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#4 ЯНУАРИ
Forbes Business Awards 2020 - специално приложение
Продуктите и услугите, които променят  качеството на живот // Успешни франчайз компании в България

18.12.2019

#5
ФЕВРУАРИ                       
FORBES WOMAN

Топ 20 на Най-влиятелните жени в българския бизнес  // FORBES Electric Cars - по пътя към успеха - специален проект  
Лидерът в мен. Жените, които променят правилата на играта   

17.01.2020

#6 МАРТ
Частното образование в България и света - успешни примери и класации.                                                                     
Героите на Forbes - победителите от Forbes Business Awards 2020 

18.02.2020

#7 АПРИЛ
Бъдещето на финасовите услуги // How to get rich - възможности за инвестиране в света на отрицателните лихви
Строителство и недижими имоти                                                                          

18.03.2020

#8 МАЙ Стратегиите на успешните мениджъри // Агро бизнес и технологии 17.04.2020

#9 ЮНИ Телекомуникации и 5G технологиите // Фармация и здравеопазване. Най-добрите клиники /по категории/                                                                                                                              18.05.2020

#10 ЮЛИ Иновации на работното място - успешни примери и компании // FORBES KIDS - продукти и услуги в полза на децата 19.06.2020

#11 АВГУСТ Охранителен бизнес. // Изкуственият интелект в полза на бизнеса/интернет на нещата                                                                                                                                   17.07.2020

#12 СЕПТЕМВРИ 
Бъдещето на електонна търговия // Социално отговорни компании - успешни примери
Кибер сигурност - тенденции                                         

18.08.2020

#13 ОКТОМВРИ Топ 70 на българските знаменитости // Банките в дигиталния свят // Иновативни лидери 18.09.2020

#14 НОЕМВРИ 
Най-добрите работодатели в България - класация  // Човешки ресурси - успешни примери и практики
30 под 30 - БГ селекция // Иновативни проекти в енергетиката                                                                                              

19.10.2020

#15 ДЕКЕМВРИ HoReKa, храни и напитки - традиции и бъдеще // Икономиката на България през 2021- прогнози // Forbes Luxury Real Estate                                                   18.11.2020
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КАЛЕНДАР СЪБИТИЯ 2020→
Месец Събитие Формат и аудитория на събитието   Концепция

ЯНУАРИ 

FORBES INSPIRING WOMEN GALA DINNER
Галавечеря

35 забележителни дами

Вечер, пресъздаваща основните фактори за успеха – емпатия, 
устойчивост, креативност, мотивация и знание, чрез 
петстепенно гурме меню и личната история на шеф-готвач. 

FORBES BUSINESS AWARDS 2020
Церемония по награждаване, излъчвана по БНТ 1

400 от най-влиятелните бизнес лидери 

Събитието събира на едно място и отличава най-успешните 
български компании в четири основни категории и 9 секторни 
подкатегории.

МАРТ FORBES WOMEN FORUM

Еднодневен форум 

200 успешни дами и млади жени 
предприемачи

Среща на жените от общността на FORBES, която събира 
успешни предприемачи и визионери, които променят 
страната и света чрез действията си и вдъхновяващия си 
пример.

СЕПТЕМВРИ UNDER30 FORBES FORUM & MEET UPS

Двудневен форум и пет минисъбития

700 млади предприемачи от различни 
области на бизнеса, социалното 
предприемачество, спорта и изкуството 

Среща на най-иновативните и успешни млади предприемачи 
от България и Европа по време на Under30 FORBES Forum & Meet 
Ups.

НОЕМВРИ DNA OF SUCCESS/ДНК НА УСПЕХА

Еднодневен форум и коктейл 

400 от най-успешните  
предприемачи и бизнес лидери

Най-успешните предприемачи ще предадат своите знания, 
като осветяват пътя от идеята до успеха – тежките 
дилеми, провалите и уроците, драматичните и щастливите 
моменти, разочарованията и сбъднатите мечти. А лидери от 
предприемаческата екосистема и професионалисти в различни 
бизнес сфери анализират в детайли факторите за успеха.
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