
Forbes Women e специално годишно списание, насочено към ак-
тивната, независима жена с кариера и собствен бизнес. По 
традиция изданието представя историите на успешни жени 
и тяхното кариерно развитие в динамичния свят на бизнеса. 

www.piero97.com



ЛИДЕРИ представя филосо-
фията и методите на упра-
вление на жените лидери. 
Това са известни дами с кауза 
и позиция по важни за обще-
ството проблеми.  

ЛИДЕРИ НА МИСЪЛТА дава 
платформа на дами – воде-
щи специалисти в своята 
област, които представят 
решения за важни проблеми 
на бизнес климата в България.

СТРАТЕГИИ представя жени 
на ключови позиции в големи 
компании в България. Те ще 
споделят своя опит и принос 
за развитието на бизнеса, 
която управляват. 

ТЕХНОЛОГИИ е секция, която 
представя истории за успеха 
на жени от IT сектора.

ПРЕДПРИЕМАЧИ представя 
истории на жени, които са 
създали собствен бизнес и го 
развиват успешно. Те дават 
съвети към младите пред-
приемачи.

ЖИВОТ И СТИЛ хвърля свет-
лина към последните тен-
денции, продукти и преживя-
вания с уникални истории и 
доказана стойност. 

СЕКЦИИ В СПИСАНИЕТО

Акцент във  е годишната класация на най-влиятелните български жени, изготвена по ексклузивна-
та методология на екипа на списанието. Дамите на челните позиции са представени с истории за техния успех. Също така 
изданието представя годишната класация на най-богатите жени на Америка, които сами са натрупали богатството си.

РЕДАКЦИОННИ СЕКЦИИ
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ADVERTORIAL

Компания, която прави лодки от пластмасови 
отпадъци; кмет, който отговаря за нощния 
живот в Амстердам и най-необичайният и 
атрактивен начин за придвижване в градски 
условия, и то с български произход – това са 
само част от акцентите в програмата на 
фестивала Absolut Creative Space. Събитие-
то е посветено на креативността в полза на 
устойчивото развитие и ще се проведе от 
3 до 9 юни непосредствено до НДК в специ-
ално създадена за събитието креативна зона 
от рециклирани транспортни контейнери. 
Мултифункционалното пространство на 
Absolut Creative Space пристига за събитието 
от Швеция, напълно оборудвано с 3D прин-
тер и инструменти за разнообразни събития, 
лекции, работилници и партита. Вече са ясни 
и повечето ключови участници в програмата, 
които пристигат от различни точки на све-
та, за да представят своя креативен поглед 
към устойчивото развитие. Самото прос-
транство, в което ще се проведе фести-
валът, ще покаже нагледен пример за устой-
чиво приложение на дизайна чрез четирите 
контейнера за транспортиране на водка, ре-
циклирани и оборудвани от шведската компа-
ния като мобилно пространство за съдаване 
на идеи и проекти.

Всеки oт седемте дни във фестивалната 

програма ще бъде посветен на различна тема 
свързана с креативността, насочена в устой-
чиво развитие. Български и чужди лектори ще 
говорят и работят на теми като дигитален 
лайфстайл, дизайн на бъдещето, познаване 
и опазване на природата, занаятчийство, и 
други важни за Absolut теми като културата 
на нощния живот. Някои от първите акценти 
в програмата, засягащи изброените теми, са 
нощният кмет на Амстердам Мирик Милан, 
дигиталното студио Snask, дизайнера на храна 
Marije Vogelzang и други. 

Фестивалът ще има и българско присъст-
вие в лицето на някои от най0-иновативни-
те стартиращи компании, чиито корени са в 
България. Сред тя се нареждат компанията за 
посделени работни пространства Betahaus, 
студиоto за иновации и дизайн на услуги, про-
дукти и преживявания Creative Shower и компа-
нията за сгъваеми велосипеди Halfbike, която 
проведе кампания за финансиране в Kickstarter, 
преминала с голям успех. 

Още лектори и събития ще бъдат 
обявени скоро на сайта на събитието    
absolutcreativespace.bg заедно с информация за 
откриващото и закриващото парти. Билети-
те за фестивала ще са на цена от 10 лв. на ден 
или 30 лв. за достъп до цялата фестивална 
програма. 

