Прес-съобщение
11 ноември 2013 г.

БалБок Инженеринг има нужда от помощта ви, за да стане Шампион на
„публиката“ за България на Европейските Бизнес Награди.

От днес, 11 ноември, БалБок Инженеринг влиза в състезанието за титлата „Национален Шампион
на публиката“ на тазгодишното издание на Европейските Бизнес Награди, спонсорирани от RSM
International, след като публичния вот вече е открит.
Компанията, назована за един от националните шампиони на предишния етап на състезанието, е
представила своята успешна бизнес история в онлайн видео. Сега тя ще се състезава с останалите
национални шампиони за публичния вот. Тази от компаниите, спечелила най-голям брой гласове
ще стане „Национален Шампион на публиката“ на България на 14 януари 2014 г.
Първата фаза за онлайн гласуване е отворена от 11 ноември 2013 г. до 2 януари 2014 г. и
позволява на БалБок Инженеринг за 7 седмици да събере колкото може повече гласове. Видео
представянето на всички Национални шампиони за тази година, може да бъде намерено на
уебсайта на Европейските Бизнес Награди: www.businessawardseurope.com.
Д-р Лилия Желязкова, Изпълнителен директор на БалБок Инженеринг АД споделя: „Ние се
надяваме, че публиката, с предоставената й възможност да гласува за своята предпочитана
компания в рамките на малко повече от 7 седмици, ще застане зад нас, ще гледа видео
представянето ни и ще гласува за БалБок. Публичният вот означава много, тъй като това са
настоящи и потенциални клиенти, които дават своето одобрение за нашия успех.“
Втората фаза на публичния вот ще се осъществи между 14 януари и 25 март и окончателният
резултат на това гласуване ще излъчи един общ „Европейски Шампион на публиката“, който ще
бъде обявен и награден на Гала събитието на Наградите през май 2014 г.
Ейдриан Трипп, Главен изпълнителен директор на ЕВРОПЕЙСКИТЕ БИЗНЕС НАГРАДИ каза: „Публичният
вот е много важна част от Наградите, тъй като дава на компаниите още един начин да
демонстрират своите постижения пред широката европейска публика. Вотът имаше изключителен
успех миналата година, с над 35000 подадени гласа.“
И продължава: „Видео представянията тази година показват някои от най-успешните и устойчиви
компании в Европа и ние се надяваме, че всеки, който се интересува от бизнес ще отдели малко
време да ги гледа и ще регистрира своя вот.“
За повече информация посетете: www.businessawardseurope.com.
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
За допълнителна прес информация, свързана с Европейските Бизнес Награди:
EBA: The Newsroom at the European Business Awards on +44 (0) 796 6666 657 or email
vanessa.wood@businessawardseurope.com or ivor.peters@businessawardseurope.com

Относно ЕВРОПЕЙСКИТЕ БИЗНЕС НАГРАДИ 2013/14:
ЕВРОПЕЙСКИТЕ БИЗНЕС НАГРАДИ признават и награждават съвършенството, най-добрите практики и иновативност

сред компаниите в Европейския съюз. Състезанието е отворено за всички организации и компании, без
ограничение за тяхната големина и сектор.
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.
Относно RSM International
RSM International е основен спонсор на Европейските бизнес награди и спонсорира програмата от самото й
създаване.
RSM International е световна мрежа от независими счетоводни и консултантски фирми и сред първите шест
международни счетоводни организации в света. www.rsmi.com
Допълнителни спонсори:
Относно Millicom
Мillicom е водеща телекомуникационна и медийна компания, посветена на нововъзникващите пазари в
Южна Америка и Африка и осигуряваща им достъп до света чрез мобилни услуги, основно посредством
мобилни устройства. Мillicom предлага иновативни и леснодостъпни мобилни услуги на над 47 млн. клиенти.
www.millicom.com
Относно UKTI
UK Trade & Investment е правителствен отдел, който помага на базираните в Обединеното Кралство компании
за успешно реализиране в глобалната икономика. UKTI също спомага за качествените инвестиции на
чуждестранните компании в динамичната британска икономика. www.uktradeinvest.gov.uk
Относно Infosys
Infosys е водещ доставчик на следващо поколение консултантска технология и аутсорсинг решения,
помагайки на клиенти в над 30 страни да реализират своите цели. Infosys (NASDAQ: INFY) е част от индекс
NASDAQ-100. www.infosys.com
Относно BP Target Neutral
BP Target Neutral използва първокласен „Редуцирай, Замени и Неутрализирай“ подход за управление на
въглеродните емисии, работейки с компании и потребители, които искат да намалят своя въглероден
отпечатък.
www.bptargetneutral.com

