
Организатор : Център за социално здраве Somenso www.somenso.com

ТАКСА УЧАСТИЕ : 

Ранна регистрация до 31 март – 88 лв (опростена фактура)
Стандартна регистрация – 128 лв (опростена фактура)

Цели: 
-Насочване на вниманието на обществото към най- ценния 
ресурс човека.
-Промотиране на добър баланс работа – личен – живот.
-Запазване на човешките ценности в дигиталната ера. 
-Да отличи работодателите с най-добрите практики насочени към 
човека и да създаде база данни в помощ на търсещите работа.

Място на провеждане :
-Стартираща международна конференция в София 
-Мотивационни семинари в Пловдив , Бургас и Варна 
Време за провеждане : 
м. май – 30.05 (София), 2.06 (Пловдив), 3.06 (Бургас)  и 4.06( Варна)

Целева група: 
Конференцията има за цел да събере представители на бизнеса и 
организации, обменящи знания и опит относно планиране на 
политики ориентирани към намаляването на стреса на работното 
място , подобряване на работния климат, повишаване на 
ефективността и управление на човешкия капитал.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА 
БЛОК 1: СТРЕСЪТ В ЖИВОТА НА ЧОВЕКА
Мотивационна част -10 мин. Силвия Куманова
Ролята на стреса в хроничните и онкологични заболявания 
д-р 
Стресът в работната среда- опитът на Германия
 проф. Юлиана Йорданова

БЛОК 2: МИЛЕНИУМИТЕ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ИЛИ ПРОМЯНА 
Мотивационна част -10 мин. Жустин Томс
“Дигифрения“ или в търсене на „дигитален баланс“ 
д-р Людмил Дуриданов
Мотивацията при милениумите 
40мин -
БЛОК 3: ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА И ПСИХО-СОЦИАЛНИТЕ РИСКОВЕ  
Мотивационна част -10 мин. Силвия Лешина

Психосоциалният импакт на новите технологични 
достижения   -Силвия Куманова
Как да възпитаваме новите деца, родени в ерата на 
глобалната свързаност  -Жустин Томс

БЛОК 4: ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ НАСОЧЕНИ КЪМ ЧОВЕКА 
Мотивационна част -10 мин. Яна Алексиева

ЗА КОНТАКТИ: Мария Кирова e-mail: maria.kirova@somenso.com тел. 0876 209 006

Конкурс за HUMAN CENTRIC STAR организация 
конкурса има за цел да отличи организации с най-добри практики 
в областта на човешкия капитал, като оценките са планирани да 
бъдат по следните критерии:
 • текучество на персонала • допълнителни придобивки за 
служителите • коефициент на щастие на служителите
ПРЕЗ 2019 ЩЕ СЕ  ВРЪЧАТ СТАТУЕТКИ НА СПОНСОРИТЕ. 



 
За контакти: Мария Кирова – Маркетинг Директор  

Maria.kirova@somenso.com тел. 0876 209 006 

Спонсорски пакети 
  Локален Спонсор Регионален Спонсор Генерален Спонсор 

Цена в Евро  3 500  6 000 10 000 

Обхват на спонсорство  
   

София – национална конференция 
Пловдив – регионален мотивационен семинар 
Бургас – регионален мотивационен семинар 
Варна – регионален мотивационен семинар 

 един регионален 
мотивационен семинар 

Национална конференция + 
един регионален 

мотивационен семинар 

Национална конференция + 
всички регионални 
мотивационни семинари  

Преди събитието  
   

Отразяване в медийното пространство   Със съдействието на… 
Регионални медии 

Със съдействието на… 
Национални + регионалните 

медии на избрания град 

като “Генерален спонсор” 
във всички медии 

Лого и линк в сайта на събитието  като “Локален спонсор” 
на град 

като “Регионален Спонсор” 
 

като “Генерален спонсор” 

Лого във всички печатни материали на събитието 
 като “Локален спонсор” 

на град 
като “Регионален Спонсор” 

 
като “Генерален спонсор” 

Споменаване във Facebook страницата  
 като “Локален спонсор” 

на град 
като “Регионален Спонсор” 

 
като “Генерален спонсор” 

По време на събитието     

Безплатен пас   Общо 4 Общо 8 Общо 16 

Възможност за споделяне на добри практики в съответствие с 
темата на събитието 

    

Получаване на Human Centric Star по време на националната 
конференция 

    

    Възможност за щанд      

Услуги от пакет “Позициониране”  На стойност 1 500 ЕUR На стойност 3 000 EUR На стойност 7 500 EUR 

mailto:Maria.kirova@somenso.com


 
За контакти: Мария Кирова – Маркетинг Директор  

Maria.kirova@somenso.com тел. 0876 209 006 

Допълнителни услуги     

Лого с линк в сайта на somenso.com  3 месеца 6 месеца 12 месеца 

Участие с кратко описание на компанията като носител на Human 
Centric Star с линк към фирмения сайт в сайта център за социално 
здраве Somenso 

 
   

     

Позициониране     

Услуги     Цена 1 град, EUR 

 Фото-стена на славата * 
Позициониране на Фото-стена на славата, където може да бъде поместен Вашия бранд съвместно с 
бранда на събитието. Стената на славата ще бъде разположена във фоайето на залата, пред която 
посетителите ще имат възможност да се снимат за спомен. В цената са включени дизайн, печат, 
монтаж, фотограф и разпространение в социалните медии. 

1500 

Рекламни подаръци/брошури, каталози за всеки участник в конференцията * 
Това позициониране дава възможност вашите фирмени послания да достигнат до всеки участник в 
конференцията. В цената е включено разпространение на предварително подготвени от Вас продукти 
в подаръчните комплекти по време събитието.  

500 

Сценично позициониране * 
Възможност за позициониране на Вашия бранд на сцената чрез банер, брандиране на 
презентационни темплейти, рекламен спот по време на паузите (без звук). Този начин гарантира 
визуално популяризиране на марката ви по време на цялото събитие..  

1000 
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