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• Спортисти от Спортен клуб „Чайърова“ са сред 
листите на националния отбор
• Посещение от Доброволците на „Шишеджам“ на 
„Дарюладжезе“
• Кампания по кръводаряване от Общността на 
„Шишеджам“

У С Т О Й Ч И В О С Т
Повик от световните лидери 
за „Коренна промяна“ в 
управлението на водата

Т Е Х Н О Л О Г И И 
Пътната карта на Турция 
към Индустрия 4.0

П Ъ Т Е Ш Е С Т В И Е
Градове – музи
на вдъхновение

Г А С Т Р О Н О М И Я 
Вкусовете на 
пролетта

Р Е П О Р Т А Ж 
За дизайна с Дефне 
Коз

И З К У С Т В О 
Магията на 
витража 
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Препълнена програма от 
мероприятия със Şimdi!
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“ПАШАБАХЧЕ“ ПРЕДСТАВЯ ПРАКТИЧНИ ПОМОЩНИЦИ ЗА КУХНИТЕ И ИЗТЪНЧЕНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ТРАПЕЗИТЕ.

НОВИ ПРОДУКТИ 
ОТ “ПАШАБАХЧЕ“

„Пашабахче Борджам“ представя един 
удобен, изящен и здрав помощник за 
кухните. Mix & Bake, който позволява 
изключително практично използване, 
може да се ползва, както като съд за 
разбъркване, така и като съд за печене 
По този начин, в един единствен съд, 
който предлага здравословния ефект и 
здравината на стъклото, продуктите се 
смесват, миксират и пекат.

MIX & BAKE
МНОГО УДОБНИ, МНОГО ЗДРАВИ: 

“Линден“, създадена с вдъхновение 
от дървесните стволове и получила 
два важни приза за дизайн в Европа, 
пренася красотата на синьото върху 
масите, със серията „Батик“. В серията 
„Линден Батик“, произведена от 
прозрачно и кралско синьо стъкло, 
при която всяка част притежава 
своеобразни батикови шарки, намират 
място 3 различни размера чинии и 2 
размера купички

СИНЯ ИЗИСКАНОСТ

С “ЛИНДЕН БАТИК“ 

Талантливият германски дизайнер Себастиан Херкер 
проектира изтънчени съдове за съхранение на храна, 

вдъхновени от известната шапка „Барета“ на французите. 
В серията „Beret“, състояща се от три размера съдове за 

съхранение на храна, долните кутии, изградено от стъкло 
с меки цветове създават изчистена и изящна визия с 

капаците си от месинг. В серията в която са използвани 
тренд цветовете на сезона, наред с карамеления цвят се 

намират и две цветови алтернативи в комбинации от амбра, 
кобалт и петролено зелено.

ФРЕНСКА ИЗИСКАНОСТ
В СЕРИИ BERET ЛИНИИ NUDE 

Nude, с колекциите си „Биг Топ“ и „Хепбърн“ превръща миксологичния сервиз в 
интимно преживяване.
С колекциите, привличащи внимание, които представя на вниманието на света 
на миксологията, Nude прави още по-приятно изкуството на приготвянето и 
поднасянето на питиета. Двата нови дизайна на Nude - “Хепбърн“ и „Биг Топ“ 
представят изящни и практични предмети, вдъхновяващи миксологистите.
“Хепбърн“:: С колекцията „Хепбърн“ Дизайнерът Бред Аскалон приготви изискана 
и приятна серия, състояща се от чаша, съд за смесване и шейкър. Благодарение 
на дебелината на дъното си, всеки предмет от серията „Хепбърн“ представя 
уравновесена и безопасна употреба. В колекцията, отразяваща изтънчеността 
на легендарната актриса Одри Хепбърн, месинговите аксесоари са в прекрасна 
хармония със стъклото.
“Биг Топ“: Серията „Биг Топ“, насочена към приготвяне и сервиране на питиета е 
проектирана от дизайнера Юмеус, с вдъхновение, почерпено от магическия свят 
на цирка и еластичността и силата на цирковите артисти. Комплектът, отразяващ 
блясъка на стъклото и метала, се състои от чаши, шейкър, съд за смесване, табла, 
ледарка, пипета, маша и ренде за кора от неръждаема стомана със златисто 
покритие.

Stem Zero Ion Shielding представя една издръжлива 
и гъвкава употреба. Серията за чаши за вино Stem 

Zero, която се представи за пръв път миналата 
година и начело с наградите за дизайн Red Dot, 

придоби правото да спечели още много престижни 
призове за дизайн, се поднови със свойството 

Ion Shielding.Stem Zero Ion Shielding, която се 
презентира на Изложението Аmbiente, проведено 

между 9-13 февруари 2018 година, представя 
гъвкави и здрави винени чаши.

Ръчно изработената колекция Stem Zero, 
се заздрави със специално разработената 

технология за химично темпериране. Stem Zero 
Ion Shielding, която премина успешно тестовете 

за удар, натиск и удар, в същото време позволява 
устойчивост при 2 хиляди измивания включително 

и в съдомиялни от индустриален тип. 

Е ПО-СИЛЕН С „ЙОННИЯ СИ ЩИТ“ОТ NUDE
ПРИЯТНИ МИКСОЛОГИЧНИ ДИЗАЙНИ STEM ZERO
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Магазините „Пашабахче“ продължават 
да запазват живи историческите 
и културни ценности. Безценни 
произведения на изкуството, защитени 
от ЮНЕСКО, отново намират живот в 
Колекцията „Световното наследство 
в стъкло“, използвайки специални 
материали.

В колекцията „Световното наследство 
в стъкло“, която Магазини „Пашабахче“ 
създадоха с вдъхновение от истории, 
преживени в Анадола, за да се запазят 
живи културните и исторически 
ценности, разрушени поради различни 
причини, намират място 20 различни 
произведения. Продуктите, изготвени 
с разбирането за автентичен дизайн и 
новаторска гледна точка, произведени 
в ограничено количество, привличат 
внимание с уникалните си качества.

В НОВООТКРИТИТЕ МАГАЗИНИ НА МАГАЗИНИ 
„ПАШАБАХЧЕ“ В ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР „ХИЛТАУН“ В 
ИСТАНБУЛ И ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР „МАРКА“ В БУРСА, 
ХИЛЯДИ НОВИ ПРОДУКТИ, КОИТО ПРИДАВАТ ИЗИСКАНОСТ 
НА ДОМОВЕТЕ И УЛЕСНЯВАТ ЖИВОТА, СЕ ПРЕДСТАВЯТ НА 
ВНИМАНИЕТО НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ.

МАГАЗИНИТЕ „ПАШАБАХЧЕ“
ПРОДЪЛЖАВАТ ДА СЕ РАЗРАСТВАТ

СПЕЦИАЛНИ ПОДАРЪЦИ 

МАГАЗИНИ „ПАШАБАХЧЕ“ ПОСРЕЩНАХА ОНЕЗИ, КОИТО ИСКАТ 
ДА НАПРАВЯТ ЩАСТЛИВИ ХОРАТА, КОИТО ОБИЧАТ, С МНОЖЕСТВО 
СПЕЦИАЛНИ И РОМАНТИЧНИ ПОДАРЪЦИ.

Магазините „Пашабахче“, които под надслова „Животът е най-хубавия подарък“, 
придават красота на домашните и жилищните помещения, с множеството различни 
варианти за подарък, отговарящи на всеки вкус, и тази година бяха най-точния адрес за 
онези, които желаят да изразят обичта си със специален подарък.
Чаши за кафе за Свети Валентин, големи чаши, рамки за снимки, възглавнички със 
сърчица и стотици продукти за романтично декориране на трапезата заеха мястото 
си на рафтовете за Деня на влюбените. Наред с магазините, Магазини „Пашабахче“ 
предоставиха възможност за избор на специални подаръци за 14. февруари и на www.
pasabahcemagazalari.com.
Комплектът от одеколони „ТиАз & АзТи“ на Магазини „Пашабахче“, създаден специално 
за Деня на влюбените, беше един от фаворитите на онези, които търсеха специални 
подаръци за хората, които обичат. Комплектът, който със специалното си съдържание, 
произведено за жени и мъже, привлича внимание и с допълващия си амбалаж.

които искат да изненадат приятно гостите си с изискано представяне 
и специално поднесени вкусотии, намират възможност да се 
възползват от автентичните дизайни и качествени продукти на 
Магазини „Пашабахче“ с изгодни възможности. 

ПРОДУКТИТЕ НА НОВИЯ СЕЗОН СА В ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР 
„ХИЛТАУН“ 
Магазини „Пашабахче“, които с новия магазин, открит в Търговски 
център „Хилтаун“ - Кючюкялъ, продължават да разкрасяват 
живота, представят на вниманието на любителите на стъклото най-
новите си продукти в площ от 385 квадратни метра.

ЗА ДЕНЯ НА ВЛЮБЕНИТЕ

Магазините „Пашабахче“ отвориха вратите на новите си два 
магазина в Истанбул и Бурса. Наред с ръчно изработените стъклени 
изделия, близо 3 хиляди и 500 различни продукти, сформиращи 
асортимента от стоки от свещници до рамки, от кухненски пособия 
до декоративни възглавници заеха мястото си в новооткритите 
магазини в Бурса и Истанбул В новите магазини в които са изложени 
и продуктите, произведени в ограничено количество на Колекцията 
„Световното наследство в стъкло“, която е 13-тата от поредицата 
колекции „История-Култура-Стъкло“, Колекцията „Омниа Вода“, 
създадена с вдъхновение от водата, също очаква любителите 
на дизайна и стъклото. Освен това, и избрани предмети от 
продуктовите семейства „Автограф“ и „Отражения“, носещи идеите 
и скиците на известни творци като Селчук Демирел, Айдън Бойсан, 
Алев Ебуззия, Бехич Ак, Бедри Рахму Еюбоглу се срещат с клиентите 
в новооткритите магазини. 

ВТОРИ МАГАЗИН В БУРСА
Магазини „Пашабахче“, които след Търговски център „Корупарк“ в 
Бурса откриха втория си магазин в Търговски център „Марка“, тук 
наред с избрани продукти, разположени на площ от 556 квадратни 
метра, представя на вниманието на професионалните потребители 
и продуктовото семейство „CaBaRe”, предназначено за барове и 
ресторанти. Търговските заведения и професионалните потребители, 

СВЕЩНИК „ПЕРИБАДЖАЛАРЪ“
Пери Баджаларъ /Самодивски 
комини/, регистрирани през 1985 
година от ЮНЕСКО като световно 
наследство, станаха източник за 
вдъхновение на едноименните 
свещници на магазините 
„Пашабахче“. Свещниците 
„Перибаджаларъ“, са ръчно 
изработени от кремаво опалово 
стъкло, а всички релефни десени 
върху тях са декорирани със 
златен брокат и винтидж бои.
Свещниците се предлагат в два 
различни размера – къси и дълги.

ВАЗА „ИЗХАКПАША“
Ваза „Исхакпаша“, вдъхновена 
от Двореца „Исхакпаша“ на 5 
км разстояние от град Агръ, 
носи следите на множество 
култури, също като източника 
си на вдъхновение. Вазата 
„Исхакпаша“ на която е 
гравиран мотивът на лъва, 
привличащ внимание от 
дясната и лявата страна на 
голямата гравирана порта 
на двореца, се произведе 
от кремаво опалово ръчно 
изработено стъкло, като 
всички релефни фигури върху 
нея се декорираха със златен 
брокат и винтидж бои.

