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НАШАТА ИНВЕСТИЦИЯ ЗА
ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ
Като една от най-успешните и значими компании на
българския пазар, ние в GLOBUL вярваме, че съвременният
бизнес трябва да бъде отговорен към обществото,
да допринася за неговото развитие и благоденствие.
Това се отнася с особена сила за областта на
комуникациите, която е пряко свързана със социалния
климат и съществуващите в обществото ценности,
взаимоотношения и тенденции. Затова се стремим да
дадем осезаем принос за икономическото и социално
развитие на България.
Танасис Кацирубас

Изпълнителен директор на GLOBUL

Ние искаме да бъдем полезни на страната, като отговорим
на реално съществуващи проблеми в ключови за хората
области – проблеми, чието решаване би я направило подобро и привлекателно място за живеене. Затова нашата
стратегия за социална отговорност обхваща много
области – от образованието и културата до спорта и
съхраняването на историческото наследство. Успехите
ни в това отношение ни изпълват с гордост и надежда, че
помагаме на България да се движи в правилната посока.
Вярваме, че социалната ангажираност на GLOBUL е
инвестиция в общото ни, по-добро бъдеще.
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За GLOBUL
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За Globul
Създадена през 2001 г. със спечелването на лиценза за втори GSM оператор в България, GLOBUL
промени изцяло пазара на мобилни комуникации в страната, като осезаемо повиши критериите
на потребителите и нивото на професионализма в тази област. През шестте години на своето
съществуване компанията спечели доверието на клиентите си с богатия спектър на предлаганите
услуги, с високото им качество и отличното обслужване.
Мрежата на GLOBUL покрива 99,8% от населението и 97,2% от територията на страната.
Партньорството ни с повече от 330 оператори ни позволява да предоставим на клиентите си
роуминг в над 150 страни. Търговската мрежа на компанията обхваща над 86 представителни
магазина, а нейни продукти и услуги се предлагат в над 670 търговски обекти в цялата страна.
Официални представители на GLOBUL са Germanos, Office 1 Superstore, GlobalNet и Da, da. Успешно
партнираме с над 3000 дистрибутори и доставчици.
През септември 2006 г. лансирахме на пазара своите първи услуги, базирани на мобилна далекосъобщителна мрежа от „трето поколение” по стандарта UMTS. Компанията притежава и лиценз
за фиксирана телефония. GLOBUL бе първият мобилен оператор в България, предложил напълно
интегрирано решение за фиксирана и мобилна телефония – GLOBUL Office Zone, както и първата
SIM карта с два мобилни номера GLOBUL 2in1. Непрекъснато инвестираме в качеството и разнообразието на своя продукт, за да можем да предложим на клиентите съвременни и иновативни
услуги.

„ ПРОМЯНАТА, КОЯТО ОЧАКВАШ ОТ СВЕТА
– ТОВА можеш да СИ САМИЯТ ТИ.“

За GLOBUL

Махатма Ганди
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GLOBUL
за обществото
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GLOBUL за българската култура
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GLOBUL за българската музика
GLOBUL за безопасността на пътя
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GLOBUL за обществото
GLOBUL е една от най-големите и успешни компании на българския пазар, предпочитан мобилен
оператор от милиони българи. Всички в компанията дълбоко зачитаме ценностите, стоящи в основата
на нашия успех, а именно професионализъм, екипност, творчество и иновативен дух, постоянни и
високи стандарти в качеството на услугите, които предлагаме, и в грижата за нашите клиенти.
Знаем, че големият ни успех се дължи както на усилията на всички наши служители, така и на милионите
ни клиенти и знаем, че сме отговорни пред тях и пред цялото българско общество. Ето защо в GLOBUL
държим да споделяме своя успех като постоянно инвестираме в ключови за просперитета на нашето
общество области. Това са българското образование и култура, здравето и личностното развитие
на българските деца, българската музика, както и гордостта на нашата нация – българския спорт.
Следим пулса на обществото и се променяме заедно с него.
През 2007 г. GLOBUL официално се присъедини към Европейската харта за пътна безопасност, с
което се ангажира да даде своя принос за по-безопасни пътища. Няколко месеца по-късно GLOBUL
инициира и проведе успешно кампанията „Шофирай безопасно! Говори с HANDS-FREE”, чиято основна
цел бе да насърчи разумното използване на мобилен телефон по време на шофиране. Кампанията ще
продължи и през 2008 г.
Радваме се, че жестовете ни не остават незабелязани и сме благодарни за всички награди, които
получаваме – признание за нашата ангажираност и искрена грижа.

