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Уважаеми дами и господа,

В ръцете си държите петото издание на специализирания каталог 
на HR Industry. И този път се постарахме да съберем в него всички най-
добри продукти и услуги, които бихте могли да намерите на пазара в 
момента. Смятаме, че той несъмнено ще бъде от полза за тези от вас, 
които искат успешно да развиват човешките ресурси в компанията си 
и да бъдат сред най-добрите професионалисти в областта.

Както винаги, HR Industry си поставя за цел да бъде сборен пункт 
на топ компаниите на пазара и да даде възможност само в рамките на 
един ден да се запознаем с новости и тенденции, които ще определят 
работата ни за години напред. Вярваме, че с общите усилия, които 
полагаме, можем да спомогнем за развитието на този бранш!

В този каталог ще намерите всичко, от което се нуждае вашият 
HR отдел – услуги по подбор на персонал, одит, обучения, тренинги 
и тиймбилдинг, HR outsourcing, payroll, софтуер за управление на 
човешките ресурси, временна заетост, ваучери за храна и дрехи, 
животозастраховане, конферентни зали и хотели. 

HR Industry се организира от  с финансовата подкрепа 
на  .

Медийни партньори на изложението:

          
               

С пожелания за успешен бизнес,

Екипът на     
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ПРОГРАМА

 10:00 ч. Официално откриване на събитието
 10:15 - 18:00 ч. Работни срещи в зали „Мусала“ I и II
 10:15 - 18:00 ч. Презентации в зали „Алеко“ и „Вихрен“
 18:00 ч. Закриване на събитието

ПРЕЗЕНТАЦИИ - ЗАЛА  „АЛЕКО“

 10:15 - 11:00 ч. MARSH - Проучване на нивата на 
възнаграждения и придобивки.

 11:15 - 12:00 ч. ForTeam Consult - За организационната 
култура конкретно и прагматично. Как HR 
може да създава стойност за бизнеса чрез 
управление на корпоративната култура?

 12:15 - 13:00 ч. Sodexo Bulgaria - Гъвкави социални 
придобивки за по-качествен живот. И още 
- иновация, мотивация и спорт за вашите 
служители със Sport Pass.

 13:15 - 14:00 ч. Adecco - Оценяване на мениджърите – 
дизайн на център за развитие.

 14:15 - 15:00 ч. In your hands - Защо не ни се получава с 
иновациите?

 15:15 - 16:00 ч. BG Business solutions - SuccessFactors 
лидерът в облачните решения за управление 
на човешките ресурси - демонстрация.

 16:15 - 17:00 ч. Academy for leaders - Признаци за 
конфликти, превенция и стратегии за 
разрешаването им.

 17:15 - 18:00 ч. Sports club Kyokuten – Регулиране на тялото 
за висока работоспособност и сплотяване на 
колектива.
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ПРЕЗЕНТАЦИИ - ЗАЛА  „ВИХРЕН“

 10:15 - 11:00 ч. IHR - Постигане на устойчив успех в 
турбулентни времена – реални бизнес 
казуси от България.

 11:15 - 12:00 ч. JobTiger - Ефективни методи за Employer 
Branding. Как трябва и не трябва да го 
правим!

 12:15 - 13:00 ч. 11235 - Геймификацията - от разтърсваща 
иновация към нов стандарт за успешните 
компании. Как да повишите ангажираността 
и мотивацията на служителите си, 
използвайки Геймификация.

 13:15 - 14:00 ч. Business Effect - Приложение на тестовете 
на TTI Success Insights за оценка и развитие.

 14:15 - 15:00 ч. Fusion Academy - Творчеството като 
иновативен HR инструмент за решаване на 
множество задачи. Представяне на добри 
практики и текущи проекти от България.

 15:15 - 16:00 ч. Intellect - Съвременни практики при 
подбора на кадри в сферата на обученията 
или Качествен подбор-гаранция за 
качествена услуга.

 16:15 - 17:00 ч. Noble Manhattan Bulgaria - Коучинг, 
Шоколад и Танц.