СВЕЩНИК „КЮЛТЕПЕ“
С разбирането за автентичен дизайн и 
новаторската гледна точка на Магазини 
„Пашабахче“, плочите от Кюлтепе намират 
живот в стъклото Кюлтепе, който се намира в 
близост до Кайсери и е играел важна роля в 
търговския живот в края на II. хилядолетие пр. 
Хр. и бил населено място на асирийците, с над 25 
хилядите плочи, изписани с клинописно писмо, 
носи особеността на един от важните центрове, 
отразяващи търговския живот на древния Анадол.
Проектираният с вдъхновение от плочите в 
Кюлтеше Свещник „Кюлтепе“, е декориран с 
мотивите, взети от печатите на асирийците, 
използвани в търговията, сцената за приема, 
изобразена върху клинописите и печатите и 
различни други ритуали. Свещникът „Кюлтепе“ се 
произведе от ръчно изработено опушено стъкло 
и всички десени върху него са декорирани ръчно 
със златен брокат.

ОТ КОЛЕКЦИЯТА „СВЕТОВНОТО НАСЛЕДСТВО В СТЪКЛО“
МАГАЗИНИ „ПАШАБАХЧЕ“ СРЕЩАТ ПРОЕКТИРАНАТА С ВДЪХНОВЕНИЕ ОТ ИСТОРИЧЕСКИТЕ И КУЛТУРНИ 

БОГАТСТВА НА ТУРЦИЯ КОЛЕКЦИЯ „СВЕТОВНОТО НАСЛЕДСТВО В СТЪКЛО“ С ЛЮБИТЕЛИТЕ НА 
ИСТОРИЯТА И ИЗКУСТВОТО.

МАГАЗИНИ „ПАШАБАХЧЕ“

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДМЕТИ



Инициативата ICAP “True Leaders” 
за отличаване на водещите 

компании на България, която 
се провежда от 5 години насам, 

раздаде наградите си на 12 
декември 2017 година в София. 

На събитието ICAP “True Leaders”, 
което определя дружествата – 

лидери в България, тази година 
„Пашабахче България“ЕАД 

получи наградата за „Лидер на 
сектора“. Главният търговски 

съветник към Посолството на 
Република Турция Емрах Сазак 
връчи наградата на Фабриката 

„Пашабахче България“ ЕАД в 
лицето на Директор “Човешки 

Ресурси” Гюлчин Кючюкова. 

БЕ УДОСТОЕН С ПРИЗА „TRUE LEADERS”
“ПАШАБАХЧЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД
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Уеб сайтовете на Общността „Шишеджам“, които бяха подновени в 
обхвата на „Проект за подновяване на уеб сайтовете на общността, 
през 2017 година бяха отличени с престижни международни 
награди. Уеб сайтовете на Общността „Шишеджам“, които от 
Horizon Interactive Awards получиха 3, а от Communicator Awards – 
5 награди, спечелиха 4 награди от най-големите призове за най-
високите стандарти по съвършенство Interactive Media Awards и 
приключиха 2017 година с точно 12 отличия.

INTERACTIVE MEDIA AWARDS 
Се провеждат от 2006 година насам от неправителствената 
Interactive Media Council Inc.(IMC) с цел награждаване на най-
високите стандарти за съвършенство в сферата на дизайна и 
разработването на уеб сайтове. Проектите се оценяват според 
различни критерии като дизайн, съдържание, функционалност, 
използваемост, съответствие с уеб стандарти и различни 
търсачки.
В тази годишната церемония по връчването на наградите, уеб 
сайтовете на„Шишеджам Дюзджам“, „Шишеджам Джам Амбалаж“ , 
„Шишеджам Кимясаллар“, „Фриц Груп“ бяха удостоени със значими 
награди в различни категории.

Сайтовете, които спечелиха наградата “Outstanding Achivement”  
в категорията 2017 Interactive Media Awards - Professional Services:
• Сайтът на „Шишеджам Дюзджам“    

(www.sisecamduzcam.com)
• Сайтът на „Шишеджам Джам Амбалаж“  

(www.sisecamcamambalaj.com)
• Сайтът на „Шипеджам Кимясаллар“  

(www.sisecamkimyasallar.com)

Победителят на наградата “Outstanding Achivement” в категорията 
2017 Interactive Media Awards - Automobile:
Уеб сайтът на Richard Fritz Holding GmbH (www.fritz-group.com) 

HORIZON INTERACTIVE AWARDS 
3-те сайта, които са на „Шишеджам“, „Пашабахче“ и „Шишеджам 
Моята Кариера“, спечелиха следните награди на  Horizon Interactive 
Awards:
•  В категорията Human Resources / Jobs наградата “Best in Category 
Winner”: Уеб сайтът на „Шишеджам Моята Кариера“
(www.sisecamkariyerim.com/tr) 
•  в категорията Corporate & B2B наградата “Gold Winner”: 
Корпоративният уеб сайт на „Шишеджам“ (www.sisecam.com.tr/tr) 
• В категорията Corporate & B2B наградата “Gold Winner”: Уеб сайтът 
на „Пашабахче“ (www.pasabahce.com/tr) 
 
COMMUNICATOR AWARDS
5 уеб сайта, които са на „Ъсъджам“, „Шишеджам Дюзджам“, 
„Шишеджам Джам Амбалаж“, „Ричард Фриц“ и „Денизли Дюзджам“ 
се завърнаха от Communicator Awards с награди.

Притежателят на награда Excellence (Награда за съвършенство) /  
Категория за корпоративни уеб сайтове Gold Winner:
• Уеб сайтът на „Ъсъджам“ (www.isicam.com.tr)

Притежателите на награда Distinction (Награда за отличие) / 
Категория за корпоративни уеб сайтове Silver Winner
• Уеб сайтът на „Шишеджам Дюзджам“  

(www.sisecamduzcam.com )
• Уеб сайтът на „Шишеджам Джам Амбалаж“ 

(www.sisecamcamambalaj.com )
• Уеб сайтът на „Ричард Фриц Холдинг“ GmbH 

(www.fritz-group.com )
• Уеб сайтът на „Денизли Джам“  

(www.denizlicam.com.tr)

КОЛЕКЦИЯТА „PARROT” НА NUDE, КОЯТО ОБЕДИНЯВА 
ФУНКЦИОНАЛНОСТТА С ИЗИСКАНОСТ, БЕШЕ 
ОТЛИЧЕНА С ПЪРВА НАГРАДА В КАТЕГОРИЯТА ЗА 
ПОДРЕЖДАНЕ НА МАСИ В ПРИЗОВЕТЕ „EDIDA”2017.

Наградите за 2017 година на Международните награди за 
дизайн “Elle Decoration” (EDIDA), организирани от списание „Elle 
Decoration”, откриха собствениците си. В категорията за най-
доброто подреждане на чаши върху маса, наградата за първо 
място, беше определена чрез гласуване на редакторите на „Elle 
Decoration”, тази година отиде при Колекцията „Parrot”, която 
Томас Крал проектира за Nude. Дизайнерът на този забавен и 
изтънчен комплект от кана и чаши Томас Крал говори така за 
колекцията си: Обичам да създавам дизайни, с които хората 
могат да си играят. Искам предметите да са функционални, но 
в същото време да загатват за фрагменти от спомените или 
живота и да се забелязват на масата дори отдалече“.

ПЪРВА НАГРАДА
ЗА КОЛЕКЦИЯ „PARROT” НА NUDE

ПРЕЗ 2017 ГОДИНА НА УЕБ САЙТОВЕТЕ НА 
„ШИШЕДЖАМ“ 

ТОЧНО 12 НАГРАДИ

ПРЕЗ 2017 ГОДИНА, ИНТЕРНЕТ САЙТОВЕТЕ НА 
„ШИШЕДЖАМ“ БЯХА УДОСТОЕНИ С ПРЕСТИЖНИ НАГРАДИ 
В СВЕТОВЕН МАЩАБ. ПОДНОВЕНИТЕ САЙТОВЕ НА 
ОБЩНОСТТА СПЕЧЕЛИХА ОБЩО 12 НАГРАДИ.



С ОСЛЕПИТЕЛНИТЕ СИ ПРОДУКТИ И НОВИ КОЛЕКЦИИ „ПАШАБАХЧЕ“, NUDE И МАГАЗИНИ „ПАШАБАХЧЕ“ БЯХА 
ОБЕКТ НА ВЪЗХИЩЕНИЕ В ЕДНО ОТ НАЙ-ГОЛЕМИТЕ И ЗНАЧИМИ СЪБИТИЯ В СЕКТОРА ЗА ДОМАШНИ ВЕЩИ - 
ИЗЛОЖЕНИЕТО “AMBIENTE”
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ИЗЛОЖЕНИЕ AMBIENTE
НАЙ-НОВИТЕ КОЛЕКЦИИ НА „ПАШАБАХЧЕ“ СЕ ПРЕДСТАВИХА НА

Nude грабна погледите с ослепителния блясък на 
дизайните си, които представи на Изложението 
„Ambiente”. На изложението, наред с новата серия Stem 
Zero Ion Shielding, се презентираха и серията за бар „Big 
Top”, проектирана от Йомеус, серията за миксология 
„Hepburn, носеща подписа на Брад Аскалон, съдовете 
за съхранение на храна „Beret” - дизайн на Себастиан 
Херкнер, вазите „Blade”от „Pentagon Design” и чашите 
„Wayne”, създадени от Екипа за дизайн на Nude.

NUDE 
НОВАТОРСКИ ПРОДУКТИ ОТ

Продукти, чудо на дизайна и декоративни обекти от 
Колекциите „Omnia” и „Omnia Вода“ на Магазини „Пашабахче“, 
създадени от изявени дизайнери в Турция и света, се 
радваха на голямо внимание на Изложението „Ambiente”.

МАГАЗИНИТЕ „ПАШАБАХЧЕ“
СЕ ОТКРОИХА С 

„OMNIA” 

ПАШАБАХЧЕ “ЗАЕДНО СМЕ ПО-СИЛНИ” 
“Пашабахче“, който участва в Изложението “Ambiente”с 
ослепителните си продукти и нови колекции, днес се обръща 
към своите клиенти и бизнес партньори с темата: Заедно сме 
силни“.
По време на Изложението „Ambiente”, “Пашабахче“ представи 
богата гама от продукти от новите членове на най-харесваните 
си колекции, цветните си серии, насочени за пролетно-летния 
сезон, изящните си ръчно изработени колекции, лицензираните 
си предмети и продуктите за професионална употреба. 

Международното изложение за мебели, декорация, 
стъклария, аксесоари и подаръци „Ambiente”тази година се 
проведе на 9-13 февруари във Франкфурт. На „Ambiente”2018, 
проведено от Messe Frankfurt участваха 4 хиляди 441 фирми 
от 89 страни.
На Изложението „Ambiente”, което е един от най-големите 
ивенти на сектора, заеха мястото си най-новите колекции на 
„Пашабахче“, Nude и Магазини „Пашабахче“. На проектирания 
със специален дизайн щанд от 657 квадратни метра, 
продуктите се представиха в различни концепции.