Уинстън Чърчил

Най-голямото и ценно признание обаче е лоялността на нашите клиенти, служители и партньори, а
това е нашият начин да им се отблагодарим.

globul за обществото

„Отговорността е цената на величието.“
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GLOBUL за своите служители
В GLOBUL вярваме, че успешната социална стратегия на всяка компания започва с отговорността към хората, които градят нейния
успех и доброто й име. Грижата и признанието за хората, които работят при нас, е основен фактор за растежа на нашата компания.
Затова ние се стараем да им осигуряваме отлични условия за труд,
да развиваме техния потенциал и да ги мотивираме чрез разработена с тяхно участие система за социални придобивки, която включва:

„Компаниите с отлично обслужване
се грижат отлично за служителите,
които го осигуряват.“

•

•
•
•
•

Уинстън Чърчил
Над 80% от служителите на
GLOBUL взеха участие в тиймбилдинг проекти през 2007 г.

Програми за обучение и развитие на служителите,
платформа за електронни обучения (G Knowledge Box) –
съвременно средство, което дава възможност за обмяна на
знания и опит;
Медицинско обслужване;
Месечни ваучери за храна и гориво и/или транспортни карти;
Преференциални условия за ползване услугите на GLOBUL;
Организиране на тиймбилдинг програми, вътрешни спортни
турнири и др., ежегодно организиране на коледно парти за служителите на компанията и традиционно парти за техните деца.

В началото на 2008 г. в GLOBUL работят над 1200 служители, от
които 85% са с университетско образование. Средната възраст на
служителите на компанията е 30 г.
GLOBUL разполага със специално разработена програма за развитие
и квалификация на служителите, която включва специализирани обучения според естеството на работата, личностния и професионалния профил на всеки от тях.

През 2007 г. се проведе специално разработена програма за
развитие на средния управленски персонал.

За първа година GLOBUL участва в проучване на Hewitt International
за „Най-добър работодател в България”. Повече от 50% от служителите се включиха в допитването, като дадоха своето мнение за
работата си в компанията и нейните предимства.
През септември 2007 г. две трети от служителите на GLOBUL се
преместиха в новия си дом – осеметажна сграда в Бизнес Парк София, с обща площ почти 13 000 м2.

globul за СВОИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

През септември 2007 г. служителите на GLOBUL се нанесоха
в новия си дом. Осеметажната
сграда в Бизнес Парк София е с
обща площ почти 13 000 м2.
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GLOBUL за българското образование

„Учейки другите, човек учи и себе си.”
Сенека

За да могат младите българи да вярват в перспективата за професионален успех в страната си, за
да усетят връзката между полученото от тях образование и практическия опит, за да останат в
България и да използват тук своите знания и умения, GLOBUL създаде своята стажантска програма.
През 2007 г. тя се проведе за четвърти пореден
път, а броят на участниците в нея нарасна с 40%
в сравнение с миналата година – признание, което
искрено ценим. По време на престоя си в GLOBUL,
стажантите имаха възможност да натрупат практически опит в модерна бизнес обстановка, както
и да придобият допълнителни знания и умения чрез
специално организираните за тях обучения. Само няколко седмици след официалното й откриване, над
половината от участниците изявиха желание да
удължат стажа си.

