
КАЛЕНДАР СЪБИТИЯ
2 0 2 3

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.

2023 2023



Всяка година Forbes България представя на своите читатели селекция от 30 
вдъхновяващи млади лидери, които въпреки крехката си възраст имат всички 
необходими знания, умения и визия да променят България и света към по-добро. 
По повод 10-годишния юбилей на проекта „З0 под 30“ Forbes България ще покани всички 
представители на селекциите от годините на събитие, с което ще отпразнува 
успеха на младите хора на България. С вдъхновяващи презентации на някои от 
първите представители на селекцията, провокативни 1:1 интервюта и атрактивни 
артистични изпълнения Forbes ще постави в светлините на прожекторите най-
изявените и успешни хора на „30 под 30“ за последната декада. Събитието ще 
постави началото и на Forbes under 30 Hall of fame, която ще бъде надграждана 
всяка година.

Коктейл

Млади, предприемчиви и успели българи  в секторите:  бизнес, спорт, 
социално предприемачество, наука, технологии, здравеопазване, култура и 

медии, които вдъхновяват с примера си.

АУДИТОРИЯ

26 януари 2023

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

билети

ДОСТЪП ДО СЪБИТИЕТО

200 души 

БРОЙ ГОСТИ
Повече 

информация 
за събитието 

вижте 
 тук.

https://forbesbulgaria.com/forbes-30-under-30-class-2022/


Премиерното събитие Forbes Philanthropy Summit 2023 има за цел да насърчи 
изграждането на филантропска общност в България, като събере на работна 
среща, последвана от бизнес обяд, най-богатите и успешни хора в страната. 
По време на събитието гостите ще обменят опит и ще почерпят знания от 
дарители с безспорна репутация, как да надградят личните си стратегии, за да 
връщат стойност към обществото. Участниците на събитието ще споделят 
ноу-хау за успешни практики и ще поставят началото на платформа за създаване 
на пресечни точки за по-ефективно дарителство.

Водещи филантропи, социални предприемачи и бизнес 
лидери с безспорна репутация.

АУДИТОРИЯ

7 февруари 
2023

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

лична покана 

ДОСТЪП ДО СЪБИТИЕТО

40

БРОЙ ГОСТИ

Кръгла маса



Отговорното отношение към околната среда и обществото вече е съществена 
предпоставка за успеха на всеки бизнес. Това включва внедряването на нови 
материали и бизнес практики, както и различно отношение на бизнеса към хората 
и околната среда. Времето за промяна е сега. 
За първи път Forbes България ще събере най-напредничавите компании и хора, които 
проправят пътя към устойчивия растеж чрез нови процеси, продукти и политики. Те 
отварят вратата към един по-зелен и по-здрав свят, който принадлежи на всички. 
Лидери от бизнеса, които фокусират усилията си върху устойчивото развитие, 
ще разкажат за своите проекти в това направление. Дискусии с водещи експерти 
и консултанти ще представят идеи и примери за най-актуалните практики в 
изграждането на по-добра среда за живеене. 

 

Предприемачи, инвеститори и мениджъри на най-високо управленско ниво. 
Лидери в сферата на бизнеса, които фокусират усилията си върху устойчивото 

развитие. Водещи експерти в сферата на корпоративните комуникации и 
човешките ресурси. 

АУДИТОРИЯ

28 февруари 
2023

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

билети

ДОСТЪП ДО СЪБИТИЕТО

100

БРОЙ ГОСТИ

Форум и коктейл

Повече 
информация 

за събитието 
вижте 
 тук.

https://forbesbulgaria.com/forbes-esg-summit-2023/


Здравеопазването е постоянно променящ се сектор. Сред предоставящите 
здравни грижи вече са не само болници, клиники и аптеки, но и технологични 
компании, които открехват вратата за нови решения и дигитализация в сферата. 
Forbes Healthcare Summit 2023 ще събере на едно място собственици и главни 
изпълнителни директори на бизнеси в сферата на здравеопазването, болници, 
фармацевтични компании, здравни застрахователи, технологични компании и 
инвеститори. Събитието представлява полудневен форум и включва презентации, 
интервюта, дискусионни панели и нетуъркинг коктейл.

Собственици и главни изпълнителни директори на болници, аптеки, 
фармацевтични и технологични компании, застрахователи и инвеститори.

АУДИТОРИЯ

14 март 2023                                            

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

билети

ДОСТЪП ДО СЪБИТИЕТО

150

БРОЙ ГОСТИ

Форум и коктейл
2023

Повече 
информация 

за събитието 
вижте 
 тук.

https://forbesbulgaria.com/2022/06/09/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%8f%d1%82-%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%be%d0%bf%d0%b0/


Успехът е навсякъде, въпреки че животът и бизнесът се промениха толкова много 
през последните години. Пандемия, война, различни изпитания. Но когато нещата 
изглеждат трудни, се появяват нови възможности, с които предприемачите да 
проверят силата си и да покажат, че могат да работят на световно ниво. Ролята на 
Forbes в тази ситуация е да ги подкрепи в техния труден път и да даде възможност 
на почтения бизнес в България да сподели своите успехи. Всяка година конкурсът 
Forbes Business Awards 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 на най-успешните бизнес лидери и компании.

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

АУДИТОРИЯ

5 април 2023

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

куверт

ДОСТЪП ДО СЪБИТИЕТО

170

БРОЙ ГОСТИ
Повече 

информация 
за събитието 

вижте 
 тук.