Петте различни продукта, поставени на входната част на 
щанда, символизираха особеностите на „Пашабахче“, Магазини 
„Пашабахче“ и Nude:
 Иконичната чаша за чай, произвеждана повече от човешкото 

население в света, с версията си от 60 см се превърна в символ 
на дълбоко вкорененото минало и големината на „Пашабахче“.
 „Борджам“ Индукция, което представлява новост в сферата 

си и благодарение на приложената си специална технология, 
може да се използва при индукционни технологии, символизира 
успеха в научноизследователската и развойна дейност на 
„Пашабахче“.
 Колекцията от чинии „Linden”, създадена с вдъхновение от 

стволовете на дърветата и с уникалния си дизайн бе удостоена 
за 2 награди през 2017 година, се изложи като символ на силата 
в дизайна на „Пашабахче“. 
 Значението и инвестициите, които „Пашабахче“ отдава на 

иновациите се представляваха от Колекцията „Glassify”. Чрез 
тази специална технология, която „Пашабахче“ разработи през 
2017 година, под чашите могат да се поставят чипове, които имат 
различни функции.
 А успехът на „Пашабахче“ в технологиите за производство на 

стъкло се превърна в символ с новата Stem Zero Ion Shielding. 
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СПЕЦИАЛИСТИТЕ НА „ШИШЕДЖАМ ДЮЗДЖАМ“ ПРЕДАДОХА НАЙ-НОВИТЕ РАЗВИТИЯ 
В СВЕТА НА СТЪКЛОТО ПО ВРЕМЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИИТЕ СИ НА GLASS PERFORMANCE 
DAYS TÜRKİYE 2018’, КОИТО СЪБРАХА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА СЕКТОРА.

Glass Performance Days Istanbul, проведени в обхвата на Евразийското изложение за стъкло, и 
тази година станаха сцена на изключително интересни презентации и речи. На конференцията на 
която участваха 300 местни и чуждестранни професионалисти от сектора, наред с откриващите 
речи, „Шишеджам Дюзджам“ зае място и с презентациите си за Новото летище на Истанбул и 
мобилните си приложения.
Първият ден на събитието, проведено на 7-9 март, започна с Форума за пробивите и иновациите. 
На този форум „Шишеджам Дюзджам“срещна голямо внимание по време на презентациите си 
за приложенията „Магьосник за избор на Ъсъджам“, „Консултант за стъкло“, „Джам Акустик“ и 
„Калкулатор на ефективност“, които въведе в употреба през 2017 година. Освен това, се сподели 
информация и относно различни иновативни практики като новите техники за изглаждане на 
ръбовете на стъклата с покрития и иновативните точково-опорни стъклени фасади.
Вторият ден на събитието започна със специалния форум за Новото летище на Истанбул. В 
презентацията си „Шишеджам Дюзджам“ даде информация за стъклата си с висши качества, 
специално разработени за мега проекта, които осигуряват наведнъж особености като 
максимална температурна изолация, контрол над слънчевите лъчи,  сигурност, безопасност и 
контрол над шума. А почетният гост на събитието проф. Ян Ричи разказа, с какво устойчивата 
архитектура може да допринесе за днешния и бъдещия архитектурен свят. В последния ден на 
мероприятието, отреден за форума за Обработка на стъкло пък се сподели информация относно 
стъклообработването при темперирането и ламинирането. В обсега на Glass Performance Days 
„Шищеджам Дюзджам“ раздаде плакети за благодарност на партньорите си, които подкрепят 
проекта за 3. Летище. 

РАЗКАЗА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СТЪКЛО В АРХИТЕКТУРАТА

“ШИШЕДЖАМ ДЮЗДЖАМ“

„ШИШЕДЖАМ ДЮЗДЖАМ“ СЕ РАДВА НА ГОЛЯМО 
ВНИМАНИЕ С НОВАТОРСКИТЕ СИ ПРОДУКТИ, КОИТО 
ИЗЛОЖИ НА НАЙ-ГОЛЯМОТО ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА 
СТЪКЛЕНАТА ИНДУСТРИЯ В ЕВРАЗИЙСКИЯ РЕГИОН 
– ИЗЛОЖЕНИЕТО „СТЪКЛО ЕВРАЗИЯ – 2018“

„Шишеджам Дюзджам“ зае 
мястото си в Изложението 
„Стъкло Евразия – 2018“, което 
е най-значимото изложение 
за стъклената промишленост 
на Евразийския регион и тази 
година се проведе на 7-10 
март в Панаирния и Конгресен 
Център ТЮЯП в Бейликдюзю, с 
интересните си продукти, които 
привлякоха внимание. Докато 
в специално декорирания 
щанд от 156 квадратни метра 
се представяха продукти, 

създадени с висши технологии, 
отразяващи експертното ниво 
на „Шишеджам Дюзджам“ 
разработването на продукти 
и научноизследователската и 
развойна дейност, специалистите 
на „Шишеджам Дюзджам“ 
информираха посетителите 
на щанда относно най-новите 
продукти, осигуряващи енергийна 
ефективност, контрол над 
шума, сигурност и безопасност 
и са насочени за декоративна 
употреба.

“ШИШЕДЖАМ ДЮЗДЖАМ“ ПРЕДСТАВИ ПРОДУКТИТЕ 
СИ, ПРОИЗВЕДЕНИ С ВИСШИ ТЕХНОЛОГИИ НА

„ЕВРАЗИЙСКОТО СТЪКЛЕНО ИЗЛОЖЕНИЕ“ 

ЪСЪДЖЪК СЕ СРЕЩНА С 
ПОСЕТИТЕЛИТЕ
Новият герой на „Ъсъджам“ 
Ъсъджък /Топлинка/ за 
пръв път в това изложение 
се срещна с посетителите, 
като представи високо 
ефективните продукти на 
Системите на „Ъсъджам“ и 
помогна на потребителите да 
изберат правилното стъкло 
според потребностите си. 
„Шишеджам Дюзджам“, който 
продължава без прекъсване 
научноизследователската си 
и развойна дейност и по този 
начин предоставя новаторски 
решения за променящите 
се и развиващи търсения на 
пазара, привлече внимание 
с високо технологичните 
си нови продукти, които 
намалявайки емисиите 
от въглероден диоксид, 
допринасят за създаването 
на природосъобразни сгради. 
На изложението „Шишеджам 
Дюзджам“ представи 
и разработените си за 
архитектурния стъклен пазар 
четири високопроизводителни 
нови Solar Low-E продукта, 
които могат да се темперират 
и осигуряват ефективна 
топлинна изолация и контрол 
над слънчевите лъчи.
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Онлайн каталогът на „Пашабахче“ 
в които се намират продуктите за 
Поднасяне, Новости и Борджам, 
заедно с подновените си особености се 
предлага и като приложение.
Благодарение на това, до е-каталога, 
който разви особености за филтиране 
и подреждане, може да се достига 
и от iOS и Android платформите. 
Подновеният е-каталог беше 
представен за първи път тази 
година, на Изложението „Ambiente”. 

Клиентите на „Пашабахче“ успяха 
да свалят Каталога на устройствата 
си с едно докосване с QR кода 
на щанда в изложението. Новото 
приложение предлага новост и 
за търговските представители. С 
особеността „създаване на списък с 
поръчки“ в апликацията на Е-каталога, 
използвайки идентифицираните за тях 
пароли, търговските представители 
вече ще могат да създават списъци от 
поръчки на база клиент.

Е-КАТАЛОГЪТ НА „ПАШАБАХЧЕ“, КОЙТО РАЗРАБОТИ СВОЙСТВА ЗА 
ФИЛТРИРАНЕ И ПОДРЕЖДАНЕ, ОТКРИ ДОСТЪП И КАТО МОБИЛНО 
ПРИЛОЖЕНИЕ.

В IOS И ANDROID  
Е-КАТАЛОГЪТ НА „ПАШАБАХЧЕ“ СЕГА

ПЛАТФОРМИТЕ

ПРОДУКТИТЕ НА “ШИШЕДЖАМ ДЖАМ АМБАЛАЖ” СА В

“Шишеджам Джам Амбалаж“ добави още една към разработките си 
за създаване на осведоменост относно влиянието на използването на 
стъклен амбалаж върху околната среда и човешкото здраве.
„Шишеджам Джам Амбалаж“, който с шеф Рефика Биргюл постави 
подписа си под една нова работа, стана спонсор на видеата на тема „За 
килера“ в Youtube канала „Кухнята на Рефика“.
Във видеата „За килера“ в канала „Кухнята на Рефика“, който има близо 
260 хиляди последователи (http://www.youtube.com/refikaninmutfagi), 
шеф Рефика Биргюл приготвя рецепти като туршии, петмези и сосове с 
продуктите на „Шипеджам Джам Амбалаж“.
„Шишеджам Джам Амбалаж“, който цели да създаде осведоменост у 
почвече потребители относно това, че стъкленият амбалаж е екологичен 
и здравословен продукт, провежда дейностите си по този въпрос с 
„Добави стъкло в живота“.
В уеб сайта на „Добави стъкло в живота“  www.hayatacamkat.com, който 
има над 70 хиляди последователи и свързаните канали в социалните 
мрежи продължават дейностите за създаване на осведоменост относно 
въздействието и необходимостта от стъклен амбалаж. В обхвата на тези 
дейности „Шише Джам Джам Амбалаж“ и шеф Рефика Биргюл и преди 
това бяха осъществили сътрудничество и видео поредицата, публикувана 
на сайта на „Добави стъкло в живота“ беше привлякла голямо внимание.

Известният италиански шеф Андреа Бертон 
разказа преживяването си с Nude пред камерите. 
Шеф Бертон, който вмести и една звезда Мишлен 
в 30 годишната си кариера, изпълнена с успехи 
и продуктите на Nude се срещнаха на снимките 
на забавно видео. На снимките, осъществени в 
„Ристоранте Бертон“ в Италия и в Магазините 
„Пашабахче“ в Милано, на преден план излизат 
продуктите на Nude, които предпочете шеф 
Бертон. Видеото в което намират място 
искрените коментари на известния шеф, 
предоставят един зрителен фестивал с менюта, 
отличени със звезда Мишлен и продуктите на 
Nude, наградени с международни отличия.

РЕЦЕПТИТЕ „ЗА КИЛЕРА“ В YOUTUBE КАНАЛА НА ШЕФ 
РЕФИКА БИРГЮЛ СЕ ПРИГОТВЯТ С ПРОДУКТИТЕ НА 
„ШИШЕДЖАМ ДЖАМ АМБАЛАЖ“

 

КУХНЯТА НА РЕФИКА

NUDE 

ШЕФ ЗВЕЗДА МИШЛЕН 
ПРЕДПОЧИТА

Първата среща на Програмата за 
развитие на дилърите, разработена 
със съвместната работа на Академия 
„Шишеджам“ и Дирекциите за 
страната Сода-Хром към Групата 
Химикали, се проведе на 2-3 март 
2018 година. На събитието, което 
започна с откриващата реч на Зам. 
Председателя по Маркетинг на 
„Шишеджам Химикали“ Дженк Сойер, 
участваха висшите ръководители на 
16 оторизирани единици за продажба 
в страната на Сода-Хром. Програмата 
се организира под надслова „Да 
управляваме заедно по-добре процеса 

за промяна и развитие“. В обсега на 
Програмата за развитие, обученията 
„Управления на събиранията“ и 
„Техники за преговори“, проведени от 
преподаватели по Обучение през целия 
живот към Университет Богазичи 
(БЮЙЕМ), протекоха по интерактивен 
начин, обхващайки примери от живота 
и с разглеждане на конкретни казуси. 
В края на програмата в която се 
раздадоха сертификати за участие 
на Академия „Шишеджам“ - БЮЙЕМ, 
всички участници се срещнаха с 
ръководителите на Група Химикали 
„Шишеджам“ на организираната вечеря.