GLOBUL беше обявен за най-добър
партньор на Техническия университет
в София.
Компанията получи златен медал за изключителния
си принос в развитието на Факултета по телекомуникации на Технически университет – София. Наградата, която се дава за първи път в историята
на факултета, е сериозно признание за нашата
ангажираност към образованието и младите хора
в България. Към края на 2007 г. GLOBUL инвестира
повече от 120 000 лв. в развитието на учебната
база на Техническия университет. Част от това
ползотворно партньорство бе и подкрепата на
GLOBUL за обновяването на лабораторията „Мобилни комуникации, сигнали и системи”.

globul за БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Стажантска програма
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globul за БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

През 2007 г., GLOBUL осигури 10 нови горещи линии
за кариерните центрове на Медицинския университет в София и Варна, Шуменския университет, Софийски университет, Международния бизнес колеж
в Ботевград, Колежа по телекомуникации и пощи,
Колежа по библиотечни и информационни технологии, Селскостопанския колеж в Пловдив, Висшето
училище по финанси и застрахователно дело. Общият брой на кариерните центрове, оборудвани с
горещи линии за връзка от GLOBUL, е 36.
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Съвместен проект на GLOBUL с
Джуниър Ачийвмънт България
През 2007 г., GLOBUL подкрепи българските участници в европейското състезание на Джуниър Ачийвмънт „Най-добра учебна компания 2007 година”.
Състезанието е мащабен проект на световната
младежка неправителствена организация, която
цели да окуражи младите хора в овладяването на
бизнес умения и предприемачески дух.

Ден на отворени врати

Споделяне на знание

За втора поредна година GLOBUL стана домакин на
инициативата „Ден на отворени врати”. Като част
от нея, 20 български студенти прекараха един работен ден в компанията и усвоиха ценен опит от реалната работна атмосфера в различни наши отдели.

GLOBUL продължи със серията от презентации пред
студенти от водещи български университети.
Като част от дългогодишното партньорство
на компанията с учебни институции, през 2007 г.
специалисти от GLOBUL изнесоха лекции в Техническия
университет в София, Висшето транспортно
училище „Тодор Каблешков”, Софийския университет
и Университета по архитектура, строителство и
геодезия.

Стипендиантска програма

GLOBUL ПОДКРЕПИ ДАРИТЕЛСКАТА
ИНИЦИАТИВА “ГОТОВИ ЗА УСПЕХ”

През 2007г. GLOBUL предостави три нови стипендии
на студенти-бакалаври от Факултет „Телекомуникации” на Техническия университет – София. Стартирала през 2005 г., стипендиантската програма на
GLOBUL осигурява месечни стипендии, стаж и различни видове практическа подкрепа на 10 студенти
от факултета.

GLOBUL подкрепи дарителската инициатива за
набиране на средства за стипендии за отлични
студенти и ученици в неравностойно положение
“Готови за успех” на Фондация „Помощ за
благотворителността в България”, Фондация
„Сирак” и Международния женски клуб – София.
Общо 74 студенти и ученици ще получават такива
стипендии през 2008 г. благодарение на средствата,
набрани в тазгодишното второ издание на
инициативата. GLOBUL дари стипендии за петима
студенти и ученици в неравностойно положение,
показали висок успех в обучението си.

globul за БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Кариерни центрове
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GLOBUL START
За втора поредна година GLOBUL организира Ученическа спортна олимпиада GLOBUL START под мотото „Шампионите тръгват от училище”.

Ивет Лалова

посланик и лице на програмата

Основната цел на тази дългосрочна програма е да спомогне за укрепване на здравето и жизнеността на българските деца чрез допълнително развитие на общата им физическа подготовка.
В олимпиадата участваха ученици от трети до осми клас, разделени
в три възрастови групи. Те се състезаваха в четири дисциплини от
задължителната учебна програма – пробягване на къса дистанция, пробягване на дълга дистанция, скок на дължина и хвърляне на топка.

„Борбата е необходимо условие за победа.“
С.Смайлс

GLOBUL START е първата
по рода си ученическа
спортна олимпиада,
която има амбицията
да се превърне в
ежегодна инициатива.