 17:15 - 18:00 ч. Supply Chain - И складовият персонал може 
да генерира печалби за фирмата – само му 
дайте възможност.
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УКАЗАТЕЛ ПО СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ:

1 . Подбор на персонал – стр. 8, 12, 34, 36, 48, 50, 54, 60, 62, 64, 
70,  88;

2. Оценка на представянето на персонала - стр. 7, 12, 16, 24, 
26, 30, 34, 36, 38, 44, 54, 60, 62, 70, 92, 94;

3. Обучения, тренинги, тимбилдинги - стр. 7, 10, 12, 14, 16, 18, 
20, 22, 24, 30, 32, 34, 38, 40, 44, 46, 54, 56, 58, 60, 70, 72, 74, 82, 
84, 90, 92, 93, 94, 96;

4. Pay-roll / Обработка на възнаграждения - стр. 8, 12, 24, 36, 
48, 50, 62, 76, 88;

5. HR outsourcing - стр. 8, 12, 18, 20, 24, 34, 36, 38, 48, 50, 54, 60, 
62, 70, 88;

6. Консултантски услуги и одит - стр. 6, 7, 20, 24, 30, 36, 38, 44, 
54, 56, 60, 62, 70, 72, 84, 94;

7. Услуги по временна заетост - стр. 8, 12, 18, 36, 48, 50, 60, 88;

8. Животозастраховане и здравно осигуряване - стр. 68;

9. Ваучери за храна, дрехи, подаръци - стр. 18, 26, 80, 93;

10. Софтуер за управление на ЧР - стр. 16, 42, 86, 94;

11. Конферентни зали и хотели – 38, 52, 53, 83, 83, 96;

12. Друго - стр. 12, 16, 18, 20, 25, 28, 36, 40, 66, 74, 78, 80, 88, 90, 
96.
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Адеко България ЕООД

София 1766, Бизнес Парк София, Сграда 11А, Етаж 2 и 4 
Тел: + 359 (2) 489 83 35; Факс: + 359 (2) 489 81 90 
Sales.Bulgaria@adecco.com; Jobs.Bulgaria@adecco.com 

www.adeccobulgaria.com

Като световен лидер в областта на човешките ресусрси, 
Адеко предлага широк спектър от услуги и решения, 
разработени в зависимост от нуждите на нашите клиенти 
и съдружници. В България услугите ни са свързани с 
консултиране на човешкия капитал, подбор на персонал, 
временна заетост, както и HR администрация, труд и 
работна заплата, аутсорсинг на бизнес процеси. 
Ако търсите нови възможности за реализация, Adecco ви 
осигурява достъп до повече позиции в повече компании, 
отколкото който и да било друг, както и ресурсите, необ-
ходими, за да постигнете своите кариерни цели.
Ако вашата фирма търси по-ефективни начини за нами-
ране и управление на кадри, Adecco може да ви помогне 
да преодолеете най-трудните предизвикателства по от-
ношение на човешките ресурси.  Нашите специализира-
ни професионални звена ни позволяват да предоставяме 
целеви услуги в голям брой пазарни сектори.

●   Управление на проекти

●   Временна заетост

●   Подбор на персонал

●   Администриране на персонал

●   Аутплейсмънт

●   Решения, свързани с човешките ресурси

●   SHL и Xpert оценяване

●   Обучения

ЗА КОНТАКТИ:

УЕБ САЙТ:

ЗА ФИРМАТА:

ОСНОВНИ 
  УСЛУГИ:

www.adeccobulgaria.com












Асоциация за подпомагане на академичната общност (АПАО) 
е единствената организация в България, предлагаща 
уникален и ефективен достъп до многобройна младежка и 
студентска аудитория. В продължение на 11 години АПАО 
комуникира активно с над 60 000 младежи и студенти.

 Разпространение на международните идентификационни
карти ISIC, EYC, ITIC;

 Около 60 000 младежи и студенти на възраст между 18 и 29 
години ползват в ежедневието си членските си карти в развитата 
от АПАО мрежа от преференции;  

 Над 1000 популярни и водещи обекта в България предоставят 
преференции за картодържатели в различни сфери на 
обществения и икономически живот в страната, включително и 
държавни и общински институции; 

 Провеждане на информационни кампании в университетите;

 Реализирани 26 ко-бранд партньорства с български 
университети, с които АПАО работи в партньорство;

 Развитието в България на младежката и студентска общност, 
както и активното взаимодействие и комуникиране с тази 
общност, прави  АПАО ценен партньор за достигане до тази 
аудитория.  

През академичната 2015/2016 г. в АПАО членуват около 60 000 
асоциирани членове - учащи, студенти и младежи (млади 
работещи) на възраст до 29 години.