ЗАПОЧНА ПРОГРАМАТА
ПО РАЗВИТИЕ НА ДИЛЪРИ
С „ШИШЕДЖАМ КИМЯСАЛЛАР“

PASABAHCE.COM.TR ПРЕДСТАВЯ ПЪЛНОЦЕННИ 
СЪДЪРЖАНИЯ С НОВИЯ СИ БЛОГ

НОВ БЛОГ
ОТ УЕБ САЙТА НА „ПАШАБАХЧЕ“

„Пашабахче“ продължава да подновява и доразвива 
уеб сайта си. Новият блог, започнал да се издава 
в новаторския и приятелски настроен към 
потребителя уеб сайт на „Пашабахче“, предоставя на 
посетителите си най-новите знания от уменията в 
кухнята до подреждането на масата.
В блога, до когото се достига от адрес
http://www.pasabahce.com/tr/blog/
наред с множество разнообразни предложения от 
трикове, чрез които можете да превърнете винена 
чаша в саксия, до алтернативите за поднасяне на 
вкусотии, се презентират новите продукти и се 
представят множество приятни съдържания като 
готварски рецепти от Арда Тюркмен.
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„Шипеджам Дюзджам“ се срещна 
съсстуденти в обхвата на мероприятието 
“I’m Desing”. “I’m Desing”, организиран от 
Дружество на мебелните индустриалци 
в Инегьол (ДМИИ), между 26 февруари 
– 3 март срещна студенти по дизайн на 
индустриални продукти и интериорен 
дизайн от четирите краища на Турция. 
„Шишеджам Дюзджам“, който посрещна 
представителите на сектора и студентите 

на щанда си, даде информация относно 
най-новите си продукти, мобилните си 
приложения и областите на употреба 
на продуктите. Студентите, които под 
лидерството на имена – експерти 
участваха на различни практики в 
ателиета за мебелен дизайн, през 
последния ден на събитието се срещнаха 
с важни имена от сектора и обсъдиха 
мебелния дизайн в Турция.

„Шишеджам Дюзджам“ се срещна с архитектите и дизайнерите на бъдещето в срещата на 
върха на DATE. Срещата на върха на DATE (DesignArt Technical Efficiency) се организира от Клуба 
„ArtITU Арт поглед“ на студентите от Технически Университет – Истанбул на 21-24 февруари в 
Кампуса на ТУИ в Камуса – Мачка. „Шишеджам Дюзджам“, който в обсега на мероприятието 
посрещна студентите, изслушващи презентациите на изявени имена на сектора като Дженгиз 
Бекташ, Хакан Гюрсу, Ахмет Нач, Тевфик Фикрет Учар и Хасан Демирел, отговори на въпросите 
на младежите и сподели особеностите на продуктите си, областите им на приложение, както и 
актуалните развития в сектора.

ПОДКРЕПА ЗА СТУДЕНТИТЕ

Целият екип по продажби и маркетинг 
на „Шишеджам Дюзджам“ - Индия 
се срещна на годишното заседание 
за продажби, проведено на 22-24 
февруари 2018 година в региона 
Бекал-Кера. На събранието, наред 
с екипите от различните региони на 
Индия присъстваха и ръководители 
от Ръководството на „Шишеджам 
Дюзджам“ и Центъра за продажби. В 
презентациите, направени от отборните 

лидери на екипите за продажби се 
представиха регионалните възможности 
и заплахи, срещани през годината, като 
се сподели стратегията, планувана 
за 2018 година според нуждите на 
клиентите и пазара.
А ръководителите от Ръководството 
на „Шишеджам Дюзджам“ и Центъра 
за продажби, предадоха развитията в 
глобалния пазар на плоското стъкло 
и предприетите за тях мерки. С 

оценяването на индийския пазар и 
глобалните въздействия, се определиха 
най-добрите практики, които могат 
да се споделят между екипите за 
2018 година и общите области на 
възможности. След осъществените 
презентации и обем на идеи, 
Събранието за продажби за 2018 година 
приключи с мероприятия, организирани 
с цел подобряването на отборната 
работа между екипите.

НОВИТЕ СТРАТЕГИИ НА „ШИШЕДЖАМ ДЮЗДЖАМ“ БЯХА ОЦЕНЕНИ НА ГОДИШНОТО ЗАСЕДАНИЕ ЗА ПРОДАЖБИ.

„ШИШЕДЖАМ ДЮЗДЖАМ“ СЕ СРЕЩНА С ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ В 
ДИЗАЙНА НА ДЕНЯ НИ И БЪДЕЩЕТО В МЕРОПРИЯТИЕТО „I’M DESING” 

“Шишеджам Дюзджам“ продължава да организира 
специални обучения за бизнес партньорите си. Едно от 
новите обучения, осъществени в обхвата на подхода 
за устойчиво развитие и услуги, беше „Управление 
на клиентските взаимоотношения“. На обучението, 
проведено на 7 февруари със сътрудничеството на 
Академия „Шишеджам“, 120 участници, сформирани от 
бизнес партньорите и екипите на „Шишеджам Дюзджам“ 
се срещнаха в „Шератон“ Хотел – Адана. Обучението по 
време на което се споделиха знания относно правилния 
подход за комуникация с клиентите и поддържане на 
взаимоотношенията, се подкрепи с упражнения върху 
екипните взаимоотношения. Планира се, обученията 
на „Шишеджам Дюзджам“ да продължат през цялата 
година с модулите Маркетинг, Продажби и Финанси.

ЗАПОЧНАХА

НОВИТЕ ОБУЧЕНИЯ
“ШИШЕДЖАМ ДЮЗДЖАМ“

СЕ СРЕЩНА С АРХИТЕКТИТЕ И ДИЗАЙНЕРИТЕ НА БЪДЕЩЕТО

„ШИШЕДЖАМ ДЮЗДЖАМ“ ПРОДЪЛЖАВА ДА Е ДО МЛАДЕЖИТЕ В 
ПРОФЕСИОНАЛНОТО ИМ ПЪТЕШЕСТВИЕ.

СПОДЕЛИ 

2018 ГОДИНА

ИНДИЙСКИЯТ ЕКИП НА 
„ШИШЕДЖАМ ДЮЗДЖАМ“

ПЪТНАТА КАРТА ЗА 

Както всяка година, със Share Events 
„Шишеджам Дюзджам“ се среща с 
представители на сектора от множество 
различни страни на света. На Share 
Events/Share International Architecture 
and Engineering Forum, който събира 
архитекти, инженери и професионалисти 
по стъкло на глобално ниво, новите идеи, 
практики, проекти и методите за постигане 
на съвършенство в архитектурата се 
разглеждат от специалистите в сектора. В 
този обхват, първото от събитията, които 
се планира да се провеждат през цялата 
2018 година в различни градове на Европа, 

се осъществи на 20 февруари в столицата 
на Албания Тирана. На събитието на 
което участваха 250 професионалисти 
от сектора, с презентацията си на тема 
„Future of Glass”(Бъдещето на стъклото) 
„Шишеджам Дюзджам“ представи 
продуктите си, референтните си проекти 
и мобилните си приложения. А на щанда 
на „Шишеджам Дюзджам“, поставен на 
мястото на събитието, архитектите и 
инженерите, участващи в конференцията, 
получиха информация относно продуктите 
на „Шишеджам Дюзджам“ и Консултациите 
за стъкло.

ЗА 2018 ГОДИНА СЕ ОСЪЩЕСТВИ В АЛБАНИЯ
В ОБХВАТА НА SHARE EVENTS, “ШИШЕДЖАМ ДЮЗДЖАМ“ СЕ 
СРЕЩНА В ТИРАНА С ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ОТ СЕКТОРА.

ПЪРВАТА СРЕЩА НА SHARE EVENTS
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ОТ „ШИШЕДЖАМ ДЖАМ АМБАЛАЖ“

„Шишеджам Джам Амбалаж“ през 2017 година от 
операциите в Турция достигна до около 1 милион тона 
рекордно количество продажби. „Шишеджам Джам 
Амбалаж“, който и през 2016 година постигна голям 
успех с продажбите си за износ и през 2017 година 
поддържаше дела на продажбите за износ в общите 
си продажби в лентата от 13%, с тази своя голяма 
производителност допринася за увеличаване на общия 
износ на Турция на стъклен амбалаж и в същото време 
играе голяма роля за отговарянето на вътрешното 
търсене. След този важен успех, с целта през 2018 година 
да се надхвърлят 1 милион тона, новите инвестиции 
продължават без да губят ускорение. В този аспект, 
една от най-новите инвестиции на „Джам Амбалаж“ се 
реализира във фабриката в Ескишехир. Четвъртата 
пещ, която се планира да се въведе в експлоатация 
през втората половина на 2018 година, ще притежава 
производствен капацитет от 150 хиляди тона на година.

Списание „Capital“ организира церемония за 
награждаване на изявените дружества в списъка 
„Capital-500” , на 28 декември 2017 година с участието 
на Министъра на науката, индустрията и технологиите 
на РТ д-р Фарук Йозлю.
На церемонията по връчване на наградите, която се 
състоя в „The Swiss Hotel İstanbul”, “Анадолу Джам“ 
придоби правото да получи награда за първо място в 
категорията „Дружества, които са увеличили печалбата 
си най-много“. „Анадолу Джам“ постигна значим успех, 
като между 2015 и 2016 година увеличи предданъчната 
си печалба 72 пъти и спечели наградата. Главният 
редактор на списание „Capital” Седеф Сечкин връчи 
наградата на „Анадолу Джам“ в лицето на Председателя 
на Група „Шишеджам Джам Амбалаж“ - Турция.

“ШИШЕДЖАМ ДЖАМ АМБАЛАЖ“ ПРОДЪЛЖАВА 
ДА УВЕЛИЧАВА ГРАФИКАТА НА ПРОДАЖБИТЕ СИ.

НОВ РЕКОРД

ОТ СПИСАНИЕ CAPITAL
НАГРАДА ЗА „ШИШЕДЖАМ ДЖАМ АМБАЛАЖ“ Министерството на науката, 

индустрията и технологиите на 
Република Турция тази година 
организира шестата „Среща 
на върха на центровете за 
научноизследователската и развойна 
дейност и дизайн в частния сектор“. 
На срещата на върха, проведена 
на 20-21 декември в Анкара, се 
събраха заедно водещи учреждения 
за научноизследователската и 
развойна дейност и дизайн. По 
време на събитието, осъществено в 
“Congresium”- Анкара, Центърът за 
наука и технологии на Общността 
„Шишеджам“ беше отличен с наградата 
за „Компетентност в интелектуалната 
собственост“ на Министерството на 
науката, индустрията и технологиите 
на Република Турция. Наградата 
беше връчена на Председателя 

по научноизследователска и 
технологическо-развойна дейност 
на „Шишеджам“ проф. Шенер Октик 
от страна на Министъра на науката, 
индустрията и технологиите на 
Република Турция д-р Фарук Йозлю. В 
речта си, проф. д-р Октик акцентира 
на това, че Общността „Шишеджам“, 
която цели растеж, дължащ се 
на научноизследователската и 
технологическо-развойната дейност, 
продължава инвестициите си в тази 
сфера, без да губи скорост.