GLOBUL START се провежда със съдействието на Министерството на
образованието и културата, Държавна агенция за младежта и спорта,
Българска федерация по лека атлетика, Голяма столична община, община Пловдив, община Варна, община Бургас, община Стара Загора,
община Русе, община Плевен и община Сливен.
Шампиони на България за 2007 г.:
Първа възрастова група трети-четвърти клас:
Лили Вълчева от София, Павлин Димитров от Плевен
Втора възрастова група пети-шести клас:
Карин Околие от София, Красен Николов от Бургас
Трета възрастова група седми-осми клас:
Дейзи Иса от София, Николай Лачев от София

globul за БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЦА

През 2007 г. олимпиадата се проведе в градовете Бургас, Варна,
Плевен, Пловдив, Русе, Сливен, София и Стара Загора. В нея се
включиха над 1600 деца от 269 училища. GLOBUL инвестира в
цялостната организация и популяризация на GLOBUL START и осигури
наградите и спортните екипи за всички участници в градския и
националния етап на състезанията.
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Да чуем детските мечти
От 2006 г. насам GLOBUL предоставя всички приходи от SMS-и, изпратени в мрежата на компанията на Коледа, за реализиране на инициативи, подпомагащи деца в неравностойно социално положение.
До момента GLOBUL е инвестирал над 260 000 лв. в своята социална
програма „Да чуем детските мечти”, посветена на работа с деца в
неравностойно положение чрез средствата на изкуствата и експресивните методи.

UNICEF 1995

До 2007 г. в програмата са включени над 340 деца от 5 дома в България: Помощно училище „Н. Й. Вапцаров”, гр. Елхово; Дом за деца
и юноши „Пеню и Мария Велкови”, гр. Велико Търново; Дом за деца и
юноши „Свети Николай Мирликийски”, гр. Благоевград; Дом за деца и
юноши „Таню Войвода”, гр. Асеновград и Дом за деца и юноши „Асен
Златаров”, гр. Враца.
Програмата се реализира с подкрепата на Фондация „Помощ за благотворителността в България”, а в проекта са ангажирани най-добрите български специалисти, които работят в областта на арт-терапията от години: д-р Давид Йерохам, Цветелина Йосифова, д-р Румен
Георгиев, д-р Жени Георгиева и д-р Златка Михова.

Белослава

посланик и лице на програмата

Като част от проекта, GLOBUL засне филма „Намерените деца”, който има за цел и да популяризира този вид работа, като представи
програмата по подходящ и вълнуващ за широката аудитория начин.

globul за БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЦА

„Ако не инвестираме в децата, всички
фундаментални и трайни проблеми на
човечеството ще си останат фундаментални
и трайни проблеми.“

„Да чуем детските
мечти” е дългосрочна
социална програма
на GLOBUL, която цели
чрез средствата на
изкуствата да подобри
уменията за общуване
и социализацията на
деца в неравностойно
социално положение.

Специално обучени артисти и психолози работят с децата чрез съвременни техники на основата на изкуствата като рисуване, танци,
театър, музика, игра и т.н. Тези техники са доказано успешни, когато
се използват като терапевтични средства, защото помагат на децата да развият своята личност, която е израз на техните потребности, индивидуални способности и потенциал, да формират умения
за взимане на решения и да подобрят своето вербално и невербално
изразяване, като основа за успешна комуникация. Повишаването на
тяхната емоционална интелигентност, наред с общата им интелигентност, гарантира успешното им включване в живота на обществото.
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GLOBUL за българската култура
Бежанци

