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Създаденo от B. C. Forbes през 1917 г., списание Forbes e най-големият бизнес 
медиен бранд в света, достигащ до 120 млн. читатели. 

От октомври 2019 г. Forbes България отново започва да излиза на българ-
ския пазар като месечно политически независимо бизнес списание с концепция 
за съдържанието, съвпадаща с тази на американския бранд. Списанието ще 
се издава от българската “Фондация за насърчаване на предприемачеството”, 
чрез дъщерната компания “Българска бизнес медия” ЕООД, с краен собственик 
Йордан Матеев, бивш главен редактор в периода 2010-2018 г. Издателството е 
структурирано като социално предприемачество с основна цел насърчаване на 
предприемаческия дух в България.

Forbes България предоставя на своята аудитория от влиятелни лидери, топ 
мениджъри и милениъли интересни истории и информация за бизнеса, инвести-
рането, технологиите, предприемачеството, лидерството и филантропията; 

Мисията на списанието е да възхвалява постигането на успех и да помага 
на хората да сбъдват мечтите си и да преследват щастието. Forbes България 
ще обединява бизнес лидерите в смислени дискусии, за да стимулира обмяната 
на иновативни идеи и да създава добра среда за бизнес и филантропия.

Forbes възхвалява постиженията на успешните  
и вдъхновяващи личности в света на бизнеса.

КОИ СМЕ НИЕ?→



FORBES В ЧИСЛА→
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Читателите на Forbes са активни, добре 
образовани, с високи доходи, амбициозни, 
любопитни, взимащи решения и определя-
щи общественото мнение;

 Висш мениджмънт 
 Предприемачи 
 Инвеститори
 Милениъли

54%

15% 30%

30%

25%

46%

МЪЖЕ

18-24 25-34

35-44

45+

ЖЕНИ

Forbes България е сред най-влиятелните бизнес издания на нашия 
пазар, достигайки до собственици на компании и най-високото 
ниво мениджъри; 

ГОДИНИПОЛ

 АУДИТОРИЯ



 ЛИДЕРИ НА МИСЪЛТА
Колумнистите на Forbes внимателно следят всичко, което се случва в иконо-
миката, анализират го и изненадват с тези и аргументи, които обикновено 
са обратни на преобладаващите. Разбиват митове, представят неочаквано 
различни гледни точки, противопоставят краткосрочните с дългосрочните 
ефекти, могат да открият проблеми там, където всичко изглежда розово и 
да намерят основания за оптимизъм там, където нещата се смятат за без-
надеждни. 

 ИНОВАТИВНИ ЛИДЕРИ 
Кои корпоративни лидери оглавяват творческия подем, променящ нашия свят? 
Използвайки уникална формула, Forbes класира лидерите, които реализират 
най-великите нови идеи и допринасят най-много за чудесата на бъдещето. Сек-
цията показва вдъхновяващи личности - филантропи, предприемачи, спортисти 
или хора на изкуството, които по един или друг начин са оказали влияние върху 
цялото общество. 

Forbes България дава на своята аудитория критичен поглед върху 
бизнес възможностите и безпрецедентен достъп до най-влиятел-
ните хора в страната и света, посредством своите редакторски 
материали, преводни статии, колумнисти и класации. 

РЕДАКЦИОННИ СЕКЦИИ→

→

 КЛАСАЦИИ
Forbes e списанието, известно със своите класации, които се цитират от 
медиите в цял свят. Във всеки брой на българското издание представяме акту-
ални класации за „Най-богатите хора в света“, „Най-влиятелните хора на пла-
нетата“, „Най-големите компании“, „Топ 100 на световните знаменитости“, 
„Най-добрите работодатели“ и други.



 МЕНИДЖЪРСКИ СТРАТЕГИИ 
Секцията събира първокласна общност от лидери, които променят своите 
сектори. Защо едни компании продават успешно продуктите си, а други се 
провалят? Какви решения и действия стоят зад най-успешните мениджъри 
в света и у нас? Отговор на тези въпроси дава секция СТРАТЕГИИ, която 
събира истории за методите, с които мениджърите управляват компаниите.

 ФИНАНСИ И ИНВЕСТИЦИИ
Експертите на Forbes анализират в дълбочина стратегиите и инвестициите, 
които гарантират вашето финансово бъдеще и възхваляват най-големите фон-
дове за дялово участие, асет мениджъри и финансови институции, определящи 
новия облик на финансите.

 ИСТОРИЯ ОТ КОРИЦАТА
Forbes България показва движещите сили, които стоят зад новосъздаденото 
богатство, водят до създаването на нови работни места и променят облика 
на цели сектори. Екипът на изданието обръща внимание не само на богат-
ството – целта е да се нарисува един вдъхновяващ портрет на непрестанно 
променящата се същност на предприемача. 

 ПРЕДПРИЕМАЧИ 
Отдаваме заслуженото на компании от малкия и средния бизнес, избрани въз 
основа на фактори, като участие в живота на общностите, ангажираност 
към персонала и блестящи бизнес резултати. Тези истории разказват за напра-
вените грешки и научените уроци с конкретни примери, как предприемачите 
разрешават проблемите си с продажбите, разпространението или финансира-
нето на своя бизнес. 

→ РЕДАКЦИОННИ СЕКЦИИ



Секцията ForbesLIFE е посветена на хубавия начин на живот и насладата от 
успеха. Независимо дали става въпрос за екзотични пътувания, стилно облекло 
или мечтани коли и къщи, ние представяме местата, продуктите и прежи-
вяванията, които показват живота, в най-добрата му форма и за които си 
заслужава да похарчите своите пари и време. ForbesLIFE представя един свят,  
който показва тенденции, дестинации, продукти и преживяания с уникални ис-
тории и доказана стойност. Част от тази секция са материалите посветени на 
СТРАСТИТЕ НА БОГАТИТЕ, с която ще предоставим безпрецедентен достъп 
до стила на живот  и изтънчения вкус на хора от България и света.