ОТЛИЧЕН СРЕД 889 ЦЕНТЪРА
Центърът за наука и технологии, 
който „Шишеджам“ въведе в 
експлоатация в Гебзе-Чайърова с 
инвестиция от 40 милиона ТЛ, беше 
отличен за тази награда сред 889 
центъра за научноизследователска 

и развойна дейност, подпомагани 
от Министерството. Центърът за 
наука и технологии „Шишеджам“, 
който представлява локомотива 
на дейностите по НИТРД 
(Научноизследователска и 
технологическо-развойна дейност) 
в структурата на Общността 
„Шишеджам“, притежава качеството 
да се разполага на общо 9 хиляди 
и 400 квадратни метра площ и да 
една награждавана зелена сграда. 
Центърът за наука и технологии 
„Шишеджам“, който в сферата 
си е най-големият и най-добре 
оборудван център в Турция и е сред 
броените центрове по НИРД в света, 
работят 225 специалиста в областта 
на научноизследователските и 
технологическо-развойни разработки 
в страната и чужбина.

ЦЕНТЪРА ЗА НАУКА 
И ТЕХНОЛОГИИ НА 
ОБЩНОСТТА „ШИШЕДЖАМ“, 
КОЙТО ДАВА НАСОКИТЕ 
ЗА БЪДЕЩИТЕ ПРОДУКТИ 
И ПРОИЗВОДСТВЕНИ 
ТЕХНОЛОГИИ, БЕШЕ 
УДОСТОЕН ОТ СТРАНА НА 
МИНИСТЕРСТВОТО НА 
НАУКАТА, ИНДУСТРИЯТА 
И ТЕХНОЛОГИИТЕ НА 
Р.Т. С НАГРАДА ЗА 
КОМПЕТЕНТНОСТ В 
ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА 
СОБСТВЕНОСТ.

НА ЦЕНТЪРА ЗА НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ „ШИШЕДЖАМ“

НАГРАДА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
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Общността “Шишеджам” на 82-
то си годишно събрание награди 
служителите си, които навършват 
определен брой години прослужено 
време. Церемонията се проведе на 
8 януари в хотел „Divan Asia”. Зам. 
Председателя на Управителния 
съвет на Общността „Шишеджам“ 
и Генералният Директор проф. д-р 
Ахмет Кърман, изказа откриващата 
реч на церемонията, проведена 

с участието на членовете на 
Управителния съвет на Общността 
„Шишеджам“ и служителите. На 
провелата се церемония общо 135 
служители които са навършили 
10, 15, 20, 25 и 30 години стаж, 
получиха значките си. Значките 
на служителите, които работят 
във фабриките, бяха връчени 
с церемонии организирани в 
заводите.

82. ТЕКУЩО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА „ШИШЕДЖАМ“ СЕ ОСЪЩЕСТВИ В 
ГЛАВНАТА ЦЕНТРАЛА В ТУЗЛА.

ПРОВЕДЕ СЕ 82. ТЕКУЩО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

“ШИШЕДЖАМ“

82. Текущо общо събрание на „Шишеджам“, 
което се организира в Главната централа в 
Тузла, се проведе на 21 март 2018 година. На 
събранието, наред с оценките за 2017 година 
се споделиха и очакванията от 2018 година. 
На събранието, по време на което се използва 
електронна система за общи събрания (ЕСОС), 
на членовете се предостави възможност да 
участват на общото събрание и да гласуват 

във виртуалното пространство. На 82. Общо 
събрание на което участваха Председателя 
на Управителния съвет на „Шишеджам“ Аднан 
Бали и Зам. Председателя на Управителния 
съвет и Генерален Директор проф. д-р Ахмет 
Кърман, Махмут Магемизоглу, Зейнеп Хансу 
Учар, Излем Ердем, Сабахаттин Гюнджелер, д-р 
Мехмет Джем Козлу, Айсун Мерджан, и Динч 
Къзълдемир бяха определени като членове. 

БЯХА ВРЪЧЕНИ ЗНАЧКИТЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НАВЪРШИЛИ ОПРЕДЕЛЕН БРОЙ ГОДИНИ СТАЖ В 
СЕМЕЙСТВОТО НА “ШИШЕДЖАМ”

ЦЕРЕМОНИЯ ПО ВРЪЧВАНЕ НА ЗНАЧКИ ЗА ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ

“ШИШЕДЖАМ“ 

СПЕЦИАЛНА ИЗНЕНАДА ЗА 30. ГОДИНА
За разлика от изминалите години, в тази 
годишната церемония по награждаване 
имаше и специална Изненада за служителите. 
По време на церемонията се излъчи филма, 
заснет с участието на семействата и 
приятелите на служителите, навършили 30 
годишен стаж в семейството на „Шишеджам“. 
Филмът, който дари гостите с емоционални 
мигове, събра възхищението на зрителите.
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Подготовлено: Дирекция по корпоративным связям

ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ: 
Гигантите на дигиталния свят 
стават все по-силни с всеки 
изминал ден по темата изкуствен 
интелект. Скокът на софтуерите, 
които не само събират данни 
в огромни размери, но и ги 
обработват и предоставят прогнози 
за поведенията на потребителите 
(например Facebook) ще продължи и 
през 2018 година.

УВЕЛИЧЕНАТА РЕАЛНОСТ: 
увеличената реалност, която от 
известно време фигурира в живота 
ни, изглежда, че се приема като нов 
тренд за маркетинг с прочутите 
кампании на марки като IKEA, 
Nike и Netflix. През 2018 година ще 
продължаваме да сме свидетели на 
кампаниите с увеличена реалност 
на множество световно известни 
марки.

КРАТКОТРАЙНИ СЪДЪРЖАНИЯ: 
Подемът на временните 
(ephemeral) достигна своя връх 
през 2017 година. Почти във 
всяка платформа, употребата на 
краткотрайните съдържания се 
увеличава с всеки изминал ден и 
се възприема от все повече хора. 
Краткотрайните съдържания, 
които се подхранват с филтри за 
увеличена реалност, стикери и 
анкети, се превърнаха във важна 
рекламна платформа и за марките. 
Изглежда, че с новите актуализации 
и през 2018 година ще бъдат сред 
най-използвания вид съдържания.

ДИГИТАЛНИТЕ ПАРИЧНИ 
ЕДИНИЦИ: 
Биткоин се заби в паметта ни като 
дигиталната парична единица 
за която всеки, който не си е 
купил, приключи 2017 година 

съжалявайки. Биткоин, който 
се изправи срещу световната 
икономика и умножи печалбата на 
инвеститорите си, ще се споменава 
често и през 2018 година.

INFLUENCER MARKETING: 
“Influencer Marketing”, който започна 
с Twitter и Youtube и изживява 
златната си ера с Instagram, както 
през последните няколко години, 
така и през 2017 година беше един 
от най-възползваните методи за 
дигитален маркетинг. А през 2018? 
Докато с все по-новите играчи, 
които всеки ден се присъединяват 
към играта, пазарът в момента 
е нажежен, то е възможно 
феномените на деня да напуснат 
трона си за сметка на нови имена 
или пазарът на „Influencer Marketing” 
да премине в спад.

ВИДЕО СЪДЪРЖАНИЯ: 
Видео съдържанията са едни от 
най-важните теми на дневния 
ред не само през 2017, но 
и през последните няколко 
години. С интегрирането на Live 
streaming видеата към всички 
платформи и през 2018 година ще 
продължаваме да обсъждаме видео 
съдържанията.

ДИГИТАЛНИТЕ ТРЕНДОВЕ НА 2018 ГОДИНА
СПОРЕД ПРОУЧВАНЕ НА АНГЛИЙСКАТА WE ARE SOCIAL ЗА 2018 ГОДИНА, В ТУРЦИЯ СЕ НАМИРАТ 51 МИЛИОНА АКАУНТА 
ВЪВ FACEBOOK И 3 МИЛИОНА В INSTAGRAM. 

УВЕЛИЧЕНАТА РЕАЛНОСТ, ВИРТУАЛНАТА РЕАЛНОСТ, ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ, БИТКОИН... ПРЕЗ 2017 ГОДИНА ТЕЗИ 
ДУМИ ЧЕСТО ЗАЕМАХА МЯСТО В ДНЕВНИЯ РЕД И ИЗГЛЕЖДА, ЧЕ ЩЕ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА СЕ КОМЕНТИРАТ ОЩЕ ДЪЛГО 
ВРЕМЕ. ДОБРЕ, НО КАКВО НИ ОЧАКВА В ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА?

на пресконференцията, която 
се осъществи през месец март 
Асоциацията на рекламните агенции 
сподели детайлите на Доклада за 
медийните и рекламни инвестиции 
за 2017 година, който изготви в 
сътрудничество с Делойт. Според 
доклада, с ръст от 19,7 процента, 
дигиталната сфера се превърна в 
най-бързо нарастващата. Докато от 
доклада е видно, че общите медийни 
инвестиции са нараснали с 6,3 сто 
в сравнение с предишната година, 
привлече внимание, че най-големият 
дял от медийните инвестиции, 
осъществени като 8,02 милиарда ТЛ, 
заема телевизията.
 
ЛОКОМОТИВЪТ НА РЪСТА В 
ИНВЕСТИЦИИТЕ ЗА ГЛОБАЛНИТЕ 
МЕДИИ, Е ДИГИТАЛЕН
През 2018 година се очаква, за първи 
път инвестициите върху дигиталните 
медии да задминат всички останали 

платформи. Така се предвижда, 
платформата с най-голям дял 
да бъде дигиталната. Защото 
през 2017 година, 37 процента 
от общите медийни инвестиции, 
които се предполага, че нараснали 
с 4 на сто, бяха направени върху 
дигиталните платформи и същите 
придобиха дела си на нарастване 
основно за сметка на печатната 
преса и телевизията. За да може 
марките да са по-предпочитани 
за клиентите, които прекарват по-
дълго време в дигиталния свят 
и в сравнение с миналото са по-
осведомени и по-взискателни, 
трябва да се отличат. Именно 
дигиталното преобразуване е един 
от най-основните и неизбежни 
пътища за това отличаване. 
Водещите фирми започнаха да 
правят първите си стъпки по този 
въпрос и да инвестират в това 
направление.

