компания с амбиции се стреми.  
За да се постигне това, е нужен много труд, креативност, бързина, добър 
екип. Forbes е най-верният партньор на почтения бизнес в България и винаги 
споделя неговите успехи и дава равен шанс за изява, а един от най-сигурните 
инструменти за това са Forbes Business Awards. Всяка година конкурсът насърчава 
предприемаческия дух, добрите бизнес практики и социалната отговорност и 
вдъхновява българите да следват мечтите си. Церемонията по награждаване 
събира елита на българското предприемачество и се превръща в сцена за изява и 
споделен опит. 

април 2022 с куверт 180

Успешни предприемачи, мениджъри на високо управленско ниво,  
бизнес лидери определящи общественото мнение

Forbes България следи отблизо актуалните разпоредби и указания на държавните и здравните органи за предпазване от COVID-19 и си запазва правото при 
влошаване на епидемиологичната обстановка в страната да променя концепцията и формата на събитията, да променя периода на провеждане или да ги отменя. 
 

АУДИТОРИЯ

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ ДОСТЪП ДО СЪБИТИЕТО БРОЙ ГОСТИ
Повече 

информация 
за събитието 

вижте 
 тук.

https://forbesbulgaria.com/2021/04/28/chaos-big-winner-forbes-business-awards-2021/


Здравната индустрия е под интензивен фокус и бързо се променя. Глобалната 
пандемия увеличава очакванията на обществото и ускорява промените в начина 
на предоставяне на здравни грижи. Forbes Healthcare Summit 2022 ще събере на 
едно място лидери в областта на здравеопазването - собственици и главни 
изпълнителни директори на болници, аптеки, фармацевтични компании; лекари 
и пациенти, здравни застрахователи, технологични титани и инвеститори. 
Събитието представлява полудневен форум и включва презентации, интервюта, 
дискусионни панели и нетуъркинг коктейл. 

май 2022 с билет 100

Лидери в областта на здравеопазването - собственици и главни 
изпълнителни директори на болници, аптеки, фармацевтични компании, 

застрахователи и инвеститори

Forbes България следи отблизо актуалните разпоредби и указания на държавните и здравните органи за предпазване от COVID-19 и си запазва правото при 
влошаване на епидемиологичната обстановка в страната да променя концепцията и формата на събитията, да променя периода на провеждане или да ги отменя. 
 

АУДИТОРИЯ

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ ДОСТЪП ДО СЪБИТИЕТО БРОЙ ГОСТИ



За трета поредна година Forbes организира галавечеря, за да отдаде дължимото 
внимание на нежната сила в  света на бизнеса. 50 дами от различни области на 
бизнеса ще споделят знания и идеи за нови проекти. Успешните жени лесно улавят 
новите възможности и знаят как да насочат цялата си енергия в развитието на 
бизнеса и полезните за обществото каузи. Forbes ще създаде предпоставки за 
появата на онази искра, която да помогне на дамите да открият пресечни точки, 
за да постигнат още по-впечатляващи резултати.

Annual Gala Dinner 2022

WOMEN

юни 2022 invite only 60

 Жени на управленски позиции, предприемачи, собственици на бизнес, 
инвеститори и публични фигури

Forbes България следи отблизо актуалните разпоредби и указания на държавните и здравните органи за предпазване от COVID-19 и си запазва правото при 
влошаване на епидемиологичната обстановка в страната да променя концепцията и формата на събитията, да променя периода на провеждане или да ги отменя. 
 

АУДИТОРИЯ

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ ДОСТЪП ДО СЪБИТИЕТО БРОЙ ГОСТИ
Повече 

информация 
за събитието 

вижте 
 тук.

https://forbesbulgaria.com/2021/05/26/нежната-сила-на-forbes/


Второто издание на полудневния форум отново ще открехне вратата към най-
вълнуващите иновации, които променят нашето настояще и бъдеще. Някои от 
най-смелите визионери на променящия се свят ще вземат участие в панели и 
интервюта, където ще разкрият как планират да преобразят различни сектори 
от икономиката. Присъстващите ще имат възможност да се докоснат до 
създаделите и техните най-горещи иновативни продукти в специалната експо зона. 
Събитието ще приключи с церемония по награждаване на най-иновативните 
компании и нетуъркинг коктейл. 

F O R U M &  A W A R D S

септември 
2022

с билет 200

Предприемачи, собственици на стартъпи, мениджъри на средно и високо 
управленско ниво, бизнес лидери, определящи общественото мнение

Forbes България следи отблизо актуалните разпоредби и указания на държавните и здравните органи за предпазване от COVID-19 и си запазва правото при 
влошаване на епидемиологичната обстановка в страната да променя концепцията и формата на събитията, да променя периода на провеждане или да ги отменя. 
 