• Луксозни пътешествия
• Изкуство и култура
• Мода и красота

• Кулинарни и спиртни изкушения
• Часовници и бижута

FORBESLIFE
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→ РЕДАКЦИОННИ СЕКЦИИ



ПАРТНЬОРСТВА 

 ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ СЪБИТИЯ 
Forbes България може да сподели своето ноу-хау и да използва своите кон-
такти и мрежа от партньори, предприемачи, инвеститори и топ мениджъри, 
за да организира или партнира в персонализирани събития на компании и ор-
ганизации и да спомогне за създаване на нови партньорства и достигане до 
стратегически клиенти и цели.

→

 МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРСТВА
Екипът на списание Forbes България вярва, че подкрепянето на най-добрите 
практики ще послужи за пример и ще създаде климат на доверие и партньор-
ство между компаниите, които развиват успешен бизнес в България. „Българ-
ска бизнес медия“ ЕООД, издател на списание Forbes в България и притежател 
на изключителните права свързани с бранда FORBES, предоставя възможност 
за реализиране на медийни партньорства, чрез осигуряване на рекламно при-
съствие и отразяване в каналите на Forbes България.



→

РЕКЛАМНИ ФОРМАТИ→

Brand Insights е нов маркетингов инструмент на Forbes за естест-
вена реклама, чрез който историите за вашия бранд се подготвят 
от редакторския   екип на списанието и се вписват по естествен 
начин в цялостното съдържание на Forbes. 
Гордеете се с успехите на своите продукти и услуги, пробивате 
успешно на външни пазари, иновациите са в ДНК-то на вашия брад, 
полагате огромни грижи за щастието на вашите служители, след-
вате високи етични стандарти и прилагате отговорни към об-
ществото корпоративни политики, добросъвестни данъкоплатци 
сте и имате значителен принос към развитието на българската 
икономика. Всичко това е прекрасно и заслужава уважение, но вече 
не е достатъчно. В днешния динамичен и изпълнен с рискове свят е 
жизнено важно историите за вашия бранд или компания да стигнат 
по високоефективен начин до умовете и сърцата на хората.  
Чрез публикациите  Brand Insights информацията за вашия бранд ще 
стигне по естествен, вълнуващ и интересен начин до читателите 
в обема и стилистиката на типичните за Forbes статии посред-
ством това, което правим най-добре вече 102 години - разказване-
то на бизнес истории (storytelling).

 FORBES  INSIGHTS
AUDI INSIGHTS

С НОВОТО СИ МОТО FUTURE IS AN ATTITUDE AUDI ПРАВИ ЗАЯВКА, ЧЕ УСТОЙЧИВОТО  
БЪДЕЩЕ НА БРАНДА Е В ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ МОДЕЛИ – ВКЛЮЧИТЕЛНО И В БЪЛГАРИЯ

Когато Маркус Татцер, изпълни-
телният директор на „Порше БГ“, го-
вори за електрическата мобилност, 
той изброява три ключови фактора за 
нейното налагане в България. Първият 
е продуктът – „там нещата са в наши 
ръце“, казва управителят на вносите-
ля на леките и лекотоварните авто-
мобили с марка Volkswagen и Audi за Бъл-
гария. Вторият е инфраструктурата, 
при това не само като зарядни стан-
ции, но и като мотивация за закупуване 
на електрически коли чрез отстъпки в 
данъците или бонуси, както пояснява 
Татцер. 

И третият, може би дори най-ва-
жният, е нагласата, майндсетът, по 
отношение на колите в България. 
„Особено в премиум сегмента важи 
правилото колата да е шумна, бърза и 

черна. Много хора не могат да си пред-
ставят да карат кола и да не чуват 
рева на двигателя, казва Татцер. Но в 
момента, в който тези клиенти вля-
зат в електрически автомобил, се 
влюбват на минутата.“ 

Тази любов ще е важна за Audi – ком-
панията глобално си поставя за цел до 
2025 г. 30% от продадените нови коли 
да са именно в сегмента, който в мо-
мента се нарича „алтернативен“. Днес 
той заема едва 5% от портфолиото 
– грубо 50% от продажбите за 2019 г. 
са на дизелови, а 45% – на бензинови ав-
томобили. Доколко България ще може 
да допринесе към целта – Татцер пов-
дига рамене. „В България има сектори, 
които са номер едно в Европа, казва 
той. Вижте ИТ или изнесените услуги. 
Защо тази култура на иновация и на-

предничавост да не се предаде и към 
електрическата мобилност?“

И все пак прогресът ще зависи от 
напредъка по трите фактора, които 
Татцер изброява. Според него до 
две години в България ще има широка 
мрежа от зарядни станции, а компании 
като Audi вече правят всичко възмож-
но максимално много хора да свикнат 
с идеята на нещо напълно ново, т.е. 
кола, която работи на ток и има нужда 
от известно време, за да се зареди. 

Посоката към дигитализация и 
електрическата мобилност пред Audi 
e зададена от Херберт Дийс, пред-
седател на управителния съвет на 
Volkswagen Group от 2018 г. насам. Тя 
води до пълното преосмисляне на цен-
ностите на Audi.

Така се стига и до новото мото 

Фойерверк от електрическа мобилност

Future is an Attitude (Бъдещето е на-
гласа), което беше представено през 
есента на 2020 г. То ще е насловът на 
всички бъдещи глобални маркетинго-
ви кампании на компанията. Audi също 
така преразгледа и своята корпора-
тивна идентичност, изградена около 
минималистичния стил, и започна да 
налага нов визуален език.

Future is an Attitude обаче няма да за-
мести Vorsprung durch Technik („Напре-
дък чрез техника“), слоганът, който 
се използва глобално въпреки – или 
може би – заради това, че е на немски. 
„Vorsprung durch Technik е наследство-
то на Фердинанд Пиех, слоганът е по-
клон пред него“, обяснява Маркус Тат-
цер. 