Според 
проучване 
на We Are 

Social за 2018 година, в Турция 
с население от 81 милиона, 54 
милиона и 330 хиляди души 
активно използват Интернет. 
84 процента от тази маса хора 
влиза редовно всеки ден в 
Интернет и чрез РС, таблети и 
смартфони прекарва средно 7 
часа от времето си в Интернет. 
Според проучването, в Турция 
има 51 милиона Facebook и 33 
милиона Instagram акаунти.
Докато за броя потребители 
във Facebook, първите три 
места се заемат от Индия (250 
милиона), Англия (230 милиона) 
и Бразилия (130 милиона), 
Турция с 51 милиона потребители 
се на 8-мо място заедно с 

Тайланд. А на класацията на 
база градове, с 14 милионните 
си потребители Истанбул се 
нарежда на пето място наред с 
Мексико Сити (Мексико) и Кесон 
Сити (Филипините). А градът 
с най-голям брой  Facebook 
потребители от 22 милиона е 
Тайланд с 8 милиона население. 

В INSTAGRAM СМЕ ВТОРИ
Със съотношението от 41 
процента население/брой 
потребители в Instragram, Турция 
се нарежда на второ място в 
света след Швеция. А в списъка 
на броя потребители в който 
САЩ заема челната позиция със 
110 милионните си потребители, 
Турция се нарежда на пето място 
с 33 милиона потребители. 
При разглеждане на най-

често използваните социални 
мрежи в света, Facebook заема 
първо място с 2.17 милиарда 
потребители, втори е Youtube 
s 1.5 милиарда потребители, 
а WhatsApp, когото използват 

1,3 милиарда души се нарежда 
на третото място. Броят на 
потребителите на Instagram, който 
през последно време регистрира 
ръст, е около 800 милиона. 

НОВ АЛГОРИТЪМ,
КОЙТО ЩЕ ЗАРАДВА 
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА 
INSTAGRAM

Instagram обяви, 
че е направил 
известни 
алгоритмични 

промени, за да могат хората да 
контролират потока по-добре 
и да са сигурни, че виждат 
публикациите навреме. С 
извършените промени, потокът 
вече няма да се подновява 
автоматично, а по желание 
на потребителя. Според 
изявлението на Instagram, 

който разгласи, че тества 
бутона „Нови публикации“, 
който ще осигури това, заедно 
с новата актуализация, когато 
се натисне този бутон, той ще 
насочва към новите публикации, 
които са най-отгоре на потока, 
а когато не се натисне, ще се 
продължи от същото място. 
Instagram разгласи също, че 
базирайки се на обратната 
връзка от потребителите, 
работи върху промените, които 
да допринесат, вероятността 
по-новите публикации да се 
виждат на първите места. С 
тези промени се цели, да се 
допринесат повече новости към 
потока и хората да не изпускат 
моментите, които са от значение 
за тях.

Gmail, който е водеща сред най-използваните и-мейл услуги 
в света, променя интерфейса си, който е в употреба от 
години. Според новината на Endadget, Google разпространи 
информацията за тази промяна първоначално сред управителите 
на G Suite, които се възползват от услугата корпоративно. Това, 
че Google съобщава промените първоначално на потребителите, 
които плащат за услугата, се тълкува като доказателство за 
това, че въпросните промени ще бъдат много големи. Наред с 
промяната на дизайна, сред промените, които ще настъпят в 
Gmail са Умните отговори на Google (Smart Replies), настройване 
на и-мейлите на без звук и поддръжка за получаване на и-мейли 
извън линия. Очаква се, новата версия на дизайна на Gmail през 
следващите седмици първоначално да се представи на малка 
група потребители в бета версия, а в рамките на последващите 
няколко месеца – на всички потребители. Гледайки промените, 
нанесени в прилжоението за Календар на Google, който в последно 
време подновява дизайните на популярните уеб приложения, се 
очаква Gmail да придобие по-изчистен, ясен и фокусиран върху 
картите дизайн.

СЕ ПОДНОВЯВА

СТАТИСТИКИТЕ В ТУРЦИЯ ПРИВЛИЧАТ ВНИМАНИЕ
FACEBOOK И INSTAGRAM 

НАЙ-УСКОРЕНИЯТ РАСТЕЖ ПРЕЗ 2017 
СЕ ПОСТИГНА В ДИГИТАЛНАТА



Т Е Х Н О Л О Г И И24.25          

ПЪТНАТА КАРТА

Hazırlayan: Bilgi Teknolojileri Başkanlığı 

НА ТУРЦИЯ КЪМ ИНДУСТРИЯ 4.0

Например, вторичната индустрия 
за автомобилостроене в Турция е 
доста силно развита, автомобилно-
монтажният капацитет и 
вертикалните и хоризонтални 
интеграции на тези сектори са 
много успешни. Тези области 
и силните страни могат да се 
доразвият още повече. С дигитално 
преобразуване, осъществено в 
автомобилния сектор, Турция 
може да подкрепя технологични 
преобразувания, насочени 
към автономни автомобили, 
електически двигатели и средства, 
построени от леки композитни 
материали и дори да бъде лидер в 
някои сфери.

ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА 
ПРЕОБРАЗУВАНЕТО
За да могат да останат 
конкурентоспособни на глобално 
ниво, фирмите ще изпитат 
все повече с всеки изминал 
ден натиска да придобиват 
дигитални новости относно още 
и още по-сложни технологии. 
Със същата скорост ще се 
вдига и летвата на нивото на 
компетентност в уменията да 
могат да се оценяват ползите на 
технологиите от ново поколение 
и взимане на уместни решения 
за инвестиции. Фирмите могат 
да се изправят срещу рискове 
като излизане от глобалното 
състезание, заради това, че не 
са направили необходимите 
инвестиции навреме или да загубят 
конкурентоспособността си, 
правейки грешни инвестиции.

КАКВА ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПЪТНАТА 
КАРТА НА ТУРЦИЯ?
С предимството на географското 
си положение и евтината 
работна ръка, която позволява 
да се извършва производство 
със сравнително по-ниска 
себестойност, Турция се намира 
в конкурентоспособна позиция 
на международните пазари. 
Обаче, срещу важните стъпки, 
които индустриалните страни 
ще направят в аспектите на 
производителността и качеството, 
като преминат на модел на 
производство, фокусиран върху 
роботизирането, запазването на 
Турция на модела с тежест на труда  
и оставането ѝ обвързана с него, 
ще намали в значителна степен 
конкурентоспособността ѝ. В пътя 
си към дигиталното преобразуване, 
Турция трябва да е наясно с 
възможностите и пречките, които 

се появяват, да ги предвижда, да 
бъде готова за възможни сценарии 
да изгражда стратегическите 
си подходи, взимайки предвид 
въздействията на дигиталното 
преобразуване в промишлеността. 
В случай, че Турция догони 
Индустрия 4.0, производствените 
себестойности и производствените 
грешки ще бъдат по-малко в 
сравнение със страните, които 
произвеждат с човешка работна 
ръка.  Правопропорционално 
с увеличаването на 
производителността нараства 
конкурентоспособността на 
международните пазари.
А висшите технологии Изкуствен 
интелект и Интелигентни системи, 
които ще играят ключова роля 
в дигиталното преобразуване и 
ще създадат ефект на повдигащ 
лост, са със сравнително ниска 
входна бариера, поради това, че 
са софтуерно фокусирани, обаче 
се открояват като компетенция, 
която ще се намести точно в 
центъра на бъдещите икономики с 
бази от данни. Макар че местните 
доставчици все още не притежават 
необходимите компетенции 
относно Изкуствения интелект и 
Интелигентните системи, то те иат 
възможност да увеличат нивата 
си на компетентност по тези теми 
с инвестиции с по-малък капитал 
и за по-кратко време. За да 
може да се осъществи дигитално 
преобразуване в индустрията в 

Турция, трябва да се подпомагат 
всички индустриални дружества, 
започвайки от малките-средни по 
размер предприятия. (Ерсой 2018)
В случай, че Турция достигне 
желаните нива в инвестициите 
за НИРД и произвеждането 
на автентична интелектуална 
собственост, може да премине 
към структура с висока добавена 
стойност. Турската икономика, 
която в резултат на това ще 
увеличи потенциала си за 
конкурентоспособност със 
страните с високи доходи, би могла 
да постигне устойчиво развитие и 
да се спаси от капана на средното 
ниво на доходи. С тази цел, за да 
може наличната работна сила 
да придобие нови компетенции, 
които да ѝ придадат добавена 
стойност, от голямо значение 
е създаването на дългосрочни 
образователни програми. А за 
увеличаване на добавената 
стойност са налични два метода. 
Първият от тях е, да се намали 
себестойността на продуктите, 
без да се променя цената им, а 
другият метод е, увеличаване 
на стойността на марката, чрез 
отличаване. Придаване на 
стойност на продуктите чрез 
иновации и превръщането на 
продукта в марка, може да бъде 
възможно само с интензивно 
технологични дейности и НИРД 
с висока търговска стойност. 
За постигане на устойчиво 

увеличаване на добавената 
стойност, трябва да се увеличават 
НИРД, които могат да се прилагат 
в търговията. За превръщане в 
икономика с висока добавена 
стойност, наред с увеличаване 
на взетите патенти, трябва да се 
направят необходимите стъпки 
и за прилагането на патентите в 
търговията. Дяловете на добавена 
стойност в осигуряването 
на работни места, износ и 
факторните себестойности на 
малките и средни предприятия 
в Турция, ясно показва 
значението им за икономиката 
на страната. Осъществяването 
на преобразуването на тези 
предприятия може да бъде 
възможно само с преминаване 
от производство с низши 
технологии към производство 
с висши технологии. С тази цел, 
увеличаването на иновационните 
капацитети на малките и средни 
предприятия, се определя като 
стратегически приоритет. В 
крайна сметка, еволюцията на 
индустриалното производство 
ще продължава при всякакви 
условия. Заедно с това, и 
глобалната конкуренция, 
изискванията на клиентите, 
потреблението и разнообразието 
на продуктите ще продължават 
да нарастват. Технологиите 
ще се разпространяват, 
производителността и качеството 
ще се подобряват, всичко ще 
става по-бързо. Сред цялото 
това преобразуване, Турция 
задължително трябва да определи 
мястото си и да избере пътя на 
дигиталното преобразуване.

Източници:
• Есенлик, Мустафа. Къде в 
Индустрия 4.0 се намира Турция? 
2017. http://www.endustri40.com/
arcelik-uretim-teknolojileri-direktoru-
mustafa-esenlik-ile-endustri-4-0-
roportaji (достъп: Декември 06, 
2017).
• Аксу Х., Създател и главен 
мислител на „Геледжекхане“, 
Репортаж на: Гьокмен ЕРИШ.  
Ролевият модел на Турция за 
Индустрия 4.0 (Декември 2017).
• Ерсой, Али Ръза, устен разговор 
с: Гьокмен Ериш. Учредител 
и Председател на Сдружение 
„Индустрия 4.0“ (04 Януари 2018).
• Фигура 1: Industry 4.0: Building the 
digital enterprise Key findings from 
2016 Global Industry 4.0 Survey – 
Finland’s perspective, PWC, 2016

Поредицата ни „Индустрия 4.0“ 
продължава, търсейки отговор на 
въпроса „Каква трябва да бъде 
пътната карта на Турция към 
Индустрия 4.0?“ В поредицата 
ни в която разглеждаме деветте 
големи компонента на 4. 
Индустриална революция, които 
са “Интернет на нещата, Големи 
данни, Изчислителен облак, 
Симулация/Дигитални близнаци, 
Системна и процесна интеграция, 
Производство с добавена 
стойност, Увеличена реалност, 
Умни роботи и Кибер сигурност“, 
в миналия брой бяхме разгледали 
„Технологиите за изкуствен 
интелект“.

