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Брой Месец Специални теми и проекти
Краен срок за  
подаване на 
материали

В продажба 
на 

#1 януари • Иновативни лидери и визионери на 2023 г.
• ESG: Новата парадигма за отговорен бизнес. Визионери за устойчиво развитие
• КЛАСАЦИЯ: ТОП 70 на българските знаменитости.                                                                         

19.12 6.01

#2 февруари                       • Smart Beauty - няма невъзможни неща – иновиции в beauty сектора, компании  
за премиална козметика, дентални и дерматологични клиники и клиники за 
естетична хирургия.                                                                                         
• Дигитални трансформации – проблеми и решения.                                                                                         

16.01 6.02

#3 март                              • Бъдещето на образованието. Технологии и иновативни практики.                     
• Здравеопазване – грижа от ново поколение. 
Болници и клиники. Фармация. Дигитално здравеопазване.                                                                 

17.02 6.03

#4 април                               
FORBES 
FAMILY*

• FORBES FAMILY BUSINESS – успешни семейни компании в България. Ново 
поколение предприемачи. 
• Финтех и финансови услуги на бъдещето.                                           

17.03 6.04

#5 май • Forbes Business Awards 2022 - представяне на победителите.                                                                                       
• Автоматизация и нови технологии. Индустриални иновации.
• Строителство и недвижими имоти.                                           

17.04 4.05

#6 юни                                  
ЖЕНИ  
НА ВЪРХА*

• FORBES ЖЕНИ НА ВЪРХА
• Виното в България. Производители и вносители.  
Винен туризъм.

18.05 6.06

РЕДАКЦИЯТА НА FORBES БЪЛГАРИЯ СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА ПРАВИ ПРОМЕНИ НА ОБЯВЕНИТЕ ТЕМИ.

* Cпециален проект на Forbes България
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Брой Месец Специални теми и проекти
Краен срок за  
подаване на 
материали

В продажба 
на 

#7 юли • Лидерите в информационните и телекомуникационните технологии. Облачни 
услуги. Blockchain. AI & Big Data. IOT & Cyber security.                                                                          
• Успешни компании в енергетиката. Зелена визия.                                                                       

16.06 6.07

#8 август • Пазарувай ефективно – ритейлъри и онлайн търговци.                                                                     
• Електрическа революция в транспорта – е-мобилност от автомобили  
до сърфове.                                                       

17.07 4.08

#9 септември • Зелената сделка и бизнесът в България.                                                              
• Банки и финанси – на една ръка разстояние.                                         
• Реиндустриализацията на България. Големи фабрики и заводи.  

18.08 7.09

#10 октомври • Социално отговорни компании - бизнес със заряд на кауза                                    
• Транспорт, логистика и куриерски компании.   
• КЛАСАЦИЯ: Най-големите работодатели в България.                                                                                             

18.09 5.10

#11 ноември 
МЪЖЕ  
НА ВЪРХА*

• FORBES МЪЖЕ НА ВЪРХА 
• Кръгова икономика. Ефективно използване на ресурсите. 
• HR & Employer branding – тайната на добрата мотивация.   

18.10 6.11

#12 декември • 30 под 30 - БГ селекция 
• Forbes Luxury Estates.
• ХОРЕКА, храни и напитки – традиции и бъдеще. 
• Forbes Transformers – идеи, продукти и услуги, които променят начина, по 
който живеем..

17.11 5.12
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