Вечеря и церемония по награждаване 

2023

https://forbesbulgaria.com/2022/04/14/ebag-%d0%b5-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-forbes-business-awards-2022/


Дебютното издание на Forbes HR & Employer Branding Awards ще бъде елегантна 
церемония по награждаване, която ще събере най-привлекателните работодатели 
за всеки служител в България, които със своята визия и иновативност остават 
устойчиви на фона на все по-предизвикателния пазар на труда. По време на 
събитието ще бъдат отличени най-успешните HR практики и хората, които 
стоят зад тях. 

Forbes HR & Employer Branding Awards ще събере на едно място най-
привлекателните работодатели за всеки служител в България, които 

със своята визия и иновативност остават устойчиви на фона на все по-
предизвикателния пазар на труда.

АУДИТОРИЯ

юни 2023                                              

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

куверт

ДОСТЪП ДО СЪБИТИЕТО

100

БРОЙ ГОСТИ

Церемония по награждаване и коктейл

Повече 
информация 

за събитието 
вижте 
 тук.

https://forbesbulgaria.com/2022/04/14/ebag-%d0%b5-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb-%d0%b2%d1%8a%d0%b2-forbes-business-awards-2022/


Още с първото си издание през 2021 г. Forbes DNA of Success Forum & Awards се ут-
върди като важно събитие за предприемаческата екосистема в България, на кое-
то се срещат предприемачи и инвеститори. Форумната част предлага достъп 
до историите на успеха на водещи български и чуждестранни предприемачи, кои-
то споделят повече за тяхната движеща сила, преодолените препятствия и на-
учените уроци. На една сцена с тях се качват инвеститорите, които помагат 
на добрите бизнес идеи да израснат и да се превърнат в двигател на икономиче-
ския растеж. Програмата на събитието включва презентации, интервюта, дис-
кусионни панели и нетуъркинг коктейл, които дават невероятна възможност за 
натрупване на нови знания и контакти. За финал, на специална церемония Forbes 
България ще отличи най-успешните предприемачи в различни категории и ще връ-
чи голямата награда „Предприемач на годината“.

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

общественото мнение.

АУДИТОРИЯ

5 октомври 
2023

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

билети

ДОСТЪП ДО СЪБИТИЕТО

200

БРОЙ ГОСТИ
Повече 

информация 
за събитието 

вижте 
 тук.

https://forbesbulgaria.com/2022/11/03/dna-of-success-%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%83%d0%bc%d1%84%d1%8a%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%82%d0%be/


Годишна конференция на женската предприемаческа общност в България. Форумът 
събира успешни дами от България и света – предприемачи, мениджъри и ментори 
в различни сфери на бизнеса. 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 
събитието 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 да си поставя още по-високи цели.

Успешни бизнес дами, предприемачи, мениджъри на 
високо управленско ниво и лидери, които влияят на 

общественото мнение.

АУДИТОРИЯ

24 октомври 
2023

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

билети

ДОСТЪП ДО СЪБИТИЕТО

150

БРОЙ ГОСТИ
Повече 

информация 
за събитието 

вижте 
 тук.

https://forbesbulgaria.com/2022/11/24/forbes-women-forum-%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b8-%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%81%d1%83%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b0/


За трета поредна година Forbes ще открехне вратата към най-вълнуващите 
иновации, които променят нашето настояще и бъдеще. В полудневен форум 
някои от най-смелите визионери на променящата се екосистема от иновативни 
компании в България ще разкрият как със своите продукти и услуги преобразяват 
различни сектори от икономиката. Присъстващите ще имат възможност да се 
запознаят със създателите на едни от най-иновативните проекти и да научат 
за трудностите и предизвикателствата, с които се сблъскват. Събитието ще 
приключи с церемония по награждаване на най-иновативните компании за 2023 г. 
и нетуъркинг коктейл.

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

АУДИТОРИЯ

23 ноември 
2023

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

билети

ДОСТЪП ДО СЪБИТИЕТО

200

БРОЙ ГОСТИ
Повече 

информация 
за събитието 

вижте 
 тук.

F O R U M &  A W A R D S
Форум и церемония по награждаване с коктейл 

https://forbesbulgaria.com/2022/09/29/foodobox-ampeco-%d0%b0grovar-win-at-fifa/


Годишна среща, посветена на едни от най-талантливите, успешни, предприемчиви 
и иновативни лидери в бизнеса. За пореден път Forbes България ще събере на 
елегантна гала вечеря всички участници в проектите  “ЖЕНИ НА ВЪРХА”  и 
“МЪЖЕ НА ВЪРХА” и „СЕМЕЕН БИЗНЕС“. Събитието има за цел да засвидетелства 
признание за постиженията на едни от най-успешните мъже и жени на България. 
В неформална обстановка те ще споделят за пътя на своя успех, ще поговорят 
за мечтите, малките детайли, големите лишения и постигнатите цели, които 
изстрелват бизнесите им във висините. По време на гала вечерята те ще имат 
възможност да обменят знания и идеи за бъдещи проекти и да поставят началото 
на нови бизнес партньорства. 

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

АУДИТОРИЯ

05 декември 
2023                                          

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

покана

ДОСТЪП ДО СЪБИТИЕТО

140

БРОЙ ГОСТИ

Вечеря

Повече 
информация 

за събитието 
вижте 
 тук.

https://forbesbulgaria.com/2022/12/02/forbes-men-annual-gala-dinner-2022-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%8a%d0%bb-%d0%b7%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b8/


ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И 
ОФЕРТИ ЗА ПАРТНЬОРСТВО:

ДЕСИСЛАВА ДОБРЕВА

desislava@forbesbulgaria.com
+359 887 545 256

КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯ
2 0 2 3

mailto:victoria%40forbesbulgaria.com?subject=