Починалият през 2019 г. Пиех е внук 
на основателя  на Porsche, Ферди-
нанд Порше, и дълги години ръководи 
Volkswagen Group. Инженерният гений 
на Пиех е в основата на иновации като 
модела Quattro на Audi или 917, един от 
състезателните модели на Porsche.

Така или иначе наследството на 
Пиех остава не само в слогана на Audi, 
компанията продължава да се движи 
по ръба на технологичния напредък, с 
леко променена траектория. „Ново-
то ни мото казва, че Audi вече вижда 
нещата през друга перспектива – мо-
билността на бъдещето да минава 
през електричеството, казва изпъл-
нителният директор на „Порше БГ“ 
Татцер. Да, ние сме голяма група и не 
беше лесно да се тръгне в друга посо-
ка. Но аз съм изключително впечатлен, 
че Volkswagen Group, холдинг с 650 хил. 
служители, само за три години напра-
ви такъв тотален преход.“

Във Volkswagen Group влизат еднои-
менната марка, други два масови бран-
да, Seat и Skoda, премиум марката Audi, 
луксозните Bentley и Bugatti и други. 
„Порше БГ“ обаче представлява само 
част от тях по исторически причини.

Компанията е дъщерно дружество 
на базирания в Залцбург Porsche Holding, 
най-големият автомобилен дистрибу-
тор в Европа. Когато компанията на-
влиза в България през 2004 г., голяма 
част от марките от Volkswagen Group 
вече имат официални вносители. „Ес-
тествено бихме се радвали да прода-
ваме всички марки на групата, но в мо-
мента тази тема не е на дневен ред“, 
казва Маркус Татцер. За момента в 

портфолиото на „Порше БГ“ влизат 
леките и лекотоварните автомобили 
с марка Volkswagen и Audi. Често обаче 
се обаждали клиенти, които искат да 
си купят Porsche, обяснява Татцер с 
лека усмивка.

Питаме го за баланса между про-
дажбите на марките. „И двете са 
много силни, казва той. Volkswagen има 
по-големи обеми, но Audi превъзхожда 
по отношение на оборота на единица, 
има много висок имидж и традицион-
но една от най-интересните марки за 
българите. Така че за мен двете марки 
са равни и мисля, че в България генерал-
но се справяме много добре.“ 

Да, Татцер не отрича, че извънред-
ното положение през пролетта на 
2020 г. ще се отрази на резултатите 
за годината, но „не толкова силно, кол-
кото се страхувахме“. „Цялата органи-
зация се справи много добре, научихме 
много, видяхме колко сме гъвкави като 
компания и развихме нови дигитал-
ни навици“, казва Татцер. Според него 
може да се очаква, че 2021 г. ще бъде 
съвсем малко по-слаба като бизнес от 
2019 г., която е била много силна за ком-
панията. „Разбира се, ако не преживеем 
нови големи турбуленции“, уточнява 
той. 

По отношение на големите нови 
цели за Audi 2021 г. също ще е важна. 
В момента електрическите модели, 
които се предлагат в България, са Audi 
e-tron, Audi e-tron Sportback и e-tron 
Sportback S. В началото на следващата 
година към тях се добавят Q4 e -tron 
Sportback и e-tron GT. Средносрочно до 
2025 г. Audi планира да представи на па-
зара 30 електрически модела, а цялата 

Volkswagen Group – общо 75 до 2029 г. 
„Вече стартираме големите промени, 
очаква ни голям бум, следващите три 
години ще има фойерверк от е-мобил-
ност от нас“, казва Маркус Татцер.

Все пак той добавя, че е напълно на-
ясно, че много потребители ще про-
дължат да предпочитат двигатели-
те с вътрешно горене, като Audi ще 
продължи да предлага много иновации 
и за тях. „В крайна сметка ще търсим 
баланса, казва изпълнителният дирек-
тор на „Порше БГ“. 

„Не бихме искали да разочароваме 
и феновете, които харесват нашите 
динамични спортни модели. RS моде-
лите на гамата Audi Sport са доказа-
телство, че електричеството влиза 
и в този сегмент. Новите RS 6 Avant и 
RS 7 Sportback са в началото на наша-
та стратегия за електрификация, те 
са оборудвани с  48-волтовата Mild-
Hybrid система, която гарантира съче-
тание на максимална мощност с ефек-
тивност“, допълва той.

Татцер говори за „хората от бъде-
щето“, тези, за които то е въпрос на 
нагласа, и начинът им на придвижване. 
„В последните 100 години сме свикнали 
да скочим в колата и да стигнем от А 
до Б за най-кратко време, казва Татцер. 
Електрическата мобилност и устой-
чивият начин на мислене на новото 
поколение ще превърнат пътуването 
по-скоро в приключение с бързи спирки 
за зареждане. Така или иначе, бързите 
зарядни станции зареждат батерии-
те до 80% за 20 минути – това е време 
за едно кафе. Ежедневното пътуване в 
града така или иначе вече е възможно с 
електрически автомобил.“

Audi e-tron GT concept
Екстериорен цвят: kinetic dust

ВИРТУАЛНИ ПЛАЩАНИЯ 
 В ЕДНА СТЪПКА

Марвин Блажевски и 
Апостолос Пагуцос 
допиват обедното си 
кафе, унесени в разго-
вор на терасата на ко-

кетен хотел в квартал „Бояна“, далеч 
от градския шум.

„Ние предлагаме решения, позволява-
щи виртуални плащания и транзакции - 
казва Пагуцос, който е главен операти-
вен директор в компанията. - В много 
скандинавски държави плащането с хар-
тиени пари и монети е минало.“

В продължение на шест месеца 
Марвин Блажевски и Апостолос Пагу-
цос превръщат СЕПА Кибер Техноло-
гии в търсена финтех компания, която 
предлага надеждна платформа за всич-
ки възможни платежни транзакции.

