
КАЛЕНДАР СЪБИТИЯ 2021
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. 

ФОРМАТ: 
ХИБРИДНО СЪБИТИЕ

Церемония по награждаване тип седяща вечеря за 
селектирана аудитория и интерактивна платформа 
с лайв стрийм на церемонията, която ще се излъчи на 
сайта на събитието.

АУДИТОРИЯ: 
Инвеститори, предприемачи, мениджъри на високо 
управленско ниво, известни бизнес личности, опреде-
лящи общественото мнение.

БРОЙ ГОСТИ: 
150 души на живо + 500 онлайн.

ФОРМАТ: 
ГАЛАВЕЧЕРЯ НА ЖИВО

Forbes България ще бъде домакин на специална вечеря 
в чест на вдъхновяващите жени в бизнеса, постигнали 
забележителни успехи в страната и извън нея. 50 дами 
от различни области на бизнеса ще обменят знания, 
идеи и опит, използвайки платформата на Forbes.

АУДИТОРИЯ:
Успешни бизнесдами, предприемачи и мениджъри на 
високо управленско ниво.

БРОЙ ГОСТИ: 
50 души на живо.

ФОРМАТ: 
ХИБРИДНО СЪБИТИЕ

Полудневен форум с лайв стрийм и церемония по 
връчване на първите годишни награди на Forbes за 
ИНОВАТИВНИ КОМПАНИИ. Топлектори и панелисти 
от различни сектори ще се включат в няколко поредни 
панела и уъркшопове. Форумът ще продължи с офици-
ална част - отличаване на НАЙ-ИНОВАТИВНИТЕ КОМ-
ПАНИИ в българския бизнес за 2021 г.

АУДИТОРИЯ: 
Предприемачи, мениджъри на високо управленско ниво, 
представители на класациите 30 под 30 на сп. Forbes, 
водещи бизнес личности, определящи общественото 
мнение.

БРОЙ ГОСТИ: 
150 души на живо + 300 онлайн.

ФОРМАТ: 
НЕТУЪРКИНГ КОКТЕЙЛ ПАРТИ  
годишно клиентско парти на Forbes

Годишно събиране в чест на партньорите и прия-
телите на Forbes. Събитие, посветено на успеха и 
проспериращите бизнеси в България и представяне 
на постиженията и новостите около бранда Forbes. 
В елегантна и предразполагаща атмосфера гости-
те ще имат възможността да създадат нови добри 
партньорства. Всички присъстващи ще се включат в 
томбола с много награди.
 
АУДИТОРИЯ: 
Инвеститори, предприемачи, мениджъри на високо упра-
вленско ниво, представители на бизнес обществото на 
Forbes, Forbes Women, селекциите „30 под 30” и „ТОП 70” 
на най-влиятелните български знаменитости.

БРОЙ ГОСТИ: 
500 души на живо. 
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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 

Forbes България следи отблизо актуалните разпо-
редби 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.   

ФОРМАТ: 
ХИБРИДНО СЪБИТИE
Полудневен форум с лайв стрийм, последван от кок-
тейл. 

Форумът предоставя възможност за придобиване на 
нови знания по разнообразни теми, представени под 
формата на различни формати – интервюта на живо, 
мастър класове, вдъхновяващи презентации, игрови 
анкети и др. Форумът има за цел да се превърне в 
най-голямата конференция в своята сфера и да разви-
ва женската предприемаческа общност в България.

АУДИТОРИЯ: 
Жени предприемачи, мениджъри на високо управленско 
ниво, които променят средата, в която живеем, чрез 
действия и вдъхновяващи примери. 

БРОЙ ГОСТИ: 
100 души  на живо + 200 онлайн.

ФОРМАТ: 
ХИБРИДНО СЪБИТИE
Годишна среща на предприемачите в България и ре-
гиона под формата на полудневен форум, придружен 
от церемония по награждаване на „НАЙ-УСПЕШНИТЕ 
ПРЕДПРИЕМАЧИ” в България и нетуъркинг коктейл.
Събитието включва лекции, презентации, интервю-
та и дискусионни панели с най-успешните български 
предприемачи за пътя им до успеха.
Наградите са за предприемачи в различни категории, 
на база на конкретни постижения – успешен exit, бърз 
растеж, сделка на годината и др.

АУДИТОРИЯ:
Предприемачи, инвеститори, милениъли и мениджъри 
на високо управленско ниво, определящи обществено-
то мнение.

БРОЙ ГОСТИ: 
100 души на живо + 200 онлайн.

 ФОРМАТ: 
ХИБРИДНО СЪБИТИЕ
Церемония по награждаване тип седяща вечеря за се-
лектирана аудитория и интерактивна платформа с 
лайв стрийм на сайта на събитието.

АУДИТОРИЯ: 
Инвеститори, предприемачи, мениджъри на високо 
управленско ниво, определящи общественото мнение.

БРОЙ ГОСТИ: 
150 души на живо + 500 онлайн.
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