Асоциация за подпомагане на академичната общност (АПАО) 
е единствената организация в България, предлагаща 
уникален и ефективен достъп до многобройна младежка и 
студентска аудитория. В продължение на 11 години АПАО 
комуникира активно с над 60 000 младежи и студенти.

 Разпространение на международните идентификационни
карти ISIC, EYC, ITIC;

 Около 60 000 младежи и студенти на възраст между 18 и 29 
години ползват в ежедневието си членските си карти в развитата 
от АПАО мрежа от преференции;  

 Над 1000 популярни и водещи обекта в България предоставят 
преференции за картодържатели в различни сфери на 
обществения и икономически живот в страната, включително и 
държавни и общински институции; 

 Провеждане на информационни кампании в университетите;

 Реализирани 26 ко-бранд партньорства с български 
университети, с които АПАО работи в партньорство;

 Развитието в България на младежката и студентска общност, 
както и активното взаимодействие и комуникиране с тази 
общност, прави  АПАО ценен партньор за достигане до тази 
аудитория.  

През академичната 2015/2016 г. в АПАО членуват около 60 000 
асоциирани членове - учащи, студенти и младежи (млади 
работещи) на възраст до 29 години.







София, бул. „Дондуков” 64, тел: 943 3 943, 0896 896 896
София, ул. „Граф Игнатиев” 78, тел: 98 98 440, 08 98 98 42 42

www.avo.bg

ЗА КОНТАКТИ:

УЕБ САЙТ:

АВО Езиков и изпитен център

Защо да изберете АВО за свой партньор?
•   25 годишен опит в предлагането на висококачествено обучение по 
английски език. 
•   Eдинственият езиков център в България, акредитиран от EAQUALS /
Асоциация за оценка и акредитация на качеството на езиковите услуги/. 
•   Oторизиран отворен изпитен център за провежда изпитите на Cambridge 
English Language Assessment  в над 70 изпитни бази в цялата страна. 
•   Eдинствената образователна институция у нас, одобрена от University of 
Cambridge да квалифицира и сертифицира преподаватели по английски език в 
курсове CELTA & DELTA.

Учебни програми
Пълен спектър курсове по английски език на всички нива съгласно Общата 
Европейска Езикова рамка:
•   Общ английски
•   Бизнес английски  
•   Английски за комуникация
•   Юридически английски
•   Интернет-базирано обучение
•   Изпитна подготовка- FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL
•   Корпоративно обучение   

Предимсвата за вашата компания: 
•   Безплатен езиков одит - максимално прецизно уточняване езиковите 
нужди, нивото на владеене на езика и очакванията на курсистите
•   Индивидуално разработени учебни програми съобразно нуждите на 
компанията ви и профила на участниците
•   ЕAQUALS сертификат, признат от образователни институции и 
работодатели в цяла Европа, при покриване на основните нива от ОЕЕР
•   Висококвалифицирани преподаватели англичани и българи
•   Неограничен безплатен достъп до онлайн платформа с допълнителни 
упражнения и ресурси за обучаемите
•   Текуща информация за напредъка на служителите ви и посещаемостта на 
курса
•   Писмен коментар за напредъка на всеки служител в края на курса





   
 
                                                                

  
Защото добавяме стойност 

 
 

 
 
 

 

 
  

Контакти 
 

www.a3-vd.com        info@a3-vd.com 
 

     

Нашите 
приоритети 

за 2016

Вътрешнофирмени 
мениджърски и лидерски 

тренинги 

Креативни 
тиймбилдинг програми

Leading beyond

the walls

Отворени уъркшопи за 
личностно развитие

Talk and listen

Идентифициране и 
внедряване на добри 

практики в организации, 
ориентирани към успех 
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Фондация на бизнеса
за образованието

София  1504, ул.”Сан Стефано”7                                        
тел.: 02/ 49 18 028; факс: 02/ 49 18 029 
e-mail: fbo@fbo.bg 