„Също както без обработка и най-богатата
почва не би била плодородна, така и умът
без култура не може да даде добри плодове.“
Сенека

globul за БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА

Спектакълът на Нешка Робева „Бежанци” се радва на голям успех както в България, така и в
чужбина. Чрез едно твърде неочаквано съчетание на аржентинско танго с балкански, еврейски и
арменски ритми, артистите от ансамбъл „Нешанъл Арт” представят съдбата на несретниците,
принудени да напуснат родните места и събрани в локалите на Буенос Айрес. Премиерата на
спектакъла през 2007 г. вдигна на крака публиката в препълнената зала 1 на Националния дворец на културата и ще продължи да го прави, както на българска сцена, така и извън страната.
GLOBUL подкрепя ансамбъла на Нешка Робева от 2003 г.
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Мобилният виртуален гид е първата по рода си инициатива за поставяне на указателни табели до найзначимите исторически и културни обекти и природни
феномени в страната, които представляват интерес за туристите. Проектът стартира през 2006
г. благодарение на GLOBUL и сдружение „България на
длан”. Мобилният виртуален гид дава възможност
желаещите да получат изчерпателна информация
за около 50 от най-известните сгради, паметници и
местности на България само с едно телефонно обаждане. Номерата на мобилния виртуален гид са достъпни от територията на цялата страна за всички
абонати на GLOBUL, а основна част от приходите
от обажданията към мобилния екскурзовод се предоставят за поддръжка на обектите, включени в него.
Цялата информация от Мобилния виртуален гид
може да се намери и на www.bulgariaphonetour.com.

globul за БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА

„БЪЛГАРИЯ НА ДЛАН” ВЕЧЕ ИМА СВОЯ ЗАЛА
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Ако можем да кажем, че културата представя в
умален вид същността на една страна, то подкрепеният от GLOBUL проект „България на длан” прави това еднозначно. Умалени макети на знаменити
културни и исторически забележителности събраха
заедно най-важните визуални символи на страната
ни. Проектът стартира миналата година с триизмерни репродукции на най-известните паметници в страната, три от които – на Националната
галерия, Античния театър в Пловдив и Мадарския
конник – присъстваха в експозицията благодарение
на GLOBUL. През 2007 г. колекцията бе разширена с
още три експоната – покрития мост на Колю Фичето в Ловеч, Руската църква в град Шипка и Пангюрското златно съкровище.
Тази година експозицията намери свой дом в Културен център „Красно село”, където изложбата бе
открита от кмета на София Бойко Борисов, председателя на съвета на директорите на „България
на длан” Съни Сънински и Петя Стоянова, директор
„Корпоративен маркетинг” на GLOBUL.

GLOBUL ОБОГАТИ ФОНДОВЕТЕ
НА НАЦИОНАЛНОТО ЧИТАЛИЩЕ НА
СЛЕПИТЕ „ЛУИ БРАЙЛ”
GLOBUL подпомогна обоготавянето на фондовете на
Национално читалище на слепите (НЧС) „Луи Брайл”,
на филиалните брайлови библиотеки и на библиотеките на училищата за деца с нарушено зрение. Благодарение на дарените от нас 20 000 лева бяха издадени
4 нови броя на списание “Вестител” в тираж 60 екземпляра и 17 книги на брайлов шрифт в тираж от 4
до 6 екземпляра. За първи път списанието „Вестител”
беше записано и в аудио вариант на компактдиск и
така достигна до повече хора със специфични нужди.
Проектът бе представен по време на пролетен концерт и среща с младежи с нарушено зрение.
GLOBUL е традиционен партньор НЧС „Луи Брайл”.
През 2005 г. дарихме 15 000 лева за издаването на
списание “Вестител” и за отпечатване на 12 книги на
брайлов шрифт.