Повечето от транзакциите вече 
са виртуални и това се превръща в 
приоритет не само за финансовата 
индустрия и потребителите, но и за 
правителствата, които се стремят 
да премахнат укриването на данъци и 
финансовата престъпност.

Един от основните проблеми за 
възприемането на виртуални транза-
кции, изглежда, е, че повечето хора все 
още нямат необходимите знания за из-
ползването на иновации. Следовател-
но може да отнеме известно време 
клиентите да изградят доверие и вяра 
в новите технологии. „Ние имаме мно-
го иновативни технологии, но всичко 
се свежда до това как клиентът реа-
гира на тях, как приема тези иновации“, 
допълва той.

Основният продукт на СЕПА Ки-
бер Технологии е високоефективната 
софтуерна SEPA White CoreX платфор-
ма за обработка на платежни транза-
кции за всеки бизнес. Тя има за цел да 
намали разходите за виртуални пла-
щания, без да е необходимо да се ин-
вестират огромни суми за хардуер и 
софтуер. SEPA White CoreX  е набор от 
финансови инструменти и софтуер-
ни модули за бързо изграждане и маща-
биране на софтуер, позволяващ вир-
туални транзакции. В комбинация със 
SEPA MuSe (SEPA Multi Services Gateway) 
платформата позволява стандарти-
зирането на входящата информация 
от всички области на платежните 
транзакции. По този начин могат да се 
обработват едновременно без намеса 

В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ШЕСТ МЕСЕЦА МАРВИН БЛАЖЕВСКИ И АПОСТОЛОС ПАГУЦОС  
ПРЕВРЪЩАТ СЕПА КИБЕР ТЕХНОЛОГИИ В ТЪРСЕНА ФИНТЕХ КОМПАНИЯ, КОЯТО 

ПРЕДЛАГА НАДЕЖДНА ПЛАТФОРМА ЗА ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ ПЛАТЕЖНИ ТРАНЗАКЦИИ

Марвин Блажевски (вля-
во) и Апостолос Пагуцос 
управляват СЕПА Кибер 
Технологии с идеята, че 
възможността да се из-
вършват виртуални пла-
щания в една платформа 
ще направи работата на 
бизнеса по-лесна 

SEPA CYBER TECHNOLOGIES INSIGHTS
различни решения за разплащателни.

“Цената за създаването на така-
ва платформа от нулата започва от 
30 - 40 милиона евро. Ние даваме на го-
лемите бизнеси, предприемачи и бан-
ки достъп до платформите на SEPA за 
малка част от тези пари чрез нашето 
предлагане на SaaS (Софтуер като ус-
луга). Те могат да извършват банко-
ви преводи, да поддържат електронен 
портфейл, да плащат с дебитни и кре-
дитни карти, да плащат чрез мобилен 
телефон, да контактуват с търговски 
регистри. Ако искате да станете конку-
рент на този пазар, можете да използ-
вате нашата платформа, ние ще ви на-
правим брандинг и бизнес интелиджънс”, 
казва Марвин Блажевски от позицията 
си на главен изпълнителен директор.

Роден в Германия, с унгарски коре-
ни, специализира банкови технологии в 
Швейцария, Австрия, Франция, Обеди-
неното кралство, САЩ и Германия. Кога-
то е на 21, а оттогава са минали повече 
от 10 години, навлиза в бизнеса с разпла-
щателни услуги - правейки апликации за 
ПОС терминали за мрежа в Австрия.

Преди четири години инвестицио-
нен холдинг (собственост на турска 
борсова компания), в който Блажевски 
отговаря за развитието на ИТ бизне-
са, обмисля няколко варианта за създа-
ване на технологична компания в Из-
точна Европа. Изборът е бил между 
Румъния, Украйна и България. Румънски-
ят и украинският вариант са отхвър-
лени бързо, след като се разбира, че не 
предлагат конкурентнаа среда, каква-
то има в България. А именно високок-
валифициран професионален персонал, 
ефективна публична администрация, 
която подхранва нови инвестиции и 
бизнес, докато е в стабилна макро-
икономическа среда, гарантирана от 
националните политики и членство-
то в Европейския съюз. Според анали-
за на отдела за външна търговия един 
проект в България би бил успешен. 
“Опитът ни показва, че пазарът тук 
е най-благоприятен. Това беше чудес-
но решение, много сме щастливи, че 
си направихме добре домашното, и не 
съжаляваме. Средата е защитена”, каз-
ва той. Блажевски избира Варна за се-
далище на компанията. Той смята, че 
решението е било правилно. - Той има 
“страхотен екип, подбрани хора”. „За 
тях това не е просто работа, а на-
чин на живот. В много страни виждаме 

стартъп дух, но тук има начин на жи-
вот, което води до по-добро качест-
во, по-добър продукт.”

Необходими са две години на ком-
панията, за да се подготви, преди да 
стартира миналия декември с два цен-
търа за данни в София и Варна, група 
софтуерни архитекти в Олденбург, 
Германия, и още един отдел за бизнес 
развитие в Хайдарабад, Индия, с 436 
служители. Във Варна е мозъкът за 
управлението на проектите и догово-
рите, а качеството е гарантирано от 
немския отдел. За 6 месеца оператив-
ният бизнес на СЕПА Кибер Технологии 
достигна 7 милиона евро оборот за-
едно с другите офиси в Турция, ОАЕ и 
този във Франкфурт. Целта за следва-
щата година е 20 - 25 млн. евро.