АУДИТОРИЯ

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ ДОСТЪП ДО СЪБИТИЕТО БРОЙ ГОСТИ
Повече 

информация 
за събитието 

вижте 
 тук.

https://forbesbulgaria.com/2021/10/08/иновациите-от-кухнята-на-forbes-innovation-forum/


Forbes Women Forum насочва прожекторите към едни от най-влиятелните и 
вдъхновяващи жени от света на бизнеса, които споделят как с много усилия, 
талант и упоритост променят средата около нас. По време на полудневния форум 
поставяме на фокус дамите, които с ясна визия и нежна сила оставят пътека след 
себе си. Всяка от тях има своя причина да поеме ролята на лидер. Обединява ги 
обаче желанието да разкажат истинските истории зад успеха си под формата на 
вдъхновяващи презентации и динамични дискусионни панели и така да провокират 
аудиторията ни да си поставя още по-високи цели.

ноември 2022 с билет 100

Успешни бизнесдами, предприемачи, мениджъри на високо управленско ниво 
и лидери, които влияят на общественото мнение

Forbes България следи отблизо актуалните разпоредби и указания на държавните и здравните органи за предпазване от COVID-19 и си запазва правото при 
влошаване на епидемиологичната обстановка в страната да променя концепцията и формата на събитията, да променя периода на провеждане или да ги отменя. 
 

АУДИТОРИЯ

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ ДОСТЪП ДО СЪБИТИЕТО БРОЙ ГОСТИ
Повече 

информация 
за събитието 

вижте 
 тук.

https://forbesbulgaria.com/2021/10/28/forbes-women-forum-2021/


Ежегодният полудневен форум предлага достъп до историите на успеха на 
водещите местни и чуждестранни предприемачи, които споделят повече 
за тяхната движеща сила, преодолените препятствия и научени уроци, 
постигнатите цели и бъдещи мечти. Картината на предприемаческата 
екосистема се допълва от инвеститорите, които помагат на добрите бизнес 
идеи да израснат и да се превърнат в двигател на икономическия растеж.  
Програмата предвижда различни формати, включително презентации, интервюта 
и дискусионни панели, както и нетуъркинг коктейл. За финал, на специална 
церемония ще бъдат наградени най-успешните предприемачи в няколко различни 
категории, включително голямата награда „Предприемач на годината“.

ноември 2022 с билет 200

Предприемачи, собственици на стартъпи, инвеститори и мениджъри на 
високо управленско ниво, бизнес лидери, определящи общественото мнение

Forbes България следи отблизо актуалните разпоредби и указания на държавните и здравните органи за предпазване от COVID-19 и си запазва правото при 
влошаване на епидемиологичната обстановка в страната да променя концепцията и формата на събитията, да променя периода на провеждане или да ги отменя. 
 

АУДИТОРИЯ

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ ДОСТЪП ДО СЪБИТИЕТО БРОЙ ГОСТИ
Повече 

информация 
за събитието 

вижте 
 тук.

https://forbesbulgaria.com/2021/12/01/forbes-dna-of-success-отличи-бизнес-лидери-и-социални-п/


Forbes България събира на едно място мъжете, които добре познават вкуса на 
победата, за да поговорят в неформална обстановка и да споделят как с характер, 
знания и достойнство постигат целите си. По време на изискана галавечеря те 
имат възможност да обменят знания и идеи за бъдещи проекти и да поставят 
началото на нови бизнес начинания.

декември 
2022

invite only 60

Бизнес лидери, предприемачи, мениджъри на високо  
управленско ниво и инвеститори

Forbes България следи отблизо актуалните разпоредби и указания на държавните и здравните органи за предпазване от COVID-19 и си запазва правото при 
влошаване на епидемиологичната обстановка в страната да променя концепцията и формата на събитията, да променя периода на провеждане или да ги отменя. 
 

АУДИТОРИЯ

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ ДОСТЪП ДО СЪБИТИЕТО БРОЙ ГОСТИ
Повече 

информация 
за събитието 

вижте 
 тук.

https://forbesbulgaria.com/2021/10/01/forbes-innovation-dinner-2021/


ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И 
ОФЕРТИ ЗА ПАРТНЬОРСТВО:

ВИКТОРИЯ ПАЧЕДЖИЕВА

victoria@forbesbulgaria.com
 +359 888 393 090

АНИТА АНГЕЛОВА

anita@forbesbulgaria.com 
+359 888 807 519

КАЛЕНДАР СЪБИТИЯ
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