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Уважаеми дами и господа,

HR браншът, или индустрия, както вече предпочитаме да го наричаме, 
се развива и разширява ежедневно. Проблемите и нуждите в различните 
компании, на които трябва да отговарят специалистите по Човешки ресурси, с 
всеки изминал ден стават все по-високи и разнообразни.

Затова ние от JobTiger се стараем вече 17 години да подпомагане и 
развиваме заедно с Вас услугите свързани с работата Ви. Както всяка година, 
и през 2018 г. събираме на специализираното изложение HR industry всички 
компании, предлагащи нови тенденции и услуги, които спомагат развитието 
на бранша. А тази година за първи път изложението се организира в 
партньорство с Българска асоциация за управление на хора.

В деня на събитието, както и в този каталог ще намерите всичко, от 
което се нуждаете: услуги по подбор на персонал; обучения и тренинги; 
тиймбилдинг инициативи; HR outsourcing; payroll; одит; софтуерни решения; 
животозастраховане; социални придобивки; ваучери за храна и дрехи; 
временна заетост; конферентни зали.

Надяваме се, че всички заедно ще продължим да развиваме HR индустрията, 
да обменяме опит, идеи и услуги!

Желаем Ви успех и ползотворни контакти!

Организатор:  

Генерален спонсор:  

В партньорство с:   

Организационен партньор:  

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 зала София
10:15 – 18:00 ч.  Презентации в зали „Пловдив“ и „Варна“
 18:00 ч.  Закриване на събитието

ПРЕЗЕНТАЦИИ – ЗАЛА „ВАРНА“ – ЕТ. -1

 10.15 - 11.00 ч.  Benefit Systems - Спортът и здравето като 
инструменти за привличане и задържане на 
служителите

11.15 - 12.00 ч.  MetLife® - Как всеки служител да има достъп 
до най-добрата медицинска експертиза, без 
финансови или географски пречки?

12.15 - 13.00 ч.  JobTiger - Предизвикателствата и модерните 
тенденции в развитието на услугите при 
търсене и предлагане на работа

13.15 - 14.00 ч.  Talent Hunter - Новият подбор/рикрутмънт
14.15 - 15.00 ч.  Happiness Academy - Колко е важно 

да бъдеш щастлив на работното място? 
Резултатът: печеля-печелиш-печелим

15.15 - 16.00 ч.  Мицев център - Excel за HR-и
16.15 - 17.00 ч.  Goodworky - Goodworky: иновативната 

платформa за вътрешнофирмена 
комуникация, онлайн обучения и мотивация 
на служители

17.15 - 18.00 ч.  STRUCTOGRAM България - STRUCTOGRAM® 
Човешката страна на бизнеса – Инструменти 
за успех в работа с хора
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ПРЕЗЕНТАЦИИ – ЗАЛА „ПЛОВДИВ“ – ЕТ. 2

 10.15 – 11.00 ч.  International Human Resources - „Желаете 
ли хората ви да постигат изключителни 
резултати с ангажираност и лекота? Новият 
път към щастието и успеха в организацията!”  

 11.15 – 12.00 ч.  In Your Hands - 7-те предизвикателства пред 
бизнеса, на които HR-ът трябва да намери 
решение

 12.15 – 13.00 ч.  Heat Development Solutions - „Съвременни 
методи за обучение - LEGO® SERIOUS PLAY® и 
AIKIDO TRAINING LINE®”

13.15 – 14.00 ч.  БАУХ - Сертифицирането като индивидуален 
и организационен ЧР одит  

 14.15 – 15.00 ч.  Fusion Academy - Креативността като 
мощен ХР инструмент за справяне с новите 
предизвикателства

16.15 – 17.00 ч.  Ментор Коучес ООД - „Лидерство с коучинг 
подход” 

17.15 – 18.00 ч.  Insight Events - „СЪБИТИЯТА - Похват за 
мотивиране на служителите ”
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УКАЗАТЕЛ ПО СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ:

1.    Подбор на персонал - 8, 16, 19, 42, 46, 52, 68, 74, 78

2.    Оценка на представянето на персонала - 8, 10, 12, 19, 28, 
34, 42, 52, 61, 

3.    Обучения, тренинги, тимбилдинги - 10, 12, 18, 19, 22, 24, 
28, 30, 33, 34, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 61, 62, 66, 
72, 76, 83, 84, 85