СЪСТОЯНИЕТО В КОЕТО СЕ 
НАМИРАМЕ
Когато става въпрос за дигитално 
преобразуване, се вижда, че с 
младото си население, което 
е открито към дигиталните 
технологии и склонно да ги 
използва, Турция се намира на 
прага на кръстопът, който може 
да промени ролята ѝ в глобалната 

икономика. Поради това, че тази 
промяна е знак за изместване 
на една парадигма, то през 
следващите години трябва да 
намери мястото си сред най-
важните точки на дневния ред. 
Това, всички заинтересовани 
лица в индустрията да се 
фокусират върху поставените 
цели, постигайки идейно единство 
върху една обща пътна карта, 
не е въпрос на предпочитание, а 
спешност, изискваща задължение 
и бързи действия. Съществува 
необходимостта от създаването 
на платформа в която да се 
разгледа подхода за Индустрия 
4.0 с всичките ѝ аспекти и 
да се обсъдят всеобхватно, 
както стратегическите, така и 
операционните нужди и практики. 
(Есенлик, 2017)
В моментното положение, 
не извършването на НИРД 
на достатъчно високо ниво 
в сравнение с развитите 
страни, това, че макар делът 
на индустрията в износа 
нараства, изнасяните стоки не са 

продукти с добавена стойност и 
вследствие на това, оставянето 
на задни позиции в ожесточената 
конкуренция на глобалните пазари, 
затруднява износа и промишления 
растеж на Турция. За премахване 
на това отрицателно влияние, 
е необходимо индустриалните 
предприятия в страната ни преди 
всичко да инвестират в НИРД 
и по този начин да достигнат 
до разнообразие от продукти с 
висока добавена стойност и до 
нивото на индустриализирано 
технологично производство, което 
развитите страни са приключили 
на равнището на Индустрия 
3.0. В този контекст, да отделят 
ресурси за осъществяване на 
дигиталните си преобразувания 
и да начертаят стратегиите и 
пътните си карти в тази област, 
изглежда, че е задължение. Друга 
причина, която прави Индустрия 
4.0 задължителна е, че Турция 
извършва износ на междинни 
стоки за продуктите с добавена 
стойност на развитите страни.

СИЛНИ И СЛАБИ СТРАНИ НА 
ТУРЦИЯ В ДИГИТАЛНОТО 
ПРЕОБРАЗУВАНЕ
За да не се губи скорост 
при излизане на пазарите 
в индустрията на Турция, 
доразвиването на операционните 
процеси до безупречен вид, като 
в този аспект фокусирането 
върху гъвкавото производство 
и иновативните технологии, би 
спомогнало за извършването 
на необходимия скок. Турция 
не е държава с много силно 
индустриално минало. Защото 
Индустриалната революция 
започна от Англия, разпространи 
се в Европа, разшири се към 
Запада и от Далечния Изток 

достигна достигна до целия свят. 
По подобен начин, виждаме, че в 
Турция има пропуски и от гледна 
точка на фундаменталните 
науки. Обаче, като производител 
и потребител Турция и в района 
в който се намира, и вътре в 
себе си притежава доста големи 
пазари, а заедно с това може 
да се каже, че и в социалната 
структура прагматичните подходи 
надделяват. От друга страна, с 
развитието на философията 
за качество и увеличаването на 
производствения капацитет през 
последните години, в развитите 
сектори като текстил, автоматика, 
машиностроене се започна да се 
извършва успешно производство 
в световните стандарти. С цел 
да се осигури квалифицирана 
работна ръка, броят на 
университетите в страната се 
увеличи и макар да има разлика 
в качеството на образованието, 
броят на дипломираните инженери 
нарасна значително.
От друга страна, в области 
като практика, разработване 
на софтуери, производство, 
монтаж и основно инженерство 
турските служители са доста 
конкурентоспособни и трябва да 
се възползва от това предимство. 
(Аксу Х.) 2017)
Разработване на технологично 
софтуерно решение от което 
има нужда, за света, в една 
неопределена уникална област, 
би улеснил напредъка и 
увеличило износа. Освен това, 
разработването на софтуер не 
изисква наличието на голям 
капитал. За да гарантира 
бъдещето на индустрията си, 
Турция трябва да намери или да 
създаде някакви конкурентни, 
вертикални области и сектори. 

С МЛАДОТО СИ НАСЕЛЕНИЕ, ИНТЕРЕСА КЪМ ТЕХНОЛОГИИТЕ И С НАРАСТВАЩАТА СИ РАБОТНА 
СИЛА, ТУРЦИЯ СТОИ НА ПРАГА НА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ГОЛЯМО ПРЕОБРАЗУВАНЕ, КОЕТО ДА 
ПРОМЕНИ РОЛЯТА Ѝ В ГЛОБАЛНАТА ИКОНОМИКА. ЕДНА ОТ НАЙ-ВАЖНИТЕ ТОЧКИ НА ДНЕВНИЯ 
РЕД НА ТУРЦИЯ ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ ГОДИНИ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ПЪТНА 
КАРТА ЗА ДИГИТАЛНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ И РЕШИТЕЛНОТО ПРИЛАГАНЕ НА ТАЗИ КАРТА В 
СЪТРУДНИЧЕСТВО С ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ.

ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ НА ПРЕОБРАЗУВАНЕТО:

Фирмите, които започват пътешествието си към 
преобразуване, трябва да знаят, че това ще бъде дългогодишен 
маратон.

Наред с развиването на процесите с дигитални технологии, 
преобразуването трябва да обхваща и визията за създаване на 
нови работни модели и компетенции.

Трябва да се реализират ефективни начини на работа.

Заедно с дигитализацията, трябва да се разработи 
стратегически фокусирана гледна точка, която ще осигури 
постигането на целта.

За постигане на дигитално преобразуване, висшите 
ръководства на институциите и фирмите трябва да поемат 
отговорност.

Заедно с преобразуването, и начините на извършване на 
работата и фирмените култури трябва да се преструктурират.

Трябва да се адаптира към работа в по-широки екосистеми.
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Изготвил: Дирекция „Устойчивост“

Обединените нации и 
Световната банка разгласиха, че 
в световен мащаб 700 милиона 
души са изправени срещу риска
да мигрират заради недостиг 
на вода до 2030 година 
и инвестициите за водна 
инфраструктура трябва да се 
увеличат най-малко двойно 
в следващите пет години, ма 
панел, проведен на 15 март 2018 
година. Обявеният на панела, на 
който участваха 11 държавни 
глави и личните им консултанти 
доклад „Да се знае цената на 
всяка капка: Дневен ред за 
плана за действие за водата“ 
приканва да се направи коренна 
промяна в световен мащаб в 
управлението на водата. По този 
начин се цели постигането на 
6. Цел от целите за устойчиво 
развитие (ЦУР), която обхваща 
общодостъпността на водата 
за всички и устойчивото 
управление.
Според обявения план за 
действие за водата:
  40 процента от хората 
на планетата се влияят от 

недостига на вода. 
 Повече от два милиарда 
хора са принудени да 
използват несигурни 
източници на вода. 
 Повече от 4,5 милиарда 
хора нямат достъп до сигурна, 
чиста вода.
 Ако не се предприемат 
мерки по този въпрос, до 2030 
година 700 милиона души 
могат да емигрират поради 
нужда от вода.
В доклада се акцентира, че 
недостига от вода и санитарни 
услуги, влияят повече на 
здравето на жените и младите 
момичета в сравнение с 
останалите групи и много пъти 
ограничават възможностите 
им за работа и образование. 
Докато 80 процента от 
отпадъчните води се изпразват 
в околната среда,без да 
бъдат пречистени, от 1990 
година насам 90% от 1000 
най-поразителни природни 
бедствия са породени от водни 
стихии.

„ПЪРВОНАЧАЛНИЯТ НИ 
ПРИОРИТЕТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ 
ВОДАТА“
На панела, Генералният 
секретар на ООН Антонио 
Гутерес, акцентира, че 60% от 
човешкото тяло представлява 
вода, заяви, че водният 
проблем е въпрос на живот и 
смърт. Генералният секретар 
на ООН Гутерес, който 
припомни, че природните 

бедствия, породени от водни 
стихии се появяват по-често и 
с всеки изминал ден започват 
да бъдат все по-опасни, заяви, 
че „водата е истински въпрос 
на живот и смърт“ и във 
всяка работа, която вършим, 
„първоначалният ни приоритет 
трябва да бъде водата“.

„СВЕТЪТ ВЕЧЕ НЕ ГЛЕДА 
НА ВОДАТА КАТО НА НЕЩО 
ГАРАНТИРАНО“
Президентът на Световната 
банка Джим Йонг Ким, в едно 
от изявленията си за пресата 
акцентира, че държавните 
глави и правителствата 
са организирали този 
панел с мотива, че „в света 
вече не е възможно да се 

гледа на водата като нещо 
гарантирано“. Председателят на 
Световната банка Ким отправи 
предупреждението „Поради 
днешното управление на водата, 
хранителната обезпеченост, 
енергийната устойчивост, 
общественото здраве, 
екосистеми като сектори 
и градове, които оформят 
основата на живота ни, са под 
риск“. Ким отправи покана, да 
се възпроизведат политики, 
които да дадат възмоцност, 
инвестициите във водата в 
следващите пет години да се 
увеличат най-малко двойно. 

„СЕГА Е ТОЧНОТО ВРЕМЕ ЗА 
ДЕЙСТВИЕ“
Правителствата, участващи 
на панела, поставиха под 
ударение значението на 
постигане сътрудничество 
между нациите, частния сектор 
и изследователите. Решението, 
взето на края на панела, беше 
следното:
„Приканваме ви, да се 
присъедините към тази 
трудна битка и да отдадете 
своя принос, за осигуряване 
на безопасна чиста вода за 
всеки, независимо кой е, какво 
работи и къде живее, и за 
осъществяване на устойчивото 
управление на водните ресурси. 
Знайте цената на всяка капка. 
Сега е точното време за 
действие.

