Водещите компании от високотехнологичния сектор се
събират в Бургас на годишна конференция
Сряда, 30 Септември 2020

* В новия Конгресен център те ще набележат мерки за развитие на тази индустрия през следващите
години

През есента на една много трудна за всички и изпълнена с неочаквани предизвикателства година,
водещите български компании от високотехнологичния сектор се събират на мащабна конференция, за
да обсъдят мерки за бъдещо развитие и да отличат най-успелите. За Бургас е чест да бъде отново
домакин на този престижен форум.
Годишната конференция на Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST), която
доскоро носеше името Българска аутсорсинг асоциация, ще се проведе на 2 октомври, петък. Тя е сред
първите събития в програмата на новия Конгресен център на територията на зоната за обществен
достъп в Пристанище Бургас.
По време на конференцията ще бъдат направени анализ на сектора на бизнес услугите с висока
добавена стойност у нас и прогноза за отражението на глобалната пандемия върху него през 2020 г. Ще
бъде начертана посоката за развитие на индустрията.
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В събитието ще вземат участие представители на най-големите технологични компании у нас, местните
власти и правителството. Те ще дискутират факторите и мерките, които трябва да бъдат взети на
локално и национално ниво за привличането на нови инвестиции и за създаването на благоприятна
бизнес среда за развитие на сектора, който по последни данни формира 5.2 % от БВП на страната.
В рамките на форума ще бъдат връчени и годишните награди на AIBEST. Те ще отличат най-добре
представилите се компании в страната, добрите практики в сектора, проактивността на местните
власти и взаимовръзките между участниците в цялата бизнес екосистема, които допринасят за нейното
развитие. Наградите ще бъдат връчени в 7 категории - "Работодател на годината", "ИТ (аутсорсинг)
компания на годината", "Най-добра компания за аутсорсинг на бизнес процеси", "Иновация на
годината", "Проект на годината", "Най-социално отговорна компания" и "Най-добра стратегия за
устойчивост на бизнеса във време на криза".
Непосредствено преди старта на конференцията, от 9.30 часа в зала "Форос" на Конгресния център ще
бъде организиран брифинг за представителите на медиите. В него ще участват кметът Димитър
Николов (като домакин) и г-н Илия Кръстев - председател на УС на AIBEST.

Програма на конференцията:

2 октомври 2020 г., петък

Откриване
10:50 - 11:10

Keynote speech
11:10 - 11:25

Представяне на доклада на АИБЕСТ за развитието на икономиката на знанието в страната
11:25 - 12:25

Секторът на високотехнологичните услуги след кризата - фактори за развитие и експанзия на
регионално ниво
Отражението на кризата върху високотехнологичния сектор;
Дигитализацията на социалните услуги - инструмент за конкурентоспособност на регионално и
национално ниво;
Мерки за развитие на бизнеса на регионално ниво.
12:25 - 13:30
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Стартъпите - възможност за ускоряване на бизнес трансформациите
14:30 - 16:00

Новите работодателски практики в сектора
Презентиране на резултатите от проучването на ЧР практиките сред AIBEST компаниите.
Дискусия:
- Промяна в заплати и нефинансови стимули за служителите;
- "Вкъщи" ли е новият офис за много от служителите?;
- Продуктивност и ангажираност при работата от разстояние;
- Има ли достатъчно кадри секторът ни и каква е посоката на инвестициите в образование на ниво
компания?;
- Сравнение на добри практики от други сектори.
16:00 - 17:00

Преоткрий Бургас!
17:00 - 17:05

Закриване
20:00 - 23:00.
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