4.    Pay-roll / Обработка на възнаграждения - 8, 12, 36, 42, 70, 
78

5.    HR Outsourcing - 8, 12, 19, 42, 46, 52, 78

6.    Консултантски услуги и одит - 6, 12, 19, 28, 36, 42, 46, 52, 85

7.    Услуги по временна заетост - 8, 19, 42, 52, 78

8.    Животозастраховане и здравно осигуряване - 64

9.    Ваучери за храна, дрехи, подаръци - 24, 26, 83

10.    Софтуер за управление на ЧР - 80

11.    Конферентни зали и хотели - 13, 60

12.    Друго - 10, 14, 18, 20, 32, 54, 82
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ADECCO

Adecco e световният лидер в областта на човешките ресур -
си. Услугите и решенията, които предоставяме, покриват об -
ширните категории за набиране на персонал за временни 
назначения, за постоянни назначения, преструктуриране и 
развитие на талантите, услуги по подбор с външен изпълни -
тел и консултиране.

Всеки ден помагаме на над 700 000 души да намерят рабо -
та посредством нашата мрежа от около 32 000 постоянни 
служители и около 5100 подразделения в над 60 държави и 
области от цял свят.

ПРЕДИМСТВАТА НА ADECCO

Adecco – Експертност на глобално ниво:

Ноу-хау и добри практики в предоставянето на решения в 
областта на човешките ресурси на глобално ниво
Стриктни международни стандарти в процесите по набиране 
на персонал и администриране
Собствени специализирани и стандартизирани инструменти за 
оценка на кандидатите; системата Xpert
Световен опит в Сектора на услугите, в сферата на човешките 
ресурси

www.adeccobulgaria.com



ADECCO

Adecco e световният лидер в областта на човешките ресур -
си. Услугите и решенията, които предоставяме, покриват об -
ширните категории за набиране на персонал за временни 
назначения, за постоянни назначения, преструктуриране и 
развитие на талантите, услуги по подбор с външен изпълни -
тел и консултиране.

Всеки ден помагаме на над 700 000 души да намерят рабо -
та посредством нашата мрежа от около 32 000 постоянни 
служители и около 5100 подразделения в над 60 държави и 
области от цял свят.

ПРЕДИМСТВАТА НА ADECCO

Adecco – Експертност на глобално ниво:

Ноу-хау и добри практики в предоставянето на решения в 
областта на човешките ресурси на глобално ниво
Стриктни международни стандарти в процесите по набиране 
на персонал и администриране
Собствени специализирани и стандартизирани инструменти за 
оценка на кандидатите; системата Xpert
Световен опит в Сектора на услугите, в сферата на човешките 
ресурси

www.adeccobulgaria.com

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ

ADECCO БЪЛГАРИЯ
Работата на Adecco в България е съсредоточена върху пре -
доставянето на цялостни решения в подбора на персонал и 
набиране на квалифицирани кадри. Разполагаме с обучителен 
отдел, който анализира нуждите на клиента и разработва це-
ленасочена програма, с която да отговори на неговите нужди. 

Отговорностите на Adecco:

Подбор на персонал

Достигане на максимален брой 
потенциални кандидати чрез редица канали
Поддръжка на база от кандидати
Преглед и проучване на кандидати
Провеждане на интервюта 
с подбрани кандидати

Управление на персонала

Калкулиране на работната заплата
Трудови взаимоотношения
Минимални условия при трудово-
правните отношения
Управление на отсъствията

Отправете своя бизнес въпрос на:   Sales.Bulgaria@adecco.com

www.adeccobulgaria.com



















Фондация на бизнеса
за образованието

София  1504, ул.”Сан Стефано”7                                        
тел.: 02/ 49 18 028
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 1421 , ул. Червена стена №50,                                          
тел.:  + 359 2 489 47 97; + 359 88 508 98 99;                  
info@catalystteambuilding.bg                                                    

www.catalystteambuilding.bg                                         

Catalyst България има най-богатото в индустрията 
портфолио от програми за тиймбилдинг и мотивационни 
събития.

Програмите на Catalyst България варират от сценарии 
за развиване на умения за работа в екип до бизнес игри, 
стимулиращи промяна на нагласите на служителите и 
ново мислене.

През 2018 година планираме да въведем нови игри, 
които отговарят на актуалните подходи за повишаване 
на ангажираността и мотивацията на служителите. Най-
новият хит в портфолиото на Catalyst България е „Global 
Innovation Game“ – игра с безкрайни комбинации от 
решения за генериране на нови идеи.  „Global Innovation 
Game“ развива потенциала на хората да виждат 
възможности в привидно невъзможни обстоятелства.

