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БАЛБОК ЩЕ ПРЕДСТАВЛЯВА БЪЛГАРИЯ НА НАЙ-ОСПОРВАНОТО ЕВРОПЕЙСКО
СЪСТЕЗАНИЕ ЗА БИЗНЕС НАГРАДИ
ЕВРОПЕЙСКИТЕ БИЗНЕС НАГРАДИ (The European Business Awards), спонсорирани от банка HSBC
(www.businessawardseurope.com) на 14 юли 2011 г. обявиха, че БалБок Инженеринг АД ще представлява
България в престижната програма на наградите за 2011 г. БалБок се наложи в изключително оспорвана
конкуренция и ще бъде един от 10-те ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СТРАНАТА, които ще се състезават за силно желаната
Ruban d’Honneur в следващия етап на състезанието. Окончателните победители в отделните категории ще
бъдат представени на 22 ноември 2011 г. в Барселона.
На 4 май 2011 г. БалБок Инженеринг АД влезе в селекцията на ЕВРОПЕЙСКИТЕ БИЗНЕС НАГРАДИ, които
откроиха най-ярките представители на европейския бизнес, на базата на способността да демонстрират трите
основни принципа, заложени в същността на ПРОГРАМАТА. Високоуважаваната група от съдии търсеше в
организациите, които ще представляват България, иновативност, бизнес съвършенство и устойчиво развитие.
Мисията на БалБок е защита и предотвратяване замърсяването на околната среда по безопасен и
икономически ефективен начин. Това, което отличава компанията е страстта за добре свършена работа,
заедно със стриктното спазване на правилата и законодателството.
Д-р Лилия Желязкова, Изпълнителен директор на БалБок Инженеринг АД споделя: “Всички в БалБок сме
изключително развълнувани да представляваме България. Повече от 20 години работим в сектора
Управление на опасни отпадъци и за нас е чест да бъдем признати като една от водещите организации в
нашата страна и в нашата област. ЕВРОПЕЙСКИТЕ БИЗНЕС НАГРАДИ е място, където най-динамичните
компании в Европа се представят в най-добрата си светлина. Вярвайки, че успех може да бъде постигнат
единствено в съгласие между ръководство, служители, клиенти и общността, БалБок прилага свързани с
жизнения цикъл анализи, включващи екологични, икономически и социални аспекти във всеки проект.
Очакваме следващия етап, в който ще се състезаваме с останалите европейски страни за получаването на
Ruban d’Honneur и се надяваме да спечелим в категорията ЕКОЛОГИЧНА И КОРПОРАТИВНА УСТОЙЧИВОСТ.”
ЕВРОПЕЙСКИТЕ БИЗНЕС НАГРАДИ е независима програма, посветила се на това да открива такива компании (и
да популяризира техния прогрес), които превъзхождат останалите в създаването на иновации, съчетани с
добри търговски резултати и които действат отговорно, оказвайки положителен ефект върху социалната
среда, в която оперират. През 2010 г. ПРОГРАМАТА отличи 100 организации - получатели на Ruban d’Honneur
с общ оборот надвишаващ €766 милиарда Евро (6% от европейския брутен вътрешен продукт) и над 3,5
милиона служители. Наградите насърчават индивиди и организации, постигнали забележителни резултати в
многообразие от дисциплини – от загриженост за околната среда до фокус върху клиента – резултати, които
ги открояват от останалите и ги правят лидери в Европа.
Ейдриан Трипп, Изпълнителен директор на ЕВРОПЕЙСКИТЕ БИЗНЕС НАГРАДИ казва: “През последните пет
години постигнахме невероятно висок стандарт по отношение на получените заявки за участие от
организации, които правят своя бизнес със страст. В крайна сметка много малко от тях получават шанса
да развеят знамето на своята страна и да се състезават с останалите за признанието,че са една от
водещите компании в Европейския Съюз. Наистина, да бъдеш избран за ПРЕДСТАВИТЕЛ НА СТРАНАТА е
изключително признание и заедно с HSBC, очакваме да видим България на следващия етап.”
Джон Кейси, Ръководител на Европейско търговско банкиране в HSBC коментира: “ЕВРОПЕЙСКИТЕ БИЗНЕС
НАГРАДИ осигуряват перфектна възможност за признание на най-добрия европейски бизнес и неговите
успехи през последните дванадесет месеца.”
“БалБок Инженеринг и останалите девет ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СТРАНАТА ще бъдат силна конкуренция за
другите качествени компании, които представят своите нации тази година и ние им желаем пълен успех на
следващия етап.”
Край

За допълнителна информация:
Веселина Маричкова, Връзки с обществеността, БалБок Инженеринг АД
бул. „Васил Левски” 118, София 1504
тел.: 02/ 944 19 05, 02/944 63 64
Email: vessi.balbok@gmail.com
Website: www.balbok.com
Посетете: www.businessawardseurope.com
За запитвания, ЕВРОПЕЙСКИ БИЗНЕС НАГРАДИ:

За запитвания, HSBC:

Emilie Fournet, PR Manager, European Business Awards
Tel: +44 (0) 207 234 3546
Email: emilie.fournet@businessawardseurope.com

Nick Pickles – Consolidated PR
Landline: +44 (0)20 7781 2300
Email: hsbceurope@consolidatedpr.com

Относно ЕВРОПЕЙСКИТЕ БИЗНЕС НАГРАДИ 2011:
признават и награждават съвършенството, най-добрата практика и иновативност сред
компаниите в Европейския съюз. Състезанието е отворено за всички организации и компании,без ограничение за
тяхната големина и сектор.
ЕВРОПЕЙСКИТЕ БИЗНЕС НАГРАДИ

Програмата на ЕВРОПЕЙСКИТЕ БИЗНЕС НАГРАДИ служи на три принципа, във връзка с европейското бизнес общество:

Осигурява примери за бизнес общността

Отбелязва и подкрепя индивидуалния успех и успеха на организацията като цяло

Показва в най-добра светлина тези изключителни организации и предлага възможността да се учи от тях
Иновативно, силно и процъфтяващо бизнес общество прави успешна и просперираща Европа.
се присъждат в следните категории:
UKTI Награда за Иновация
HSBC Международна Награда Стратегия за растеж на годината
Награда за Екологична и корпоративна отговорност
Награда за Фокус върху клиента
Награда за Работодател на годината
RSM Международна Награда за Предприемач на годината
HSBC Награда за Внос/износ
Infosys Награда за Бизнес на годината (оборот €0-25м)
Infosys Награда за Бизнес на годината (оборот €26-150м)
Infosys Награда за Бизнес на годината (оборот €150м +)
ЕВРОПЕЙСКИТЕ БИЗНЕС НАГРАДИ

Относно RSM International
RSM International е световна мрежа от независими
счетоводни и консултантски фирми и сред първите
шест международни счетоводни организации в света.
За повече информация www.rsmi.com

Относно UKTI
UKTI (UK Trade & Investment) подпомага участието
на компаниите в избрани търговски изложения и
присъствието им на чужди пазари.
За повече информация www.uktradeinvest.gov.uk

Относно HSBC
HSBC е една от най-големите организации за
банкови и финансови услуги в света. Управлението
на компанията майка, HSBC Holdings plc се намира
в Лондон, Великобритания.
За повече информация www.hsbc.com

Относно Infosys Technologies Limited
Infosys (NASDAQ: INFY – News) е част от индекс
NASDAQ-100.
За повече информация www.infosys.com