Много клиенти вече имат изгра-
дена инфраструктура (особено бан-
ките) и СЕПА Кибер Технологии се оча 
ква да запълни специфични пропуски в 
предлаганата от тях продукция – за 
да накарат техните често остаре-
ли системи да работят през XXI век. 
„Да направим живота им по-лесен, да 
добавим стойност - автоматизация, 
намаляване на разходите, комбиниране 
с бизнес интелект, комбиниране с из-
куствен интелект“, казва Апостолос 
Пагуцос. Нарича себе си двоен експат, 
тъй като работи в България от 11 го-
дини - в индустрията на телекомуни-
кациите в „Глобул“ - сега „Теленор“, след 
това в ИТ сектора и откакто се сре-
ща с Блажевски преди четири месеца, 
прекарва много време във Варна, къде-
то той е щастлив, че живее и работи, 
въпреки че все още смята София за 
свой роден град.

„Мисията на компанията е да отго-
вори на специфичните нужди на свои-
те клиенти. Не всеки има нужда от 
всички предлагани услуги. Може клиен-

тът да има нужда само от една - на-
пример да предлага нова услуга като 
поръчка на кредитна карта онлайн. “Те 
могат да използват тази услуга, без да 
се ангажират с други. От друга страна, 
клиентът може да е предприемач, кой-
то иска да пусне на пазара цяла линия 
продукти, и тогава можем да им пред-
ложим всички услуги”, добавя той.

Всичко се върти около електрон-
ния портфейл. Платформата може да 
работи с всички валути на света. При-
оритетни са валутите на европей-
ския пазар плюс турската лира, швей-
царския франк и американския долар. 
„След като заредите онлайн портфей-
ла си, можете да направите всичко - да 
обмените валута онлайн, защото па-
зарувате в друга държава, да поръча-
те карта - виртуална или физическа, или 
да инвестирате в криптовалута“, казва 
Марвин Блажевски. IBAN акаунт може да 
се направи за секунди, което обикновено 
отнема много повече в традиционната 
финансова институция. Докато един он-
лайн портфейл предлага същите услуги, 
вие може да разчитате също така и на 
много по-добра сигурност,  отколкото в 
традиционния банков бизнес.

Допълнителни предимства на СЕПА 
Кибер Технологии са нейните KYC/KYB 
(опознай своя клиент/опознай своя 
бизнес) услуги и стандарти за сигур-
ност, които предлага. Ако пожелаят 
клиентите, може да им се създаде ви-
сокотехнологична финансова инсти-
туция с гарантирана сигурност, която 
комбинира функции на платформите 
за онлайн плащания. За да гарантират 
висока сигурност, СЕПА Кибер Техно-
логии са свързали своята система с 
глобални бази данни, където проверя-
ват информацията. Тези бази данни са 
същите, до които правителствата 
имат достъп. Специалистите на СЕПА 
Кибер Технологии са работили за голе-
ми компании, фокусирани именно вър-
ху това. Всички продукти са тества-
ни и сертифицирани от одитори на 
трети страни. Сигурността е един 
от основните приоритети за млада-
та компания, която предлага разнооб 
разен набор от услуги, разработка на 
софтуер, разработване на приложе-
ния, онлайн маркетинг, обработка на 
плащания, онлайн банкиране, онлайн 
поддръжка, ИТ интеграция, предназна-
чени да осигурят решение за платежни 
транзакции във всеки бизнес.

ЗА 6 МЕСЕЦА ОПЕРАТИВНИЯТ 
БИЗНЕС НА СЕПА КИБЕР 

ТЕХНОЛОГИИ ДОСТИГНА 
7 МИЛИОНА ЕВРО ОБОРОТ 

ЗАЕДНО С ДРУГИТЕ ОФИСИ 
В ТУРЦИЯ, ОАЕ И ТОЗИ ВЪВ 

ФРАНКФУРТ.



РЕКЛАМНИ ФОРМАТИ→

→

 BRANDVOICE АКМИ – хармонията между 
природата и човека

УСТОЙЧИВИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, КОИТО ВПЕЧАТЛЯВАТ

С троително-инвестиционната компа-
ния на братята Мартин и Чавдар Яневи 
успява да промени закостенелите тра-
диции като налага нов модел за проек-

тиране и строителство на жилищни сгради.
„Ние вярваме в изчистения дизайн, ненатрап-

чивите форми и визии, хармонията между при-
родата и човека“, казват основателите на АКМИ 
ООД.

През 2015 г., след над 15 години работа в сфе-
рата на недвижимите имоти, Мартин и Чавдар 

Яневи създават фирма АКМИ. Компанията е спе-
циализирана в проектиране, инвестиции и стро-
ителство на сгради. Освен това предоставя 
услуги по управление на проекти в строител-
ството за други инвеститори. 

„За последните 5 години инвестирахме в 
строителството на 3 сгради с общо РЗП 10 000 
кв.м., като освен това фирма АКМИ беше и про-
джект-мениджър на знаков проект в София с РЗП 
от 20 000 кв.м. За следващите 5 години имаме 
наши проекти с РЗП около 30 000 кв.м., като ще 

BrandVoiceАКМИ

СЪВРЕМЕННО-
ТО КАЧЕСТВЕНО 
СТРОИТЕЛСТВО 
ТРЯБВА НА ПЪРВО 
МЯСТО ДА ОСИГУ-
РЯВА КОМФОРТА 
НА ОБИТАТЕЛИТЕ 
В ДЪЛГОСРОЧЕН 
ПЛАН

К олкото повече го опоз-
наваме, толкова повече 
тайни откриваме. Учени-
те все по-често твърдят, 

че природата предвидливо ни е про-
грамирала да живеем пълноценно поне 
до 140 години! Но такива примери не 
срещаме в обкръжението си, защото 
дълголетието обикновено се нуждае 
от добра хигиена на хранене, двига-
телна активност, качество на сън и 
отработване на стрес - често прене-
брегвани фактори, зависещи от инди-
видуалния избор.