Catalyst България е сред първите, които разполагат с 
високотехнологични решения – мобилни приложения, 
създадени специално за тиймбилдинг като „Go Team“, 
„Quickfire“ и „Peak Performance“. На актуалния интерес към 
игрите със загадки и кодове отговаряме с „Beat the Box“.

Когато работите с Catalyst България, вие имате 
възможност да избирате от многобройни решения за 
тиймбилдинг и обучения. Като част от Catalyst Global, 
ежедневно обменяме идеи, споделяме опит и добри 
практики с колеги от цял свят

ЗА КОНТАКТИ:

УЕБ САЙТ:

ЗА ФИРМАТА:





office@dextrophobiarooms.com
+359899100502 или +359879100617



office@dextrophobiarooms.com
+359899100502 или +359879100617
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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:











HAPPINESS ACADEMY 



HAPPINESS ACADEMY 







Трансформирайте бизнеса 
си с правилния HR партньор

С обширна мрежа от контакти и значително познаване на HR 
индустрията ние сме доказани специалисти в 
идентифицирането и селектирането на локални таланти с 
глобален потенциал. Независимо в кой сектор на 
икономиката се развивате, ние ще разберем фирмената Ви 
култура и ще намерим липсващите кадри за Вас!

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



Екипът на HRS България подхожда към Вас с гъвкавост и 
разбиране и се стреми към трайното Ви развитие! 
Осигуряваме и реализираме тейлър решения и 
персонализирано обслужване за нуджите на бизнеса Ви.

www.hrs-bg.com

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

Всички HR услуги под един покрив:            

Постоянна заетост
Подбор на персонал

Временна заетост
Решения за временни проекти

Администриране на персонал
Администриране на вашия човешки ресурс

Пейрол
Изчисление и администрация на възнаграждения

HRS Bulgaria
Meeting local talent with global potential.
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ICF Bulgaria

Развиваме изкуството, науката и практиката на професионалния коучинг www.icfbulgaria.org 

Следете отворените събития на ICF Bulgaria на www.icfbulgaria.org.
Присъедините се към LinkedIn групата и Facebook групата на 
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Развиваме изкуството, науката и практиката на професионалния коучинг www.icfbulgaria.org 
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Следете отворените събития на ICF Bulgaria на www.icfbulgaria.org.
Присъедините се към LinkedIn групата и Facebook групата на 
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www.insight-events.bg

Най-голямото инсентив събитие в България: Amway Европейски 
Семинар за Обучение на Лидери

КАКВО СЕ СЛУЧИ ПРЕЗ
ИЗМИНАЛАТА 2017 ГОДИНА.

През месец юни и юли 2017г. екипът на 
Инсайт Ивентс беше ангажиран с 
организирането на годишното наградно 
събитие за компания Amway за регион 
Източна Европа – Семинар за Обучение на 
Лидери. 

Накрато в цифри:
1 година подготовка |1300 участници | Близо 6000 генерирани нощувки
Над 50 поддоставчици | Повече от 150 извършени частни трансфери...и десетки 
доволни гости...

Национална конференция за продажби – Италия
80 гости

През септември 2017г. Инсайт Ивентс организира годишната национална среща
по продажби на компания Сервие в провинция Бари, в южна Италия.

По време на организацията на 
събитието бяха осигурени:
· самолетни билети
· хотелско настаняване,
· подходящи условия за работните 
  сесии,
· разнообразни и интересни 
  ресторанти за вечеря,
· посещение на красивите градове 
  Арберобело и Остуни.

През юни 2017г. Инсайт Ивентс беше избраната агенция за организацията на 
годишния тймбилдинг на фирма Paysafe. Благодарение на креативното си 
мислене и добри познания на хотелите в България, успяхме да намерим 
възможно най-удобната локация, където да настаним повече от 600 човека и 
същевременно да организираме незабравимо парти за всички.

Paysafe Тиймбилдинг Банско
600 гости





Our world-class 
tools in training
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Мотивирам Бг ЕООД 

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

www.motiviram.bg

„Мотивирам Бг ЕООД предлага услуги свързани с грижата 
за персонала. Ние предлагаме програми за изследване и 
повишаване на мотивацията на служителите. Тематичните 
ни тийм билдинг програми са ефективни и забавни.

Предлагаме обучения и уъркшопи, които целят да 
повишат здравната култура на служителите. Сред темите, 
които засягаме, са: как да организираме работното си 
място ергономично; какво представлява стресът и как 
влияе на нашето тяло; балансирано хранене; признак на 
какво е безсънието и как да се справим с него и др.

