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В
сяка година със специалното издание на 
„Мениджър“, посветено на жените и 
лидерството, екипът ни отделя повече 
време и пространство за най-важната тема 
– изграждането на равноправни, подкрепящи 

се и успяващи общества, компании и екипи. Зад 
тях стоят изключителни личности, които не 
просто показват посоката, а конструират и 
създават компаса, който може да ни напътства 
и през най-сложните и непредвидени ситуации. 

На водещата роля на жените в този процес, на 
тяхната способност да отстояват важните 
неща чрез постоянно разгръщане на умения, 
таланти, опит, воля и енергия за промяна е 
посветено специалното издание на „Мениджър“ 
тази година. В него каним да споделят своите 
истории и послания жени с разнообразни 
професии и интереси, които умеят да 
предефинират успеха от голям към общ и 
значим. 

Убедени сме, че Вие сте сред тях 
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Пазим място за Вашите послания  
Моля, определете желания от Вас формат за 
представяне, както и брой страници  
(1,2,3 или повече). 

ВАРИАНТИ ЗА УЧАСТИЕ

Формат 1: Само попитай
Сигурни сме, че Ви намираме на пътя на тежки 
стратегически задачи, планирания и решения, но и 
че винаги имате отговори и на най-неочакваните 
въпроси. Влезте в творческо предизвикателство 
срещу реализирали се в бизнеса, изкуството и 
науките мъже, които ще подготвят специални 
въпроси за Вашето участие.  

Формат 2: Страхотен ден
Споделете част от своя работен процес със спец 
отряда на „Мениджър“ – автори с опит в бизнеса и 
предприемачеството, които ще прекарат няколко 
часа с вас, за да предадат нататък Вашите 
послания, уроци от преодолени препятствия, 
стил на управление и комуникация с личен подход. 

Формат 3: Искам да кажа
Уведомете ни за продукта/услугата, която искате 
да комуникирате чрез изданието, за да отправи 
редакторският ни екип точните и полезни за 
вашето участие въпроси  
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ВЕСЕЛА 

АПОСТОЛОВА
мениджър консултантски 

услуги за Централна 

Европа, Русия, Турция и 

Африка, Hewlett Packard 

Enterprise

З
арко Левчев имаше над 20 

години успешна кариера в 

бранша. Името му беше 

уважавано в гилдията, 

колегите ценяха опита и 

постиженията му. От ня-

колко месеца той обаче имаше 

проблем с пряката си ръководи-

телка, която имаше по-малко 

опит от него. Не приемаше обра-

тната връзка, че трябва да пое-

ма повече задачи и да изпълнява 

всяка от тях по-най-добрия 

начин. Игнорираше мнението 

на пряката си ръководителка и 

нейните виждания за ефектив-

ност. Тя беше раздразнена от 

продължителното нежелание 

Зарко да се вслуша в указанията 

ѝ как да стане по-ефективен, 

а в същото време не искаше да 

го изгуби като част от екипа. 

Как е правилно да се дейст-

ва?  Игнорираше мнението на 

пряката си ръководителка и 

нейните виждания за ефектив-

ност. Тя беше раздразнена от 
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Как е правилно да се дейст-

ва? Игнорираше мнението на 

пряката си ръководителка и 

нейните виждания за ефектив-

ност. Тя беше раздразнена от 

Щастлива съм, че не само в 

професионален, но и в личен 

план съм заобиколена от 

изключително стойностни хора, 

от които се уча всеки ден и 

заради които искам да съм по-

добър човек и да давам повече от 

себе си.“
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Утвърдените жени лидери трябва да подават ръка на новото поколение бизнес дами и господа
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Пазим място за Вашето преживяване
Тази година фотосесиите на жените лидери в специалното издание на 
„Мениджър“ ще бъдат реализирани в Grand Hotel Millennium Sofia  
със специална локация президентския апартамент на хотела. 
Локация: София, бул. „Витоша“ 89B 
Моля, споделете кои са удобните за Вас дни и часове за фотосесия 

..............................................................................................................................................................

ОТ НАША СТРАНА ЩЕ ПРЕДОСТАВИМ:
	 една страница комплимент от редакцията
	 фотосесия с включен професионален гримьор
	 онлайн публикация на представянето в сайта manager.bg + 

страниците ни във Facebook и LinkedIn
	 възможност за участие в наша видео рубрика 

ЦЕНИ:
1 страница – 4000 лв. без ДДС
2 страници – 6000 лв. без ДДС
3 страници – 7000 лв. без ДДС

1 рекламна страница – 4000 лв. без ДДС
четвърта корица – 6000лв.
втора корица – 5000 лв.

СРОКОВЕ:
Набираме заявки за участие до 20 октомври.
Изработването на материалите ще е в периода 20 октомври – 6 ноември.
Графикът за снимките ще е през октомври.
Редакционно приключване на изданието – 10 ноември,  
излизане от печат 29 ноември 2020.
Месец по-късно публикациите ще бъдат качени онлайн.

МЕНИДЖЪР НА ПРОЕКТА 
Венцислав Савов, vsavov@manager.bg

ЗА ЗАПИТВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ И РЕКЛАМА:
adv@manager.bg 

Запознайте се предишни броеве на изданието тук  

www.piero97.com

https://www.manager.bg/zhenata-e
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