Науката, обаче, действително 
е на мнение, че дългосрочната мла-
дост на организма е възможна и една 
от секретните й съставки се нари-
ча никотинамид аденин динуклеотид 
(НАД+). Този коензим, представляващ 
биоактивната форма на витамин B3 
(ниацин), се намира във всички наши 
клетки и участва активно в безброй 
метаболитни процеси в тялото, 
включително пренос на енергия и кле-
тъчно дишане. Без него е немислимо 
съществуването ни. 

Например митохондриите, енер-
гийните фабрики на клетките, раз-

читат на НАД+ за осъществяване на 
ефективна комуникация между тях 
и клетъчните ядра. Ако преносът на 
информация е нарушен, то той ще 
даде отражение на ДНК ниво и ще 
деактивира функцията на сиртуи-
ните, които са вид ензими, отгова-
рящи за добра фигура, здраве и дъл-
голетие. Логично, с колкото повече 
НАД+ разполагат клетките ни, толко-
ва по-ефективно ще работят мито-
хондриите и сиртуините. 

Част от симптомите при недос-
татъчно количество НАД+ са лош ме-
таболизъм, ниски нива на енергия, хро-
ничната умора, проблеми с паметта, 
некачествен сън, депресивни състоя-
ния, преждевременно старееща кожа, 
влошено зрение и костна плътност. 

Но нека погледнем оптимистично 
на ситуацията – тялото ни активно 
произвежда НАД+. Дори с напредване 
на възрастта, когато тази способ-
ност прогресивно намалява, можем 
да поддържаме процеса със съвре-
менните решения на науката. Учени-
те са разработили различни форми 
за прием на НАД+, които спомагат за 
образуването на нови митохондрии, 

резултатно поведение на сиртуини-
те, намаляване оксидативния стрес в 
организма и забавяне процеса на старе-
ене. В дългосрочен план това може да 
предотврати потенциалното разви-
тие на различни хронични заболявания, 
които често се приписват на напред-
налата възраст.  

Към момента за най-ефикасна форма 
на НАД+ се счита течната. Обичайно 
тя се прилага като интравенозна (IV) 
терапия, която прескача всички бари-
ери на усвояване от организма. Моле-
кулата на дълголетието директно се 
влива в кръвния поток и така може да 
бъде 100%  употребена от всяка клет-
ка – свойство, с което хранителните 
добавки не могат да се похвалят.  

IV терапията с НАД+ е доста по-
зната на света. В края на 60-те години 
американската Агенция за контрол на 
храните и лекарствата (FDA) офици-
ално я одобрява за лечение на зависи-
мости от алкохол и наркотици. През 
последните години все по-често се 
прилага и за подобряване общото фи-
зическо състояние на индивида. 

Интравенозните инфузии набират 
популярност не само зад океана, но и в 
Европа. И с право, защото са работе-
що допълнение към холистичния под-
ход за здравословен начин на живот. 

NAD+: Тайната на човешката природа

BrandVoiceNAD+

ЧОВЕШКОТО ТЯЛО Е НЕОБЯТНА ВСЕЛЕНА. И МОЖЕ БИ В ТОВА СЕ КРИЕ ОСНОВНИЯТ МУ ЧАР

ул. Хенрих Ибсен №13, South Park 
Building, срещу Paradise Center  

Телефон: +359 (0)876 442 445
E-mail: sofia@revivme.com

В последно време изразът „новото нормално“ 
придоби широка популярност. Какво означава 
това за големи организации и компании? 
В момента се намираме в безпрецедентни вре-
мена, особено през последните месеци, което 
доведе до промени и адаптация както в личен 
план, така и в нашите организации. Занапред ви-
наги ще се появява „ново нормално“. Това, което 
наблюдаваме сега, е, че настоящият контекст 
ускори процеса и тези промени се случиха с 
по-бързи темпове. Прогнозите са, че темпото 
няма да се забави, а напротив.

Интересно е обаче как организациите реа-
гират на това. Например стартъпите вече се 
раждат в тази среда и за тях това ще е нор-
малното. Но за големите организации, които 
съществуват от десетилетия, това е съвсем 
ново. Много от тях са преминали или в момен-
та преминават през процес на трансформация, 
за да се адаптират по-добре и да намерят себе 
си в тази среда, а дори и да внедрят начина на 
мислене на стартъпите в организацията си. 
Това неизбежно носи промяна, която обикнове-

но върви успоредно със страх и тревожност 
сред хората. Най-добрият начин да се справим 
с това е постоянно да общуваме помежду си в 
организацията по различни канали и да си отго-
варяме на въпроса защо има нужда да се разви-
ваме и трансформираме. За да се случи това, 
е изключително важно да има прозрачност и 
честна комуникация и това да са вече изградени 
принципи на общуване в екипите. Ако липсват, е 
много трудно да се продължи. Доверието също 
е изключително важно за всяка успешна тран-
сформация. Колкото по-дълбока е промяната, 
толкова по-високи нива на доверие са необхо-
дими. 

И нямам предвид само доверието в лидер-
ския екип, а и към самия процес – изграждането 
на доверие в цялата организация е от същест-
вено значение за полагането на солидна осно-
ва за трансформация. За да има необходимото 
въздействие, този тип трансформация изисква  
промяна в мисленето и дори културата на една 
организация, а не само на структурата и прила-
гане на нови инструменти и процеси.

Доверието е основополагащо за успеха  
на всяка трансформация в организациите
АНДРЕ ВАСКОНСЕЛОС, ГЕНЕРАЛЕН МЕНИДЖЪР НА РОШ БЪЛГАРИЯ

BrandVoice РОШ БЪЛГАРИЯ

ЛИДЕРЪТ ТРЯБВА 
ДА БЪДЕ В СЪСТОЯ-
НИЕ ДА ПРЕМАХНЕ 
ВСИЧКИ ПРЕЧ-
КИ, ПРЕД КОИТО 
ЕКИПИТЕ СА ИЗ-
ПРАВЕНИ, И ДА 
ПРЕДВИДИ КАКВИ 
ПРЕДИЗВИКАТЕЛ-
СТВА ЩЕ СРЕЩНАТ 
ТЕ В БЪДЕЩЕ.