Екипът ни от кинезитерапевти повече 10 години 
предоставя услугата офис масаж, която се е превърнала 
в задължителна част от социалния пакет на много 
фирми. Организираме безплатни прегледи за гръбначни 
изкривявания и предлагаме офис гимнастика.“

ЗА КОНТАКТИ:

УЕБ САЙТ:

ЗА ФИРМАТА:









ЗА КОМПАНИЯТА:

MetLife Inc., чрез своите дъщерни 
фирми и филиали, е една от най-големите 
застрахователни компании в света. Основана 
през 1868 г., MetLife е глобален доставчик на 
застраховка живот, ренти, доходи на наети 
лица и управление на активи. Обслужва 
около 100 милиона клиенти, MetLife има 
операции в близо 50 страни и водещи 
пазарни позиции в САЩ, Япония, Латинска 
Америка, Азия, Европа и Близкия изток.

Дейността в България датира от 1999 г. 
и се развива успешно повече от 18 години. 
Компанията заема едно от водещите места 
на българския застрахователен пазар и 
предлага широка гама застрахователни 
продукти, както за индивидуални, така и за 
корпоративни клиенти.

НАШИТЕ ПРИНЦИПИ:

Разработваме нашите програми 
за придобивки на служители на база 
конкретните нужди на компаниите по 
отношение на техните човешки ресурси. 
Това са нужди, свързани с привличане на 

МЕТЛАЙФ ЮРЪП  Д.А.К. – КЛОН БЪЛГАРИЯ
Централен офис: 1404 София, бул. България 51Б, ет. 6
тел.: (359 2) 81 86 200, факс: (359 2) 81 86 201
e-mail: headoffice@metlife.bg
www.metlife.bg

Ако искате да отговорите на истинските предизвикателства в областта на 
човешките ресурси, MetLife може да ви предостави правилните решения.

нови таланти, задържане на ключови 
кадри, увеличаване на продуктивността 
и ангажираността на служителите, 
отличаване спрямо конкуренцията 
или комбинация от тези, базирани на 
особеностите на сектора и приоритетите 
на всяка компания.

Предлагаме гъвкави ценови 
решения, които ни дават възможност да 
се съобразим с планирания бюджет.

Изведохме корпоративната грижа 
на качествено ново ниво, давайки 
възможност всеки служител да има 
достъп до най-добрата медицинска 
експертиза, навсякъде по света, без 
финансови или географски пречки.

Подхождаме индивидуално 
при стартирането на програмата с 
организиране на презентации на 
място, за да увеличим стойността за 
служителите от инициативата на техния 
работодател.

Създали сме специална програма, 
която включва различни допълнителни 
покрития на доброволни начала, без да 
се създават разходи за работодателя.



Как всеки служител да има достъп до най-добрата 
медицинска експертиза, без финансови 

или географски пречки?























Тиймбилдинг – гъвкави програми за работа в екип, 
забавление, сплотяване, мотивация и изследване на 
различни аспекти от екипността. Преживяване, 
което оставя следа!

Обучения – развитие на нови умения подобряващи 
взаимодействието между хората и средата на 
работа. Някои от най-важните неща не се учат в 
училище!

Консултиране – работещи решения и креативни 
идеи за усъвършенстване на екипа, разрешаване на 
възникнали проблеми в него и градивен подход в 
управлението.

Вярваме, че хората са най-ценният ресурс!

Стремежът ни е да създадем среда и да развиваме умения, 
които да позволят на хората да реализират пълния си 
потенциал.

За връзка с нас:

0896 659 250

office@teamcobg.com

teamcobg.com



Нашата специализация са обученията, които развиват умения 
за успешна лична и професионална реализация. Това са така 
наречените меки умения или онези, които съпътстват прилагането 
на нашите професионални способности. Накратко – всичко онова, 
което не се учи в училище, но ни е много необходимо в живота!

Визията ни за обученията е изградена върху идеята за активния 
участник - този, който не просто присъства, а мисли, споделя, 
прави и преживява.

И още много индивидуално разработени или адаптирани за Вашия 
екип тиймбилдинг програми.

Интелигентно 
управление на 
времето

Ефективна 
комуникация

Справяне   
със стреса

Въздействащо 
презентиране

Работа в екип

Мотивация и 
ангажираност

Спасителна 
мисия

В търсене на 
философския камък

Лабиринтът 
на мястото

teamcobg.com
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