www.fbo.bg

Фондация на бизнеса за образованието (ФБО) е неправител-
ствена организация с общественополезна дейност, създадена 
през 2005 г. ФБО е утвърден лидер в областта на ученето и кариер-
но развитие през целия живот в България. Фондацията насочва го-
ляма част от своите усилия за развитие на кариерно консултиране 
в България, като средство да се инвестира в потенциала на децата 
в училище, студентите и младите хора. 
Фондацията представлява международно призната програма 
Global Career Development Facilitator за обучение на кариерни 
консултанти и e единствената, която има права да сертифицира по 
нея в България. От 2005 г. ФБО е сертифицирала над 1500 специа-
листи в цялата страна и е изградила широка неформална мрежа 
от младежки работници, училищни съветници, университетски ка-
риерни консултанти, HR мениджъри, експерти и европейски парт-
ньори. Сред основните резултати, постигнати от ФБО, са изграде-
ната мрежа от 37 университетски кариерни центрове, които дават 
възможност над 160 000 студенти да получат услуги по кариерно 
ориентиране; както и създаденият капацитет за професионално 
ориентиране и информиране в средните училища в цялата страна. 
Беше успешно пилотиран и проект за създаване на Клубове Кари-
ера като извънкласна форма на ранно кариерно развитие. 

ФБО организира семинари и обучения в областта на кариерното 
развитие и конкурентоспособността; инициира обществени съ-
бития, кампании и проучвания; създава и разпространява учебни 
материали, сътрудничи с държавни, обществени, икономически и 
науката институции в страната и в чужбина.

ФБО активно участва в над 25 европейски и национални проекти, 
насочени към личностното и професионално развитие и социално 
включване чрез иновативни методи на обучение по опративните 
програми и програмите за учене през целия живот. През 2014 г. 
ФБО предвижда да се включи активно в новата европейска про-
грама ERASMUS+, като продължи да създава и промотира нови 
иновативни инструменти за учене през целия живот.

ЗА КОНТАКТИ:

УЕБ САЙТ:

ЗА ФИРМАТА:
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Catalyst България

София 1463 , ул. Свиленица №1, 
тел.:  + 359 2 859 39 73; + 359 88 508 98 99

www. catalystteambuilding.bg

Catalyst  България  има  най-богатото в 
индустрията  портфолио  от програми  за 
тиймбилдинг и мотивационни събития.    
Когато работите в партньорство с  Catalyst  
България, вие имате възможност да избирате 
от актуални и   иновативни  тиймбилдинг  
решения и креативни  програми по света. 

Това е възможно, защото като  част Catalyst 
Global , която има представителства в  
35 държави  във всички континенти, в 
ежедневната си работа обменяме идеи, 
споделяме натрупан  опит  и  добри практики 
с  опитни колеги от цял свят. 

За дванадесет години  повече от 200  
български и мултинационални компании са 
ни доверили екипите си.  

Позитивните  обратни връзки  за 
удовлетворението от  постигнати резултати, 
които получаваме от клиентите си, са 
основния стимул за нашето постоянно 
развитие. 

ЗА КОНТАКТИ:

УЕБ САЙТ:

ЗА ФИРМАТА:





Contact us:

Further Information:

  References

Markus Repnik, Country Manager,
World Bank Country Office Bulgaria

  

Michael Wöss, Managing Director,
Porsche Leasing BG

Gloria Maneva, Human Resource Manager
FORTON International

We were very pleased with our cooperation with 
CATRO Bulgaria! Their professionalism, individual 
approach and the quality of the interactive exercises 
have fully met our expectations. Our management 
and our employees are looking forward to future 
projects with CATRO Bulgaria and we recommend 
them by heart!  …with CATRO Bulgaria we have encountered high 
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Търсите ли бизнес 
партньор в областта на 
човешките ресурси?

Ние сме експерти в достигането и селектирането на 
квалифицирани кадри с потенциал за развитието на 
вашата организация. Независимо в кой сектор на 
икономиката оперирате, ние ще намерим правилните 
хора за Вас!

В HRS вярваме, че подходящата работа може да 
преобрази живота на човека и подходящият човек може 
да трансформира и поведе бизнеса в нова посока. 

Екипът на HRS България работи за Вас и се стреми към 
Вашето съвършенство! Ние сме надежден партньор за 
наемане на персонал, временни назначения, 
администриране на персонала и разнообразни решения, 
свързани с човешките ресурси.  

www.hrs-bg.com
info@hrs-bg.com 
+359 2 419 14 14
ул. Юнак 11–13, ет. 2
София 1612

Нашите услуги:            

HRS Постоянна заетост
Подбор на персонал

HRS Временна заетост
Решения за временни проекти

HRS Администриране на персонал
Администриране на вашия човешки ресурс

HRS Пейрол
Изчисление и администрация на възнаграждения

HRS Bulgaria
Your people, our business.
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Повече информация на
тел.: +359 2 933 5024 / +359 2 933 5025 или имейл: sofi a.events@hilton.com,

sofi a.hilton.com     facebook.com/hiltonsofi a   twitter.com/hiltonsofi a
за да организираме следващата ви среща!
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Ин Йор Хендс ООД 

София, 1113, бул. Шипченски проход 18, офис център 
GALAXY, офис 503, тел. 029868515, GSM: 0884279370,               
e-mail: sales@inyourhands.bg

www.inyourhands.bg

IN YOUR HANDS е иновативна консултантска компания, фо-
кусирана върху развитието на компетенциите на служители-
те с цел подобряване на представянето.