BrandVoice

ГАЛИНА СОФРОНИЕВА – ДИРЕКТОР ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ ВЪВ ВИВАКОМ

Стремим се към сигурна  
и стабилна работна среда 

VIVACOM

Увеличаването на случаите на ко-
ронавурус наложи ново затягане на 
част от мерките срещу разпростра-
нението му. Какви стъпки предприе-
ма VIVACOM в тази ситуация?
Виваком се адаптира гъвкаво към про-
менената реалност още по време на 
извънредното положение, въведено 
през март. И сега нашата цел е на първо 
място да намалим здравния риск за слу-
жителите, за клиентите и партньори-
те ни, и да осигурим непрекъсваемост 
на бизнеса. Около 40% от служители-
те работят от вкъщи, като са разде-
лени на екипи. Разработили сме график 
за посещение на офисите, когато се 
налага присъствие на място. Естест-
вото на работата на част от служи-

телите не позволява работа от дис-
танция, така че тук също съставът на 
смените е постоянен и екипите не се 
срещат. Още в началото осигурихме 
лични предпазни средства, регуляр-
но почистване и дезинфекция на офи-
сите и магазините, дистанция между 
работните места. Всички служители 
имат достъп до e-learning платформа-
та Vivacom e-Academy, в  която публи-
куваме обучение за работа от вкъщи, 
както и обучение за мениджърите за 
ефективно управление на екипи от 
разстояние, за да подпомогнем рабо-
тата им. Реорганизирахме голяма част 
от  присъствените обучения в онлайн 
формат и установихме засилен инте-
рес към тях от страна на служители-

те. Например в програмата ни за раз-
витие на средно ниво мениджъри се 
включиха повече участници. С оглед на 
затягането на противоепидемичните 
мерки, ще продължим провеждането в 
онлайн среда на срещи с доставчици и 
партньори, вътрешни работни срещи, 
обучения и интервюта с кандидати за 
работа. 

Какви предизвикателства доведе 
със себе си преминаването към дис-
танционна работа и как се справих-
те с тях?
Ако през февруари ситуацията с раз-
пространението на вируса изнена-
да обществото и наложи взимане на 
спешни мерки за реорганизация на ра-

Рубриката Forbes BrandVoice  e премиум канал за публикуване на съ-
държание във Forbes България, който предоставя на рекламодатели-
те възможност сами да напишат статия и да споделят своя опит 
и знания, да разкажат успешната си бизнес история и да достигнат 
до правилната аудитория. Във всеки етап от създаването на този 
формат, редакторския екип на Forbes е на разположение да съдейст-
ва и консултира при изготвянето му. 

Forbes BrandVoice публикациите са с ясно посочен автор, позиция 
и снимка,  имат специфичен дизайн и предоставят експертна ин-
формация и перспективи на читателите на изданието, представена  
по елегантен начин в контекста на редакционното съдържание.



Това е формат със съдържание предназначено изключително за рекламодатели 
в луксозния сегмент продукти и услуги. Чрез голяма и качествена визия, придру-
жена с кратка информация, екипът на Forbes България представя най-добрите 
продукти и изживявания и дава достъп на нашите рекламодатели до първо-
класна платежоспособна публика.

РЕКЛАМНИ ФОРМАТИ→

 THE EYE

Ето защо едно от българските имена, с 
които имаме безброй причини да се гордеем, 
е Соня Йончева. Оперната прима, чиито раз-
кошен глас е озвучавал и вълнувал най-голе-
мите оперни зали по света, е сред Послани-
ците на Rolex, швейцарският часовникарски 
производител, базиран в Женева. В тази си 
роля Соня е в компанията на личности като 
Юджа Уан и Майкъл Бубле от сферата на из-
куството, Джеймс Камерън в киното и Ро-
джър Федерер в спорта. Основателят на 
Rolex Ханс Уилсдорф нямал намерение да се 
възползва от славата на популярните лица, а 
по-скоро да създаде смислени партньорства 
и дългосрочна подкрепа. В резултат на това 
се създали връзки, основани на силни прин-
ципи, споделена визия и взаимно уважение – 
това се нарича спонсорство по начина, по 
който само Rolex може да го направи. Соня 
Йончева безспорно е превърнала името си в 
синоним на безкомпромисен професионали-
зъм, прецизност, изпипване на всеки детайл 
до съвършенство, непреходност, класика и 
изключително чувство за естетика. За своя-
та нежна китка тя е избрала два от модели-
те Oyster Perpetual Lady-Datejust – женстве-
ност в най-чистия й вид под формата на 
часовник. 

Първият е изработен от 18 карата розо-
во злато, а диаметърът на корпуса е 28 см. 
Върху безела са инкрустирани диаманти. Ци-
ферблатът в топъл шоколадов цвят прию-
тява 9 диаманта под формата на часови ин-
декси, като акцентът е върху римското IX, 
изработено от 18-каратово розово злато 
и украсено с 8 диаманта. Запазена марка на 
Rolex е увеличителната леща Cyclops при да-
тата за по-добра видимост. President вериж-
ката придава особена елегантност и класа 
на часовника. Механизмът е калибър 2236 със 
силов резерв от приблизително 55 часа.

Вторият часовник, който можете да за-
бележите на китката на Соня Йончева, е из-
работен от 18-каратово жълто злато. И 
при този модел върху безела са инкрусти-
рани диаманти, а комбинацията с цифербла-
та в цвят шампанско е великолепен пример 
за естетски усет. Часовите индекси също 
са с инкрустирани диаманти, като отново 
римското IX е изработено от 18-каратово 
жълто злато и украсено с 8 диаманта. Съв-
сем естествено на този модел не би могла да 
подхожда друга верижка освен Jubilee.

