СПЕЦИАЛНИ ТЕМИ И СЪБИТИЯ

2016

СПЕЦИАЛНИ ТЕМИ 2016

БРОЙ

#58

НА ПАЗАРА НА
ФЕВРУАРИ
28.01

#59

МАРТ
28.02

#60

АПРИЛ
28.03

СПЕЦИАЛНИ ТЕМИ ОТ БЪЛГАРИЯ // СПЕЦИАЛНИ ТЕМИ ОТ СВЕТА

Бизнес награди на Forbes - истории за успеха // 10 характеристики на успешния мениджър
Филантропия
Иновативни български компании // Телекомуникации // 10 реформи, които ще подобрят значително бизнес
средата в България
Най-добрите малки компании. // Най-добрите борсово търгувани и взаимни фондове.
Forbes Life&Style Наръчник за пътешествия. // Луксозни мъжки аксесоари.
Бъдещето на образованието // Следващото поколение (семеен бизнес)
10 съвета как да управлявате своите лични финанси
Социални медии. // Технологии и иновации.
Forbes Life&Style Мъжките часовници.
Частно банкиране и финансови иновации

#61

МАЙ
28.04

FORBESWOMAN

Милиардери. // Фабрика за иновации. // Интернет на нещата (умна потребителска техника)
Forbes Life&Style Дамска мода
ЖЕНИТЕ ЛИДЕРИ В БИЗНЕСА // Класация на най-влиятелните българки
Здравеопазване и фармация. // 10 идеи как да се пенсионираме млади и богати

#62

ЮНИ
28.05

Най-бързо растящите технологични компании. // Недвижими имоти. // Най-добрите марки.
Forbes Life&Style Мъжка мода.
“30 под 30” (българските таланти на възраст под 30 г.) // 10 Съвета за успешни стартъпи

#63

ЮЛИ
28.06

FORBESLIFE

#64

АВГУСТ
28.07

#65

СЕПТЕМВРИ
28.08

#66

ОКТОМВРИ
28.09

Самосъздали се жени. // Мобилни технологии.
Forbes Life&Style Луксозни коли.
ЖИВОТ И ИЗКУСТВО // Пътеводител за ексклузивен начин на живот
Качество на услугите на българските компании. // Шампиони на свободното предприемачество - истории на
успеха в SME. // 10 съвета как да харчим разумно
“Инвестиционен наръчник. // Парите на поколенито “Y”. // Франчайзи. // Топ 100 на световните знаменитости.
Forbes Life&Style Луксозни недвижими имоти. // Forbes наръчник - часовници.
Маркетинг и социални медии // Най-влиятелните бизнес лидери на България // 10 съвета за успешен семеен
бизнес
Бъдещето на образованието.
Фабрики за стартиращи бизнеси.
Топ 70 на българските знаменитости // Иновации в образованието
Най-иновативните американски компании
Банки и финанси // 10 обещаващи идеи за успешни бизнеси

#67

НОЕМВРИ
28.10

#68

ДЕКЕМВРИ
28.11

#69

ЯНУАРИ 2017
28.12

Облачни технологии. // Здравеопазване и най-добрите болници. // Toп 400 на най-богатите американци.
Forbes Life&Style Обекти на желание - луксозни стоки за дома. // Есенна мода //
Най-печелившите български компании // 10 урока от провалите на успешни мениджъри
Топ 50 на финасовите технологии. // Най-влиятелните хора на планетата.
Forbes Life&Style Forbes наръчник за подаръци. // Луксозни автомобили. // Дамска мода.
Облачните технологии - бъдещето на бизнеса // Българската икономика през 2017 - прогнози
10 съвета как да станем богати
Влияние и филантропия. Здравеопазване. // Инвестиционен наръчник за 2017 г. // Социални медии.
Forbes Life&Style Специална селекция на Forbes за напитки.

ВЪЗМОЖНИ СА ПРОМЕНИ В РЕДАКЦИОННИЯТ КАЛЕНДАР НА СПИСАНИЕ FORBES

СЪБИТИЯ 2016

МЕСЕЦ

СЪБИТИЕ

КОНЦЕПЦИЯ

E-VOLUTION AWARDS
Конкурсът на сп.Forbes има за цел да отличи най-добрите практики в областта на информационните
технологии. Тези награди окуражават бъдещото развитие в сектора и подкрепят най-добрите
практики, които ще служат за пример на останалите бизнеси и ще създадат доверие между
компаниите.

АПРИЛ

FORBES WOMAN SOCIETY

МАЙ

Woman
Society
МАРТ
28.01

Годишната среща на българското общество Forbes Woman е неформално обединение на жени бизнес
лидери, за които предприемачеството е висша ценност. Неговата мисия е да направи България подобро място за живеене и правене на бизнес. Всяка година пред най-активните българки в бизнеса се
поставя тема, която да дискутират.
CFO Forum & CFO Awards 2016

АПРИЛ
28.01

ЮНИ

Събитието се провежда в партньорство с EY и има за цел да подпомага, вдъхновява и изгражда
общността на финансовите специалисти, както и да разгледа различни аспекти от работата на
финансовите лидери в България. Наградите CFO
of the Year са част от CFO Forum и целят да подчертаят
приноса на финансовите директори за успешното развитие на компанията.
TOP 70 НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗНАМЕНИТОСТИ

МАЙ
28.01

СЕПТЕМВРИ

Ежегодно класацията на списание Forbes проследява разместването по стъпалата на успеха.
Събитието представя ексклузивно класацията пред най- значимите обществени личности и български
звезди. Участниците се отличават със специален приз за 2016 г.

FORBES BULGARIA UNDER 30 SUMMIT
ЮНИ
28.01

ОКТОМВРИ

Годишна конференция, която ще събере най-предприемчивите и вдъхновяващи млади българи с
ментори и бизнес лидери от световна класа, за да се запознаят и да обменят знания и идеи. Целта ни е
да създадем партньорства, които да променят страната и света през следващите 50 години.
BUSINESS AWARDS

ДЕКЕМВРИ

BUSINESS
AWARDS
2 0 1 6

Forbes Business Awards е годишен конкурс, който събира бизнес елита на България.Проектът стартира
през октомври и приключва през януари с гала церемония. Наградите имат за цела да промотират
добрите бузнес практики. В България има много хора, управляващи успешни бизнеци. Forbes Bulgara
иска да окуражи тези бизнес личности и компании, награждавайки ги за тяхната иновативност и
предприемачески дух.
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