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EMPLOYER BRANDING AWARDS
➤  Брандингът, който има значение 
 
Когато говорим за бранд и отношението към марката, поставяме акцент не каква марка 
зърнена закуска сте си избрали или коя точно бира ви е любима. Говорми за марката, за 
която работите. Работодателският бранд, с който сте избрали да свързват името ви.   

➤ Как хората усещат позиционирането на бранда на своя работодател е все по-важно и 
съвсем естествено талантите са все по-критични към успеха или неуспеха на бизнеса, на 
който са се посветили. Водещите компании осъзнават значението си за привличане и 
ангажиране на хората. Те знаят, че трябва да осигурят растеж. Те започват да осъзнават, 
че създаването на положителна нагласа в служителите към марката, за която работят 
изисква същата степен на фокус, грижа и допълнителни усилия, която отдавна се 
прилага при ефективното управление на различни утвърдени брандове - продукти или 
услуги.  

➤ С огромния интерес към брандинга на работодателите в световен мащаб тези награди 
идват навреме и на българския пазар.  Отличията ще бъдат връчени на специална 
церемония в присъствието на професионалисти и жури. Внимателно подбраните 
членове на журито пък гарантират безпристрастното оценяване на кандидатите.



КАТЕГОРИИ
➤ Employer Brand Leader of the 

Year  

➤ Employer Branding PR Campaign 

➤ Employer Branding Video 

➤ Employer Branding Innovation 

➤ Employer Branding Idea 

➤ Employer Branding Project 

➤ Employer of the Year 

➤ Innovation in Talent Management 

➤ HR Strategy of the Year 

➤ HR Technology of the Year



ВИДЕО
➤ Атрактивния подход за 
наемане на Хайнекен 



 СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ

➤ Team Lead of the Year 

➤ Excellence in Coaching  

➤ Emerging Leader 

➤ Excellence in Office Space  

➤ Employer Branding Network
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➤ Срокове на конкурса: 
 
25.11.2017 - Начало на 
кандидатстването 
 
22.12.2017 - Край на 
кандидатстването 
 
5.01.2018 - 10.01.2018 - 
журито заседава и оценява 
подадените кандидатури 
 
19.11.2018 - официална 
церемония по награждаване
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Жури

Андрю Морис, основател 
на The Blueprint

Детелина Смилкова, 
Председател на БАУХ

Светлана Проданова, 
Изп. директор на BNI

Надя Ванева, Основател 
на агенция 3CON.

Катя Димитрова, 
председател на БАПРА

Светлозар Петров, Изп. 
директор на Job Tiger

Надя Маринова, Главен 
редактор на b2b Media

Иванина Захариева, 
Консултант,U Perform
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Специално отличие:  

Employer Branding Network

Андрю Морис, основател и 
изпълнителен директор на 
The Blueprint



➤ Как се кандидатства: 
 
1. През сайта: talents.b2bmedia.bg 
2. Форма за кандидатсване онлайн 
3. Спазване на сроковете и условията за кандидатстване 
4. Покана за официалната церемония 
5. Награждаване
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