
 
 
 
 
 
 
 

ГОДИШНИ  НАГРАДИ ЗА ЗНАЧИМИ ПОСТИЖЕНИЯ 
  

В БИЗНЕСА 
 

VIP BUSINESS AWARDS 2016 
    
  

                 
   

 
 
Уважаеми дами и господа, 
Имаме удоволствието да ви представим второто издание на годишните награди VIP 
Business Awards 2016, организирани и продуцирани от агенция за публични 
комуникации VIP Communication PR.   
Агенцията инициира и реализира петите издания на годишните награди за луксозно 
строителство Luxury Property Awards и на медийните награди  Media Awards.  
ПР-агенцията е организатор и на други престижни събития като Балканските награди 
за Туристическа Индустрия, Националните Медицински Награди и наградите за 
луксозни брандове LIFESTYLE  AWARDS. 

  По време на официалната церемония ще бъдат отличени най-значимите постижения 

в бизнеса у нас. Събитието ще се състои в хотел Хилтън - София на 24 март 2016 от 20 

часа.   

Конкурсът ще отдаде нужното внимание на успешния бизнес, който дори в период на 

криза запазва своето устойчиво развитие и демонстрира европейски стандарт и 

просперитет.   Световният опит показва, че подобни конкурси стимулират и 

популяризират успешните практики и дават стимул за развитие на бизнеса. Тези 

награди подпомагат също и инвестициите в образованието в учебно тренировъчните 

фирми за децата предприемачи и инициират стипендии за социално слаби отличници и 

ученици в неравностойно положение, които искат да останат да учат и да работят в 

България, 

Учебно-тренировъчно предприятие/фирма, виртуално предприятие, виртуален 

бизнес) е виртуална компания, която е управлявана като реален бизнес, изпълнявайки 

процедурите, предлагайки продуктите и услугите на една истинска фирма. Всяка 

учебно-тренировъчна фирма търгува с други тренировъчни предприятия, следвайки 

търговските бизнес процедури в международната икономическа среда на 

тренировъчните предприятия. Учебно-тренировъчната фирма е практическо средство 

за обучение и място за работа и учене посредством употреба на цялата документация, 



всички процедури и програми, прилагани в работата на реален бизнес, но без реални 

пари и стоки, съгласно националните икономически регламенти и законодателство, 

което води до развитието на умения, които правят обучаваните конкурентоспособни на 

пазара на труда.  

 

Целта на учебно-тренировъчните фирми е да се подобри подготовката на бъдещите 

мениджъри, като се доближи до истинските условия на работа. Прилага се интегрирано 

обучение по икономика, компютърни умения, бизнес администрация, роден и чужд език.  Всяка 

година повече 4000 младежи се подготвят в над 250 тренировъчни фирми у нас и  голяма част 

намират работа още преди да са завършили. Събитието и фирмите участници помагат като 

цяло за развитието на икономиката ни в този труден за България период, вдъхновяват и 

поощряват бизнеса на всички нива в държавата. 

 

  Тези награди ще бъдат дадени за изключителен успех, иновации и етика, които са 

задължителни за просперитета на всяка компания. Това е признание за техния 

публичен и жизненоважен принос за развитието на цялото общество.  

  Поощряват се устойчивото развитие, иновациите, повишаването на стандарта в 

корпоративната общност, опазването на околната среда,  корпоративната и социалната 

отговорност, както и дейностите и услугите, в полза на обществото.  

   Наградите VIP Business Awards 2016 ще отбележат най-значимите постижения в 

бизнеса у нас, допринесли за устойчивото развитие на обществото.  

 

Партньори на събитието са Българската Търговско Промишлена Палата, Българо - 

румънската търговско промишлена палата, Асоциацията на бизнес експертите, 

Международната организация за сътрудничество в бизнеса и културата IEC, Сръбско 

Българската Търговска Камара, Пловдивската Търговско Промишлена Камара и други.  

Журирането, което ще отреди победителите във VIP Business Awards 2015, е поверено 

на ресорните журналисти в медиите-партньори на събитието.  Медийните партньори  

ще предоставят своите номинации   до 01.02.2016 г. 

 

 
В различни сфери на бизнеса ще бъдат отличени значимите постижения в категории:  
 
Корпоративна и социална отговорност 
Нов проспериращ бизнес  
Опазване на околната среда 
 Млад предприемач 
 Нов иновативен продукт/услуга 
Устойчиво развитие на бизнеса 
Най-добри клиентски практики  
Бизнес практики с благотворителни инициативи   
Международно признание 
Цялостен принос в бизнеса и други.   
 
При повече от един номиниран в тази категория, журито ще излъчи  победител.  
Номинациите ще бъдат направени от браншовите организации, журналисти, 
специалисти и всички добросъвестни практикуващи фирми за маркетинг и реклама. 
Организаторите си запазват правото да се произнесат по допустимостта на всеки 
участник. 



 

Всички материали за участие стават при организаторите.  

Заявките за кандидатстване трябва да бъдат получени до 12,00 ч. на обяд на 10 
февруари 2016 г. 

 

Вalkan Аwards ТI               Medical  Awards                           Luxury Property Awards 

            

Призьори от церемониите на PR-агенция VIP Communication са – МАКСКОМ, РОЗА  ИМПЕКС, 
РЕФАН, ОЛИНЕЗА, БЛЕК СИЙ ИНВЕСТМЪНТ, Енергоремонт Холдинг, БОРД, БИГЛА 3, 
ШАРЛОПОВ ГРУП, Арт Е Строй, Джи Пи Груп, Perfekt Group, ДИГЕСТА КОНСУЛТ, Старосел 
Инвест, Каламарис  груп, МЕТАТРОН, Katarzina Estate, МЕДИДЕРМА, GOLD COLLAGEN, Ники 
Ротор Авиейшън. Както и болниците ТОКУДА, АЛЕКСАНДРОВСКА БОЛНИЦА, Онкологична 
болница, Медика – Албена, БОЛНИЦА САМОКОВ, клиники ЕО ДЕНТ и други. Също и 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА, ОБЩИНА ПЛОВДИВ, ОБЩИНА БАНСКО, ИВАНОВО, ЧЕЛОПЕЧ, 
МИРКОВО, ПАМПОРОВО АД, курорт РУСАЛКА и други. 

VIP COMMUNICATION Ltd  providing full services in the sphere of   advertising, pr, marketing and event 

management.  A leading company, operating on the Bulgarian market since 2005.   Sofia, Hristo  Tcenov 8 /near to 

Paradise Center/  + 359 882 03 66 84, + 359 898 408 217 vipproperty.awards@gmail.com http://www.vipcompr.com 
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