Ние сме съчетали опита, знанията и професионализма на 
нашите консултанти с опита, иновативния подход и ноу-хау 
практиките на световния лидер в поведенческите симу-
лации Eagle’s Flight Канада и на световния лидер в бизнес 
симулациите CELEMI Швеция. По този начин сме разработили 
концепция за услуга, чрез която работим ефективно на всяко 
ниво на учене (нагласи, знания, умения) в широк спектър от 
компетенции (продажби, лидерство, мениджмънт, личностни 
умения).

• Най-големият инструментариум в България от бизнес 
симулации и обучения чрез преживяване по лиценз на 
световните лидери в тази област;

• Специализирани програми за стратегически дискусии, 
предназначени за висшия и среден мениджмънт;

• Лицензирани международни програми за изграждане и 
развитие  на професионални мениджърски и търговски 
екипи;

• Разработване на бизнес симулации по задание на клиен-
та, отразяващи 100 % спецификата на неговия бизнес;

• Набор от инструменти за насърчаване на промяна в 
поведението;

• Професионални инструменти за оценка на представянето 
и управление на талантите;

• Собствен екип от 6-ма сертифицирани фасилитатори и 
3-ма международно доказани консултанти, гарантиращи 
най-високо качество на предоставените услуги. 

ЗА КОНТАКТИ:

УЕБ САЙТ:

ЗА ФИРМАТА:

ОСНОВНИ 
  УСЛУГИ:

СФЕРИ НА 
ДЕЙНОСТ:

• Обучения, тренинги; 
• Оценка на представянето на персонала.



Management and Leadership

Sales

Innovation

Business Acumen

Behavior and Culture Change 

Project and Change Management

Personal effectiveness

Our world-class 
tools in training

Industry 
Specifics

Areas of 
influence

Simulation based trainings

Scenario based trainings

Knowledge sharing trainings 
with Active Learning  

Elements

Discussion Boards

Storytelling
ye

ar
s10
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of learning innovation 
in Bulgaria

Banking § Finance

Pharmaceuticals § Health Care

FMCG

Manufacturing § Mining

IT § Service

Retail



СЪБИТИЯ НА 
®

Организирането на различни събития съпътства дейността на JobTiger още от 
създаването на компанията. С над 15 години практика в сферата на човешките 
ресурси и други дейности, свързани с пазара на труда в България, ние имаме уве-
реността и смелостта, че можем да отговорим на широк кръг нужди и очаквания.

Събития за HR професионалисти:

        ●   HR Industry – единственото по рода си изложение, представящо услуги 
и продукти за управление на човешките ресурси. Основната цел на HR Industry 
е да бъде платформа за генериране на нови бизнес партньорства, обмяна на 
идеи и място, където всички мениджъри и специалисти, работещи в областта 
на човешките ресурси, могат да сверят часовниците си с всичко най-ново и 
актуално на пазара.

        ●   HR Weekend – в неформална, приятелска обстановка, JobTiger органи-
зира традиционни срещи на HR специалистите в България. Основна цел на тези 
срещи е обмен на опит, дискутиране на конкретни проблеми и споделяне на 
полезни практики.

        ●   ТОП ИКТ Работодател – първата в национален мащаб класация на во-
дещите компании от сектора на информационните и комуникационни техноло-
гии (ИКТ), развиващи дейност в България. Годишната подредба се прави на база 
специализирано изследване за определяне удовлетвореността на служителите 
в ИКТ сектора.

