СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ
Честната игра и отборният дух победиха в 16-ата Олимпиада на бизнес лидерите
Служители и мениджъри от над 25 водещи компании се включиха в
традиционното спортно събитие на Българския форум на бизнес лидерите
София, 1 юли 2019 г. В празник на честната игра, отборния дух и здравословния и
активен начин на живот се превърна Олимпиадата на бизнес лидерите, която се
проведе на 29 юни 2019 г. в Англо-американското училище в София. Служители и
мениджъри от над 25 водещи български и международни компании се
включиха в 16-ото издание на популярната инициатива на БФБЛ, като
демонстрираха воля за победа и на спортния терен.
Тази година водач в класирането в отборните дисциплини е ОББ, а в
индивидуалните състезания се отличиха играчите на Пощенска банка, Спиди,
Аларик, Астра Зенека, Къртис / Балкан и Кордеел (пълен списък).
Олимпиадата – едно от най-очакваните събития в календара на Българския форум
на бизнес лидерите (БФБЛ), събра представители на успешни компании-членове,
съмишленици и партньори на Форума от институциите и неправителствения
сектор за един ден на забавления и съревнования в непринудена атмосфера.
Гостите бяха приветствани от Дончо Барбалов, заместник-кмет на Столична
община, и Джим Ъркхарт, директор на Англо-американското училище.
„За 16 години Олимпиадата на бизнес лидерите доказа, че в нашата общност на
отговорния бизнес грижата за служителите и техните семейства, колективният дух,
играта по правилата са ценности, които се прилагат на практика. Пожелавам на
всички участници положителни емоции и нека най-добрите екипи и състезатели
станат нашите нови шампиони”, каза председателят на БФБЛ Левон
Хампарцумян при откриването на турнирите по футбол, волейбол, баскетбол,
тенис, тенис на маса, салса, шах, дартс, канадска борба и бадминтон.
Както обикновено, едно от най-оспорваните състезания в рамките на деня бе на
футболния терен, като купата на Първа инвестиционна банка отиде при ОББ.
От „Спиди” за поредна година се пребориха за второто място, а третото е за
адвокатско дружество „Гугушев и партньори“.
Победители в турнира по волейбол за купата на ЧЕЗ станаха играчите на
Сименс, сребърните медали са за ОББ, а отборът на Аларик завоюва третото място.

Състезателите на ОББ станаха шампион и по баскетбол в турнира за купата на
Кадилак България. Втори за поредна година се класираха от ЧЕЗ, трети е отборът
на Сименс.
Шампион в тенис турнира на БНП Париба при мъжете е Мартин Николов от
Пощенска банка, а при жените купата е за Красимира Данаилова от Спиди.
Купите по тенис на маса на УниКредит Булбанк взеха Александър Гълъбов от
ОББ и Весела Асенова от Кордеел.
Екатерина Анчева се пребори за първото място в турнира по салса на Астра
Зенека. Станимира Николова победи в турнира по дартс на Спиди.
Андрей Манев се пребори за купата по шах на адвокатско дружество „Пенков,
Марков и партньори“, в рамките на който всички желаещи играха и срещу
държавните шампиони до 12 години за 2018 г.
Победители в турнира по канадска борба, в който съдия беше световният
шампион Христо Делиджаков, станаха Мария-Елена Бояджиева и Виктор
Дарданов от Аларик. Екатерина Венелинова спечели и турнира по бадминтон при
жените, а Калоян Асенов от Кордеел е най-добрият сред мъжете.
Гостите на събитието, водено от Ганиела Ангелова от телевизия „България он
ер”, спечелиха над 50 атрактивни награди, предоставени безвъзмездно от членове
и приятели на Форума и разиграни в традиционната томбола.
Снимки:
Снимка 1 – Председателят на БФБЛ Левон Хампарцумян, заместник-кметът на
София Дончо Барбалов, директорът на Англо-американското училище Джим
Ъркхарт и и изпълнителният директор на Форума Георги Руйчев
Снимка 2 – Обща снимка на всички шампиони
Снимка 3 – Състезанието по салса е една от атракциите на Олимпиадата
Снимка 4 – Шест корпоративни футболни отбора си оспорваха купата

За Олимпиадата на бизнес лидерите
Бизнес олимпиадата е утвърдено и очаквано спортно събитие, което събира на едно
място представители на най-големите български и международни компании,
политици, представители на дипломатически мисии, на медии и на неправителствения
сектор. Участниците имат възможност да демонстрират спортния си дух в групови
и индивидуални надпревари по футбол, волейбол, баскетбол, тенис, бадминтон, шах и
др. и да споделят приятни преживявания.
За Българския форум на бизнес лидерите
Лидерският форум обединява организации със споделени ценности, които развиват
бизнеса си по отговорен, прозрачен и етичен начин. Ние сме платформа за обмяна на
добри практики и идеи за развитие на бизнес и социалната среда в България.
Ангажираме и приобщаваме ключови фигури от политиката, бизнеса, дипломацията,
неправителствения сектор и медиите, за да трансформираме заедно обществото.
Визията ни е България да стане добро място за инвестиции, работа и живот. Още на
www.bblf.bg.