КРЕАТИВНА УСТОЙЧИВОСТ

ПРЕЗ СЕДЕМТЕ ФЕСТИВАЛНИ 
ДНИ ПРОГРАМАТА ПРЕДСТАВЯ 
РАЗЛИЧНИ ГЛЕДАНИ ТОЧКИ 
ЗА КРЕАТИВНОСТТА В 
РАЗЛИЧНИТЕ И ФОРМИ, 
ПОСТАВЯЙКИ АКЦЕНТИ 
ВЪРХУ:

ПЕТЪК
ЮНИ

3 Digital  
Lifestyle

СЪБОТА
ЮНИ
4 Futureproof 

Design

НЕДЕЛЯ
ЮНИ

5 Nature  
Saviness

ПОНЕДЕЛНИК
ЮНИ
6 Craft

ВТОРНИК
ЮНИ

7 Nightlife

СРЯДА
ЮНИ
8 Sustainable 

Fashion

ЧЕТВЪРТЪК
ЮНИ

7 Technological 
Breakthrough

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕКЛАМНО ПРИСЪСТВИЕ

Konica Minolta вече над 10 години е на 
българския пазар. Следващата цел е ком-
панията да се развие до истински дос-
тавчик на IT услуги. 
 
Каква е равносметката след повече 
от 10 години представителство на 
компанията в България? 
Равносметката за нас е, че през тези 10 
години успяхме да генерираме на над 10-
те хиляди устройства в България над 
2 млрд. документа. Имаме и клиенти, 
които посредством нашите услуги са 
по-конкурентни в своята собствена 

област. Изградихме един стабилен екип 
от професионалисти, който работи за 
нас и който продължаваме да разви-
ваме. Разполагаме с една добра парт-
ньорска мрежа от български компании. 
Смятам, че равносметката е положи-
телна и за 10 години постигнахме така 
наречения успех. 
 
Програмата за оптимизирани услуги 
за печат на Konica Minolta е добре по-
зната сред компаниите. Каква добаве-
на стойност дава тя на клиентите ви 
и развила ли се е през годините? 

Ние бяхме първата компания, която 
започна да предлага такъв тип услуга, 
още през 2007 г. Тогава повечето кли-
енти я възприеха, но първите, които се 
съгласиха да използват с нас този мо-
дел, са все още наши клиенти и дораз-
виват услугата. Това, което е полезно 
за компаниите, които ползват услугата 
от нас, е, че те могат да се съсредото-
чат върху основната си дейност, без 
да се грижат за печата в организациите 
си. Нашите специалисти се грижат за 
това да имат безпроблемна работа и 
винаги навреме да получават докумен-

ЕлЕна дрЕчЕва
ИзпълНИТелеН дИРекТоР На konica minolta business solutions bulgaria

нЕ Просто ПЕчатни услуги
BrandVoice оТ konica minolta
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    През последните години основно-
то внимание на обществеността що 
се отнася до пазара на търговски пло-
щи беше насочено към моловете и тър-
говските центрове. Това е сегментът, 
който се развиваше най-интензивно 
и вълнуваше всички, предвид негова-
та обществена значимост от гледна 
точка на нови инвестиции, откриване 
на работни места, промяна на градоу-
стройството и инфраструктурата, 
подобряване качеството на живот на 
крайния потребител в контекста на 
предлагането на удобства, възможнос-
ти за пазаруване и прекарване на сво-
бодното време. 

В рамките на по-малко от 8 годи-
ни (от 2006 г., когато отвориха вра-
ти първите професионални молове в 
страната, до днес) на пазара излязо-

ха повече от 760 000 кв.м. търговска 
площ, целенасочено планирана и изгра-
дена като търговски центрове. 

През същото време, извън свет-
лината на прожекторите, активно 
се развиваше сегментът на т.нар. биг 
бокс оператори – формати с площи над 
1000 кв.м., предлагащи стоки за дома, 
„направи си сам“, електроника, мебели, 
хранителни стоки и др. Експанзията на 
този тип обекти, обаче, се осъщест-
вяваше основно от самите оператори, 
които закупуваха терени с цел изграж-

дане на търговски обекти за собстве-
ни нужди и разрастване на веригите 
си. Този процес постепенно еволюира, 
като някои от големите оператори 
започнаха да оформят търговски зони, 
които условно бихме нарекли “биг бокс 
клъстери“, като концентрираха около 
себе си допълващи търговски марки 
в преследване на две основни цели – 
създаване на привлекателен микс от 
продукти и услуги и увеличаване на чо-
векопотока, от една страна, и подси-
гуряване на допълнителен приход под 
формата на наеми, от друга. 