Кариерни форуми и събития за специалисти, търсещи работа:

●   Национални дни на кариерата 

●  Дни на кариерата“ в секторите: ИТ, Телекомуникации и BPO

●  „Дни на кариерата“, сектори: Икономика, Финанси, Човешки ресурси,

     Маркетинг и Обслужване на клиенти

●  Виртуални дни на кариерата 

●  Be IT Conference



За контакти:   София 1000, ул. Цар Симеон №53
                              Т: 02/ 49 180 00, Ф: 02/ 49 338 86; o�ce@jobtiger.bg
                              уеб сайт:  www.jobtiger.bg

JobTiger Recruitment
Подбор на персонал

®

          В зависимост от нуждата на клиента, ние можем да предложим: 

●   традиционен подбор - пре-селекция, интервюта и оценка на знанията

●   ИТ подбор, включващ специализирано търсене и канали на комуникация

●  асесмънт център

●  масов подбор

Outplacement е наша допълнителна услуга, която има за цел да подпомогне 
процеса на съкращаване на служители с цел по-бързото им адаптиране и 
намиране на нова реализация. 

Работейки с JobTiger Recruitment, вие печелите:

●  Качество на кандидатите, защото ние тестваме техните качества и умения 
и проверяваме препоръките им;

●  Бързина, защото ние сме цял екип от доказани специалисти и работим 
гъвкаво и динамично; 

●  Време, защото разглеждате само подходящите кандидати;

●  Гаранция за назначените специалисти;

●  Удоволствие от работата с нас, защото JobTiger работи с удоволствие.

В подкрепа на достигането до най-подходящите експерти имаме готовност 
да изградим цялостна рекламна кампания, както в онлайн медиите на 
JobTiger, така и в други, специално подбрани за конкретните позиции. 

Услугата по подбор е една от ключовите, които JobTiger предоставя на 
своите клиенти. Тя е все по-търсена, все повече клиенти са с нас заради 
начина, по който работим – стремим се да им предлагаме най-качестве-
ните услуги, които биха могли да намерят на пазара.



Whether you have  
1 or 2000 employees

Whether you need an integrated 
full-scope HR service or assistance  
only in a particular area

Whether you need us only to 
advise or perform the tasks on 
your behalf

KPMG in Bulgaria has the 
knowledge, experience and 
proven track record to be your 
trusted provider in handling HR 
matters and assisting you in 
attracting competent and skilled 
professionals, ensuring that the 
local compliance obligations are 
met, and helping you establish and 
maintain your employer  
of choice image.

As part of our core services,  
we offer a wide-ranging packaged 
HR service as well as a tailored 
approach covering only certain 
employment aspects.



Contact us
Kalin Hadjidimov

Partner, Tax & Payroll 
+359 2 9697 700 
khadjidimov@kpmg.com

Juliana Mateeva

Partner, Legal Advisory 
+359 2 9697 600 
jmateeva@kpmg.com

kpmg.com/bg

How KPMG can support you 
We work in partnership with our  
clients to understand their business  
drivers, culture and values, enabling  
us to provide a tailored solution.  
Our professional team has extensive 
experience in assisting clients from 
various industries with:

Recruitment Services 

 � Selection of top, senior and middle 
management, technical and expert 
positions

 � Utilising a database of over  
40 000 CVs 

 � Applying in-depth knowledge of 
local labour market and workforce 
trends

Outplacement Services

 � Advice and assistance in 
reorganisations and transitions

 � Retrenchment planning  
and assessment

 � Support and individual career 
consulting to departing employees

 � Advice on sustaining the 
organisation’s image

Payroll Services

 � Payroll in different working schemes 
and remuneration structures 

 � Remuneration and benefits

 � Statutory and management 
reporting

 � Employee hotline 

 � Liaison with authorities with 
respect to payroll issues

 � Advice on personal income tax  
and social security matters 

HR Administration

 � Administration of all employment 
documents and contracts 

 � Maintenance and update of 
employee files and registers

 � On-site visits to manage  
HR matters and employee inquiries

Employment Legal Advisory

 � Employment contracts

 � Regulatory compliance

 � Employer policies and procedures

 � HR Compliance Quick Scan reviews

 � Tailored training for employers

 � Assistance during labour  
authorities audits

 � Assistance in restructurings  
and retrenchment 

Global Mobility Services 

 � Tax and legal advice on 
secondments/assignments 

 � Visa, work permits and residence 
procedures for EU/non-EU nationals

 � Tax returns preparation and 
issuance of tax and social security 
certificates



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 















1

4

6

5
3

2





If you have the willingness to learn 
we provide the rest.