GLOBUL ЗА ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО
През 2007 г. GLOBUL спомогна за създаването на уникално фототипно издание на прочутата „Манасиева летопис”. С помощта на съвременни технологии
българската публика може да се запознае детайлно
с този изключително ценен документ, разказващ за
човешката история от създаването на света до
1081 г. Старобългарският препис от двора на цар
Иван Александър е единственият запазен ръкопис на
това произведение, илюстрован от неизвестен художник с 69 изображения във византийски стил, от
които над 20 са посветени на българската история.
То представлява уникален паметник на българската
история, изкуство и култура.
GLOBUL ще подари копия от това лимитирано издание
на библиотеките на няколко български висши учебни
заведения.

globul за БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА

МОБИЛЕН ВИРТУАЛЕН ГИД
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GLOBUL за българския спорт
ЗА Българския футбол
GLOBUL подкрепя българския национален отбор по
футбол вече пета година. Той е наш приоритет –
като символ, който успява да обедини всички българи, и в добри, и в лоши моменти. През 2007г. GLOBUL
поднови за още 2 години договора за партньорство
с Бългаския футболен съюз, а футболистите от националния отбор получиха последен модел мобилни
телефони и пожеланията на GLOBUL за успех. По
всичко личи, че за българския национален отбор найдоброто предстои.

За трета поредна година GLOBUL и Българската федерация по тенис бяха главни организатори на веригата професионални тенис турнири GLOBUL Tennis
Cup. През 2007 г. звездите на българския тенис премериха сили в седем български града – София, Варна,
Бургас, Плевен, Русе, Хасково и Банкя. Резултатите
от GLOBUL Tennis Cup важат за подреждането в националната ранглиста. За първи път любителите
тенисисти имаха възможност да се състезават с
професионални спортисти в съпътстващите Pro-Am
турнири.

Ивет Лалова

„Спортът не изгражда характера.
Той го разкрива.“
Хейуд Браун

GLOBUL продължава подкрепата си за най-бързата
бяла жена в света. Ивет Лалова се завърна триумфално на пистата след двегодишно прекъсване заради травма – с победата си в турнира „Артур Такач”
през май 2007 г. в Белград тя покри нормата за участие в Олимпийските игри в Пекин. GLOBUL поздрави
Ивет на специална пресконференция за демонстрираната воля и спортен дух.
2008 е изключително важна година за нашата лекоатлетка – тя участва в Световното първенство
във Валенсия, предстои й и участие в Олимпиадата
в Пекин.

globul за БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ

GLOBUL TENNIS CUP
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GLOBUL за българската музика

Сузуки

Белослава
За трета поредна година GLOBUL подкрепя певицата
Белослава и нейните музикални изяви, чиято кулминационна точка през 2007 г. беше нейният завладяващ
коледен концерт в Народния театър. GLOBUL гласува доверие на Белослава и извън музикалната сцена,
като направи певицата посланик на социалната програма „Да чуем детските мечти”, посветена на децата в неравностойно социално положение.

ГРАФА
За четвърта поредна година GLOBUL спонсорира
младия поп-музикант Графа. През 2007 г. компанията
финансира неговото турне във Варна, Бургас, Стара Загора и Габрово, което завърши с нестандартен
спектакъл – акустичен концерт в Националния дворец на културата в София. Спектакълът се проведе
със специалното участие на най-добрия струнен квартет в България – „Интро” и включваше песни с изцяло
нов аранжимент.

Васко Василев
GLOBUL подкрепи първото турне на виртуозния цигулар Васко Василев в България. Озаглавено FreeMix,
то обхвана София, Велико Търново, Благоевград и
Пловдив и представи популярни мелодии и нов репертоар, обединени стилово от класическа музика в
комбинация с балкански и български фолклор, испанско фламенко, аржентинско танго, цигански ритми.
Специални гости на Васко Василев за концерта в
София бяха „Мистерията на българските гласове”,
а парчето „Girls and Goblins”, включено в новия му
албум FREE, бе изпълнено на живо с три от певиците
на хора, който донесе световна слава на България.

globul за БЪЛГАРСКАТА МУЗИКА

„Целта на музиката е да направи сърцето
достойно за възхищение.“
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GLOBUL за безопасността на пътя

1.   Никога не говорете с телефон в ръката докато шофирате. Ако имате възможност, спрете,
паркирайте удобно и тогава проведете разговора.
2. Ако трябва да говорите с hands-free, направете го след като се уверите, че е безопасно.
Винаги уведомявайте отсрещната страна, че шофирате преди да започнете разговора и че може
би ще се наложи да приключите бързо.
3.   Прекратете разговора, дори да е с hands-free, ако се окаже труден, разсейващ или стресиращ.