Пазарът на търговски площи оч-
аквано достигна и до етап, в който 
инвестиционният интерес се насочи 
към нов търговски формат от типа 
„търговски парк“. За разлика от биг 
бокс клъстерите, търговските парко-

ве са професионално 
управлявани инвес-
тиционни проекти, 
които следват спе-
цифична концепция, 
целяща привличането 
на водещи оператори 
в базови продуктови 
сегменти и дългосроч-
но отдаване на тър-

говските площи.
Първият търговски парк в Бълга-

рия беше открит през 2009 г., като 
към настоящия момент обемът на 
търговските площи в професионални 
търговски паркове в България възлиза 
на приблизително 200 000 кв.м. В това 
отношение предлагането им изоста-
ва съществено спрямо сегмента на 
търговските центрове. Това е особе-
но видимо, когато направим най-общо 
сравнение с предлагането на търговски 
паркове в съседни на България пазари 

като Румъния и Сърбия. В Румъния паза-
рът на търговски площи е развит ед-
накво добре и в сегмента на търговски 
площи, и в сегмента на търговски пар-
кове. В Сърбия предлагането на молове 
съществено изостава спрямо България, 
но за сметка на това търговските пар-
кове и биг бокс обектите са много по-
развити и успешни.

Темата е особено актуална що се от-
нася до динамиката на пазара на търгов-
ски площи към момента и очакваното му 
развитие през предстоящите месеци. 

„Биг бокс обектите и търговски-
те паркове предлагат на търговците 
възможност за изгодна и рентабилна 
експанзия, още повече че в момента в 
сегмента се случват процеси на прех-
върляне, преструктуриране и оптими-
зиране бизнеса на редица биг бокс опе-
ратори, което неминуемо ще даде ново 
съдържание и форма на познатите ни 
търговски площи от този формат.„

Само в рамките на 2013г. станахме 
свидетели на сериозна активност в 
сегмента - промяна в собственост-
та на три ключови търговски вериги– 
Piccadilly, Praktiker и BauMax (последна-
та все още в процес на финализиране), 
откриването на първите обекти на 
френския спортен гигант DECATHLON 
и интензивна експанзия на биг богс опе-
ратори като Kaufland, Lidl, Carrefour, 
Technopolis.

Активното търсене и предлагане в 
сегмента в комбинация с тенденцията 
на намаляване на цените на парцелите, 
подходящи за изграждането на такива 
формати, дава основание да очакваме 
акцентите в динамиката на пазара през 
предстоящите месеци да продължат 
да се фокусират все повече върху биг 
боксовете и търговските паркове. 

БОРЯНА ПЕНЕВА
МЕНИДЖЪР ОТДЕЛ ТЪРГОВСКИ ПЛОЩИ В COLLIERS INTERNATIONAL

НОВ ОБЛИК 
И СЪДЪРЖАНИЕ 
НА ТЪРГОВСКИТЕ 
ПЛОЩИ У НАС

BrandVoice ОТ „COLLIERS INTERNATIONAL"

„Пазарът на търговски площи очак-
вано достигна и до етап, в който 
интересът се насочи към формат 
от типа „търговски парк“
БОРЯНА ПЕНЕВА  
МЕНИДЖЪР ОТДЕЛ ТЪРГОВСКИ ПЛОЩИ В COLLIERS INTERNATIONAL

ADVERTORIAL
са материали, с информация и снимки предоставени от ре-
кламода¬телите. Те могат да бъдат под формата на интер-
вю, пред¬ставяне на дадена компания, продукт или услуга.  В 
тях има възможност за включване на снимки с по-голям раз-
мер, графики и скици. Материалите поднасят полезна и ак-
туална информация на читателите на Forbes и дават въз-
можност на хора от бизнеса да изкажат своята позиция по 
конкретна актуална тема, да споделят идеи и бъдещи про-
екти на компаниите си.

BRANDVOICE
Рубриката BrandVoice предоставя на рекламодателите ши-
рока платформа с голямо въздейтвие, чрез която те могат 
да разкажат своята успешна бизнес история, представена  
по елегантен начин в контекста на редакционното съдър-
жание на списанието. Чрез BrandVoice знаещи хора от биз-
неса, които са ясно посочени като автори със своите име-
на, позиция и снимка, предоставят експертна информация и 
перспективи на читателите на изданието.
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕКЛАМНО ПРИСЪСТВИЕ

ЗНАНИЕТО НА БИЗНЕС ЛИДЕРИТЕ
Това е нов маркетингов инструмент, който се предлага един-
ствено, като част от специалните теми на списанието. В 
тези материали фокусът е върху бизнес лидера, което е в 
пълен синхрон с концепцията на Forbes, а именно да се кон-
центрира върху личностите. Рекламодателите имат пълен 
контрол върху съдържанието, а читателят  получава про-
зрачността, от която има нужда, за да може да оцени досто-
верността на поднесената му информация.“

THE EYE
Рубриката THE EYE поставя на фокус конкретен продукт, 
чрез голяма и качествена снимка и предоставя кратка ин-
формация за неговите характеристки. Изполваните сним-
ки и текстове се подготвят и изпращат от рекламода-
телите. Екипът на Forbes България подготвя цялостаната 
визия на материала, в синхрон с дизайна и стилистиката на 
списанието.
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