Train with the
 

Experts in 
Life & Corporate 
Coach Training
 
Компанията с най-дълги 
традиции и утвърден опит в 
обучението на специалисти по 
коучинг в света (от 1993)

Ун и к а л н а Д и п л о м н а П р о г р а м а
Diploma as a Life and Executive Coach

• 350 часа обучение
• вече изцяло и на Български Език
• съобразена с етичните и професионални 

стандарти на  IIC&M, EMCC и ICF
• международно акредитирана от

Над 900 различни компании в света предлагат 
обучения по коучинг

Ноубъл Манхатан e 1, с която получавате 
ПОВЕЧЕ

Грижим се за Вас 

и Вашето успешно развитие като Коуч
както по време, така и 

СЛЕД дипломирането ви

Свържете се с : 
Катрин Прентис, Акред. Мастър Коуч (IIC&M)
Bu lga r i a@Nob le -Manha t tan .com
+359 876 426 929, +359 88 44 19 867
http://Coaching-in-Bulgaria.com
http://Noble-Manhattan.com
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Клуб за бойни изкуства

и двигателни упражнения 
КЬОКУТЕН 

Кирил Хинков, моб. 0882 7447 83, 
e-mail: office@kyokuten.net 

www.kyokuten.net

Програма за поддържане на добро здравословно състояние, 
висока работоспособност и сплотен колектив чрез упражне-
ния на работното място.
• Настройка на тялото, вниманието и духа – поза, осанка, готов-

ност за работа, излъчване, увереност и самообладание. 
• Саморегулация при стрес и високо напрежение. 
• Сън и принципи за почиване и възстановяване на пълната ра-

ботоспособност.
• Здравословно хранене и активност за по-добър живот. 
• Повишаване на имунитета и съпротивителните сили на органи-

зма чрез психо-физически  упражнения.  
• Начини за подобряване и преодоляване на различни проблем-

ни състояния: потиснатост и депресия; сценична треска, страх и 
притеснения; главоболие и мигрена; болки и трудности при дви-
жение на ставите или гръбнака.

• Добър живот по женски: предменструален синдром, бремен-
ност, менопауза.

• Масаж, самомасаж и други прости физиотерапевтични методи 
за подпомагане на себе си и на другите.

• Позитивно стимулиране на децата чрез двигателни упражнения 
и съвместни игри. Уводен курс за родители. 

• Преодоляване на междуличностни конфликти и напрегнати си-
туации чрез теория и подходи на бойното изкуство. Вербална 
самоотбрана. 

• Предпазване и самоотбрана при агресивно поведение и опити 
за физическо насилие.  

Упражненията на клуб „Кьокутен” са единствена по рода си прак-
тическа програма за обучение на работното място в методите за 
постигане на по-добро здраве и качество на живот чрез саморе-
гулация. Те се основават на най-добрата световна практика. Имат 
висок ефект върху работоспособността, самочувствието и общото 
здравословно състояние на участниците и подобряват работната 
атмосфера и екипния дух на колектива. Програмата е подходяща 
за хора от всички възрасти и може да се прилага независимо от 
здравословния статус на участниците. 

ЗА КОНТАКТИ:

УЕБ САЙТ:

ТЕМИ:













                                 10
  години в България

                10
  години лидери във 
 временната заетост

               300
    доволни клиенти

             80 000
  оценени кандидати

              1 500
          служители

          20 000 000
лева годишен оборот

      Тренквалдер е водеща компания в областта на подбора и      
администрирането на персонал. Благодарение на нашите 
постоянни проекти и повече от 1 500 служители в цялата 
страна ние предлагаме гъвкави решения, качествено 
обслужване и по-голяма близост с клиента. 
      Познанията ни за регионалния пазар и широката мрежа      
от  контакти  ни  правят  стратегически  партньор  на 
международни фирми, средни и малки предприятия.
       Тренквалдер  е  връзката  между  70 000  служители  и      
15 000 компании от всички области на икономиката в повече
от 300 локации на територията на 17 държави.

Основни услуги  

– Временна заетост
   Лизинг на персонал
– Подбор на персонал
– Управление на проекти
– Пейрол 
– Аутплейсмънт
– Проучване на нови пазари
– Анализи в областта на 
   човешките ресурси

Контакти
Централен офис – София
бул. Христо Ботев 79, ет. 2
тел: +359 2 851 89 90
web: www.trenkwalder.bg
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www.intaward-bg.org
home@intaward-bg.org
+359 888 823 920

Международната награда на херцога на Единбург

√ Водеща международна Програма за личностно развитие и 
постижения за младежи на възраст 14 - 24 години.
√ Участниците избират активности в направленията: Умения, 
Физическа активност и Доброволчество и преживяват Прик-
люченско пътуване.
√ От създаването си през 1956 г. до днес повече от 8  000 000 
млади хора в 144 страни по света са се включили в програмата 
на Наградата.
√ В момента над 1 000 000 младежи по целия свят постигат свои-
те личностни цели като част от Наградата.