След като официално се присъедини към Европейската харта за
пътна безопасност, GLOBUL се ангажира да даде своя принос за побезопасни пътища в България. Решихме да инициираме и проведем
национална кампания „Шофирай безопасно! Говори с HANDS-FREE!”.
Основната й цел бе да стимулира разумното използване на мобилен
телефон по време на шофиране, което включва използването на устройство HANDS-FREE или „свободни ръце”. За целта изработихме
специално лого, което поставихме върху опаковките на всички наши
продукти и създадохме 8 лесни правила за ползване на мобилен телефон по време на път.
В продължение на две седмици, стикери с логото на кампанията и
специални брошури със съвети за разумно използване на мобилен телефон по време на път, се раздаваха на кръстовища, паркинги и в
големи търговски комплекси в София, Пловдив, Варна и Бургас.

4.   Поставете най-често набираните номера на функция „бързо повикване”.
5.   Използвайте услугата „гласова поща” винаги, когато е възможно, като изключите телефона
6.   Никога не четете текстови съобщения и не сърфирайте в интернет докато шофирате.
7. Дръжте телефона си на удобно разстояние, така че лесно да го вземете, без да сваляте очи
от пътя. Ако возите пътник, помолете го да приема повикванията вместо вас.
8.   И при най-малки съмнения, че нарушавате безопасността, изключете телефона.
Хиляди коли осъмнаха с триъгълните зелени стикери и усмихнатото
лице със слушалка, които ни радваха цяло лято и ни напомняха да
внимаваме с телефона докато шофираме.
КАТ-София излъчи клипа на кампанията на GLOBUL „Шофирай безопасно! Говори с HANDS-FREE!” върху специални видео-екрани. Освен посланието на кампанията, посетителите на сградата на КАТ-София
наблюдаваха и реални кадри и документални материали, свързани с
безопасността на пътя и стимулиране на отговорно поведение сред
всички участници в движението.
Стикерите бяха поставени и върху всички коли от автопарка на
GLOBUL, а служителите, ползващи автомобили, бяха специално запознати с новия правилник за движение по пътищата.

globul за БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЪТЯ

си и изслушате съобщенията след като паркирате.
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Признание

Ралф Уолдо Емерсън

Две поредни години – 2006-та и 2007-ма, Български дарителски форум
отличава GLOBUL с приза „Най-голям корпоративен дарител” в категорията „Най-голям абсолютен обем на даренията”. През 2006 г. GLOBUL
стана и съучредител на създадения към Български дарителски форум
„Клуб на корпоративните дарители”. Класацията на Български дарителски форум е отворена за участие към всички бизнес организации, които развиват дарителска дейност в страната. Целта й е да популяризира отговорното и прозрачно бизнес дарителство като предоставя
финансова информация за различните социални инициативи.

Всички в GLOBUL се гордеем и искрено ценим наградите и признанието,
които получаваме за своята социална активност и благотворителни
жестове. Ще продължаваме да вървим по избрания от нас път, като
непрекъснато разширяваме обхвата на своята ангажираност към обществото.

ПРИЗНАНИЕ

„НАГРАДАТА ЗА ДОБРЕ СВЪРШЕНАТА
РАБОТА Е ТОВА, че си я свършил.“

През 2007 г. GLOBUL беше номиниран за годишните награди за отговорен бизнес на „Български форум на бизнес лидерите”. Социалната ни
програма „Да чуем детските мечти” беше наградена с второ място
в категорията „Маркетинг свърза с кауза”. Тази награда се дава на
компаниите, които чрез маркетингови усилия декларират подкрепата
си за дадена обществено значима кауза, като по този начин не само
пренасят благородно послание до своите клиенти, но и ги правят съпричастни в това социално отговорно поведение.
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