Lady-Datejust e симфония от цветове, 
блясък, достолепие и нежност – точно ка-
къвто е гласът на Соня Йончева.

Арията на 
стрелките

Да бъдеш избран за Посланик на световен 
бранд означава две неща: първо, постигнал 
си нещо значимо, забележимо, оставил си 
следа; и второ, думата ти, мнението ти 

се чуват от много хора по света. 

Колекцията от спортно-елегантни часовни-
ци Alpine Eagle приютява под крилото си, flyback 
хронограф в нов размер корпус. Диаметърът е 
44 мм. Създаден е в три разновидности: Lucent 
Steel A223 с циферблат Aletsch Blue, стомана с 
черен циферблат Pitch-Black и биколор в стома-
на с розово злато.  Часовниците от колекцията 
Alpine Eagle XL Chrono са със съвършено интер-
гиран браслет. 

Chopard успешно стартира колекцията през 
2019г. С представянето на Alpine Eagle XL Chrono, 
освен десетте модела в два размера на корпуса 
(36мм и 41мм) е разширена с три модела с изклю-

чително голям диаметър 44 mm. Тези по-вну-
шителни модели следват формата на китката 
на мъжа и изтънченото движение на хроногра-
фа. В допълнение към циферблата Aletsch Blue, 
Chopard представя нов цвят в колекцията - 
Pitch Black.

Часовниковият механизъм, чиято точност е 
сертифицирана от Официалния швейцарски ин-
ститут за тестване на хронометри (COSC), е 
капсулиран в стоманен корпус Lucent Steel A223, 
иновативна стоманена сплав с изключителни 
антиалергични свойства, здравина и несравним 
блясък, разработена от Chopard.

 Alpine Eagle XL Chrono
Сътворението на

Проектирана и създадена от Карл-Фридрих Шойфеле, колекцията 
Alpine Eagle е вдъхновена от неговата страст Алпите и най-прочутия 

символ на планината – орлите.



РЕКЛАМНА ТАРИФА→
Позиция Цена

ВЪТРЕШНА ДЯСНА СТРАНИЦА 
BRANDVOICE / The EYE

5000 ЛВ.  

ВЪТРЕШНО ФОЛИО 7900 ЛВ.

1-ВО ФОЛИО 8150 ЛВ. 

ВОДЕЩО ФОЛИО 10 450 ЛВ. 

2-РА КОРИЦА 7950 ЛВ. 

3-ТА КОРИЦА 6350 ЛВ. 

4-ТА КОРИЦА 10 450 ЛВ. 

1/2 СТРАНИЦА 2750 ЛВ. 

БРАНДИРАНЕ С РЕКЛАМНА ФАША  
/3 СМ ВИСОЧИНА/

850 ЛВ /СТР.

ВЛОЖКИ И ФЛАЙЪРИ:  

Всички вложки и флайъри се произвеждат и доставят от клиента.
национален тираж - 0.85 лв./бр. // лепене със силикон + 0.10 лв./бр.

*ВСИЧКИ ЦЕНИ СА БЕЗ ДДС

Премиум позиции Цена

ОТВАРЯЩА КОРИЦА / КРИЛО НА ПЪРВА КОРИЦА: 12 950 ЛВ. 

BRANDVOICE корица с материал на 4 страници 

BRANDVOICE корица с материал на 6 страници 

BRANDVOICE на твърда вътрешна страница, 
с материал на 3 страници

BRANDVOICE на твърда вътрешна страница, 
с материал на 4 страници

BRANDVOICE на твърда вътрешна страница, 
с материал на 5 страници

28 750 ЛВ.

36 650 ЛВ

14 100 ЛВ.

17 000 ЛВ. 
 

22 000 ЛВ. 

FORBES INSIGHTS /2 страници/ 10 250 ЛВ. 

FORBES INSIGHTS /4 страници/ 16 555 ЛВ. 

УТЕЖНЕНИЯ: 
20% допълнително за фиксирана позиция. 
Създаване на статия със съдействието на редактор - 500 лв.

+359 888 393 090, victoria@forbesbulgaria.com

+359 888 807 519, anita@forbesbulgaria.com

ВИКТОРИЯ ПАЧЕДЖИЕВА, ДИРЕКТОР РЕКЛАМА

AНИТА АНГЕЛОВА, ДИРЕКТОР МАРКЕТИНГ



ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ→

Цяла страница
Обрязан формат:  

203 Х 267 мм

Необрязан формат:  
208 Х 277 мм

Фолио
Обрязан формат:  

406 Х 267 мм

Необрязан формат:  
416 Х 277 мм

1/2 страница 
хоризонтална 

Обрязан формат:  
203 Х 134 мм

Необрязан формат:  
208 Х 139 мм

1/2 страница 
вертикална 

Обрязан формат:  
102 Х 267 мм

Необрязан формат:  
107 Х 277 мм

Файлови формати:  EPS, PDF или TIFF.
Цветово пространство: CMYK
Всички допълнително дефинирани цветове 
следва да бъдат конвертирани в CMYK.
Разделителна способност: 300 dpi

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:
●  Страниците се подготвят в необрязан 
формат при наддаване по 5 мм от всички 
външ ни страни към реалния размер на 
изданието 
●  Изображенията трябва да се подготвят 
по iCC профила Fogra39. 
●  Общото намастиляване (Total ink или TaC) 
не трябва да е повече от 300%;
●  Освен визията на рекламата, да не се 
слагат допълнително марки за обрязване, 
пасери, скали или други елементи, които 
променят крайния размер на рекламата;
●  Всички използвани елементи (снимки, лога, 
шрифтове и т.н.) трябва да бъдат вградени 
(Embedded) във файла, когато се подава EPS;
●  Препоръчително е да не се поставят 
важни елементи, като лога или текстове, на 
по-малко от 5 мм от ножа, и на по-малко от 
10 мм от вътрешния край на страницата, 
освен ако това не е дизайнерско решение;