БЪЛГАРИЯ

√ Учредената в началото на 2014 г. фондация „Международна 
награда на херцога на Единбург – България”, е организацията, 
официално лицензирана да предоставя и координира Наградата 
в България.
√ Г-н Росен Плевнелиев, президент на Република България, е 
официален патрон на Програмата в България.
√ Използва модела на социален франчайз и лицензира училища 
и организации, които могат да прилагат Наградата в рамките на 
техните структури;
√ 27 организации, които вече успешно прилагат Наградата, 180 
участници и 25, които вече постигнаха ниво Бронз на Програмата.

ЗАЩО?

√ Изключителни подходяща за съчетаване със стажантска про-
грама, като след стажа и постигане на Наградата, се получава 
международно признат сертификат.
√ Инструмент за повишаване мотивацията за личностно разви-
тие и за сертифициране на знанията и уменията, придобити в сфе-
рата на неформалното учене.
√ Част от международна мрежа, предоставяща възможности за 
съвместни проекти и приключения, които остават за цял живот!





11235 Ltd. 
предлага широка гама платфор-
мени решения и консултантски 
услуги в области като програми 
за лоялност, измерване ефектив-
ността на маркетинговите ак-
тивности, изследване удовлетво-

реността на клиенти, програми за 
мотивиране и ангажиране на слу-
жители, факторен анализ, сегмен-
тация, рентабилност на продукти, 
прогнози на времеви редове и други 
маркетингови и статистически 
анализи. Уеб-базираната гейми-
фикационна платформа EnterPlay е 
най-новият и атрактивен продукт 
на компанията.

www.11235ltd.com



11235 Ltd. 
предлага широка гама платфор-
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най-новият и атрактивен продукт 
на компанията.

www.11235ltd.com

Платформата за лоялност с игрови 
елементи EnterPlay съчетава инте-
рактивен дизайн, психология и анализ 
на данни, за постигане на по-висока 
мотивация, ангажираност и предста-
вяне на 
служителите. 
Ползите от EnterPlay включват:

Обучение и развитие
• Бързо придобиване на нови умения;
• Увеличаване познаваемостта на 

корпоративните ценности;
• Развиване на умения и компетенции;
• Създаване на вътрешнофирмен  цен-

тър на знание и споделяне на опит.

Подобрено вътрешно 
сътрудничество
• По-тясно сътрудничество 
• между служителите;
• По-висока мотивация;
• Лоялни и активни служители;
• Подобряване на вътрешната 
    комуникация и информираност.

Висока продуктивност на 
служителите:
• Постигане на по-високи бизнес 

резултати;
• Дългосрочна ангажираност и 

лоялност;
• Насърчаване на иновациите;
• Подобряване на представянето.



Мотивирам Бг ЕООД 

T: +3598 85 357 925; +3598 95 886 897 
E: office@motiviram.bg 

www.motiviram.bg

Мотивирам Бг ЕООД е специализирана в изследването на 
мотивацията на персонала и предоставянето на услуги 
свързани с грижата за служителите. Предлагаме на наши-
те клиенти офис масаж, бизнес тренинги и обучения и ор-
ганизиране на тийм билдинги и фирмени мероприятия. 

А:  гр. София, бул. Александър Стамболийски 55, ет.5                       
T: +359 899 945 847; +359 2 465 12 21 
E: kirova@itstep.org 

www.itstep.bg

Компютърна академия IT STEP се намира в сърцето на София, 
в самия център на града, в близост до метростанция „Сердика“. 
Академията разполага с няколко модерни зали с капацитет от 
5 до 50 души, напълно оборудвани, като всяка една от тях би 
могла да бъде пренаредена в зависимост от спецификата на 
събитието. Залите са подходящи за провеждане на семинари, 
презентации, конференции, обучения.
Ако търсите подходяща зала за Вашето събитие, свържете се 
с нас или ни посетете лично, за да обсъдим възможностите за 
ползване на залите.
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