ЧИСТА ВОДА 
И САНИТАРНИ 
УСЛОВИЯ

ПАРТНЬОРСТВА В 
ИМЕТО НА ЦЕЛИТЕ

МИР И 
СПРАВЕДЛИВОСТ

ЖИВОТ НА 
СУШАТА

ЖИВОТ ВЪВ 
ВОДАТА

КЛИМАТИЧНИ 
МЕРКИ

ОТГОВОРНО 
ПРОИЗВОДСТВО 
И ПОТРЕБЛЕНИЕ

УСТОЙЧИВИ 
ГРАДСКИ И 
ЖИЛИЩНИ 
ПОСЕЛЕНИЯ

НАМАЛЯВАНЕ НА 
НЕРАВЕНСТВАТА

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ, 
ИНОВАЦИИ И 
ИНФРАСТРУКТУРА

ДОСТОЕН ЗА 
ЧОВЕКА ТРУД И 
ИКОНОМИЧЕСКИ 
РАСТЕЖ

ДОСТЪПНА И 
ЧИСТА ЕНЕРГИЯ

ЧИСТА ВОДА 
И САНИТАРНИ 
УСЛОВИЯ

РАВЕНСТВО 
МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ 
В ОБЩЕСТВОТО

КАЧЕСТВЕНО 
ОБРАЗОВАНИЕ

ЗДРАВИ 
ИНДИВИДИ

КРАЙ НА 
ГЛАДА

КРАЙ НА 
БЕДНОСТТА

Sürdürülebilir Kalkınma için
KÜRESEL HEDEFLER

„КОРЕННА ПРОМЯНА“
ПОВИК ОТ СВЕТОВНИТЕ ЛИДЕРИ ЗА

В УПРАВЛЕНИЕТО НА ВОДАТА
ПРОЦЕНТЪТ НА ХОРАТА, КОИТО СЕ ВЛИЯЯТ ОТ НЕДОСТИГА НА ВОДА, ДОСТИГНА 40 НА СТО.
АКО НЕ СЕ НАПРАВЯТ ПРАВИЛНИ СТЪПКИ ПО ТОЗИ ВЪПРОС, ДО 2030 ГОДИНА 700 МИЛИОНА 
ДУШИ МОГАТ ДА МИГРИРАТ ЗАРАДИ НУЖДИТЕ ОТ ВОДА.
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ПО СВЕТА:
“ШИШЕДЖАМ“
БЪЛГАРИЯ

ОБЩНОСТТА „ШИШЕДЖАМ“, В ОБХВАТА НА ХОДА, КОЙТО 
ЗАПОЧВА ПРЕЗ 1990-ТЕ ГОДИНИ, ОСЪЩЕСТВИ ПЪРВАТА 
СИ ИНВЕСТИЦИЯ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 1997 ГОДИНА. 
ОБЩНОСТТА, КОЯТО В ПОСЛЕДВАЩИТЕ ГОДИНИ ПРОДЪЛЖИ 
ИНВЕСТИЦИИТЕ СИ В БЪЛГАРИЯ, СПЕЧЕЛИ ТИТЛАТА „НАЙ-
ГОЛЕМИЯТ GREENFIELD ИНВЕСТИТОР“ НА БЪЛГАРИЯ.

БЪЛГАРИЯ

Общността „Шишеджам“, която е една от 
най-дълбоко вкоренените дружества в 
Турция, от 82 години насам разработва 
и представя най-развитите решения във 
всички основни сектори на стъклото. 
„Шишеджам“, който с дейностите си 
продължава да бъде регионален лидер, 
в същото време и с инвестициите си в 
различни места по света, полага подписа 
си под важни инвестиции в качеството си 
на един от най-мощните глобални играчи на 
сектора. Общността „Шишеджам“, която е в 
позицията на трети най-голям производител 
на домакинско стъкло и пети най-голям 
производител на стъклен амбалаж и плоско 
стъкло в света, с производството на сода 
се нарежда сред първите 10 в света, а в 
химикалите на хрома е световен лидер.

ПРОИЗВОДСТВО В 3 КОНТИНЕНТА:
Общността „Шишеджам“, която във всички 
сфери на дейност се фокусира върху 
създаването на ценности и операционно 
съвършенство, в пътешествието си, 

което започна през 1936 година, заедно 
с Турция, Германия, Италия, България, 
Румъния, Словакия, Унгария, Босна и 
Херцеговина, Руска Федерация, Грузия, 
Украйна, Египет и Индия, достигна до 3 
континента и 13 страни. „Шишеджам“, с 
общо 44 бази и близо 22 хиляди служители 
в тези държави продължава да извършва 
производствените си дейности и да 
реализира продажби към 150 страни. 

„ШИШЕДЖАМ“ Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ 
GREENFIELD ИНВЕСТИТОР НА БЪЛГАРИЯ
В обхвата на хода си, който започна през 
1990-те години, „Шишеджам“ направи 
първата си инвестиция в България 
през 1997 година. Общността продължи 
инвестициите си в България през 
последвалите години и спечели титлата 
„Най-големият greenfield инвеститор“ в 
страната.

В този брой на списанието ни разказваме за 
присъствието на „Шишеджам“ в България. София, площад „Независимост“
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БЪЛГАРИЯ В ЕДИН ПОГЛЕД

Историята на най-старата 
държава в Европа България 
се простира до далечната 681 
година сл. Хр. България, която 
е сред малкото държави, чиито 
имена не са се променили 
от деня си на създаване 
насам, като 16. по големина 
държава в Европа се намира в 
западната част на Черно море. 
България, която е балканска 
държава, на югоизток граничи 
с Турция, на юг – с Гърция, 
на запад – със Сърбия и 
Македония, а на север – с 
Румъния.   

ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ,
ПРИРОДНИ БОГАТСТВА
И КЛИМАТ
В България, чийто релеф се 
оформя от Големия Балкан 
и Рило-Родопския масив, се 
намират повече от 2 хиляди 
пещери, разположени между 
тези планински вериги. А 
връх Мусала, който се намира 
в планината Рила, е най-
високата точка на Източна 
Европа. Страната е домакин 
на 54 защитени природни 
обекта, 11 природни парка и 3 

национални парка. България, 
която е известна с термалните 
си извори, се слави с повече 
от 700 извора за естествена 
минерална вода и термални 
извори. Туристическите 
центрове на страната в по-
голямата си част се намират на 
бреговата ивица на Черно море. 
Климатът на България е умерено 

континентален при който зимата 
е много сурова, а лятото – 
горещо.  

ИЗТОЧНИЦИ НА ПРИХОДИ
Столицата София векове наред 
продължава съществуванието 
си като културен и търговски 
център на страната. В България, 
която придобива голяма част 
от приходите си от сектора на 
услугите, веднага след този 
сектор се нареждат индустрията 
и земеделските дейности. При 

земеделските дейности голям 
дял заемат производството на 
грозде и рози.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ
ТУРЦИЯ И БЪЛГАРИЯ
Турция и България са две 
приятелски, съседни и 
съюзнически държави. Един 
от най-важните компоненти на 
взаимоотношенията са турците, 
които живеят в България. 
Според официалните данни, 
броят на етническото турско 

малцинство представлява близо 
10% от населението на България. 

МЯСТОТО НА БЪЛГАРИЯ
СРЕД ГЛОБАЛНИТЕ
ИНВЕСТИЦИИ
Начело на факторите, 
благодарение на които Общността 
„Шишеджам“ избра да извърши 
инвестициите си в сферата на 
химикалите, стъклени и домашни 
потреби, автомобилни и плоски 
стъкла, стои съществуването на 
дълбоко вкоренени исторически, 

ПЛОЩ: 110 хил. 994 км2

НАСЕЛЕНИЕ: 7 милиона и 
128 хил. 

СТОЛИЦА: София   

ОФИЦИАЛЕН ЕЗИК: 
Български. В страна 
наред с турския и руския 
се говорят и различни 
балкански езици.

ВАЖНИ ГРАДОВЕ: София, 
Варна, Бургас, Плевен, 
Пазарджик, Пловдив, 
Русе, Силистра

икономически и социологически 
взаимоотношения между 
Турция и България. Наред 
с взаимоотношенията, и 
географската близост предлага 
значителни възможности за 
инвестициите. Заедно с това и 
с предимствата предимствата, 
които създава членството ѝ в 
Европейския съюз, България 
предлага важни възможности 
за навлизането на Общността 
„Шишеджам“ в европейските 
пазари.

Велико Търново

София, площад 
„Независимост“

Катедралата във 
Варна

Крепостта Царевец, Велико 
Търново

Cherepishki Manastir 

Созопол

Черепишки Манастир на 29 км от Враца

Мелнишките пирамиди

БЪЛГАРИЯ

Заедно със Solvay (Белгия) и European 
Bank for Reconstruction and Development 
(EBRD) “Шишеджам“ стана съдружник 
на приватизирания производител на 
сода „Соди“

1997 2004

• Фабриката за домакинско 
стъкло започна производство.
• Във Фабриката за плоско 
стъкло се взе решение, до 
Float линията да се направят 
инвестиции за темперирани 
стъкла и огледала.

2005
• Фабриката за плоско стъкло 
започна производство. 
• Огледалата и обработените 
стъкла се добавиха към 
портфолиото.
• Фабриката за автомобилни 
стъкла се въведе в 
ескплоатация.

2006

Фабриката за 
Обработени стъкла, 
извършваща 
производство 
на темперирани 
стъкла за фурни 
и хладилници, 
насочени за сектора 
на бялата техника,
се въведе в 
експлоатация.

Производствената 
база за 
ламинирани 
стъкла започна 
дейността си.

20132007

в град Търговище се положиха 
основите на фабриките за Плоско 
стъкло и Домакинско стъкло Въведе се в 

експлоатация 
втора пещ за 
производство 
на Домакинско 
стъкло

2014 • Втората линия 
за плоско стъкло 
се въведе в 
експлоатация.
• Във фабриката 
за Плоско 
стъкло се 
въведе в 
експлоатация 
базата за 
производство 
на електрическа 
енергия от 
отпадъчната 
топлина.

20172015

Осъществи се 
инвестицията 
за линия за 
ламиниране 
на предни 
автомобилни 
стъкла.

ПЪТЕШЕСТВИЕТО НА „ШИШЕДЖАМ“ В БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРИЯ
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ДОСТИГНАХА 750 МИЛИОНА 
ДОЛАРА

ОБЩНОСТТА „ШИШЕДЖАМ“ НОСИ 
ТИТЛАТА „НАЙ-ГОЛЕМИЯТ GREENFIELD 
ИНВЕСТИТОР“ НА БЪЛГАРИЯ.

В обхвата на чуждестранните 
си инвестиции, започнали в 
направление на политиката за 
устойчиво развитие и инвестиране, 
базирано на производителността, 
през 1990-те години, „Шишеджам“ 
осъществи първата си инвестиция 
в България в структурата на 
Група „Химикали“. Общността 
„Шишеджам“, която на пръв етап, 
заедно с белгийската „Solvay”става 
съдружник на българското 
предприятие за производство 
на сода „Соди“, в следващите 
години увеличава дружествения 
си дял на 25% и продължава 
да инвестира в България. 
Общността „Шишеджам“ прави 
първата за директни инвестиции 
в България през 2004 година и 
полага основите на фабриките за 
основни стъкла, стъкла за бяла 
техника, автомобилни стъкла 
и стъкла за домашни потреби. 
С тази своя широкообхватна 
директна инвестиция Общността 
придобива титлата „Най-големият 
greenfield инвеститор“ в България. 
България днес е една важна 
държава, членка на Европейския 
съюз, в която Общността 
„Шишеджам“ развива дейност 
с инвестициите си в сферата на 
химикалите, домакинските стъкла, 
плоски стъкла и автомобилни 
стъкла. След като през 2006 

година фабриката за домакинско 
стъкло започва производство, 
Общността, която през 2006 
година въвежда първата линия 
за Float в плоското стъкло, след 
което и линиите за обработка 
на огледала и стъкло, през 2010 
година въвежда в експлоатация 
фабриката за автомобилни 
стъкла. Общността „Шишеджам“ 
днес заема мястото си сред 
най-големите инвеститори в 
България. С производствените 
си дейности, които осъществява 
в България, реализира около 240 
милиона евро годишен оборот. 
Сумата на инвестициите, които 
Общността реализира до днес в 
България, наближава сумата от 
750 милиона долара. Общността, 
която продължава инвестициите 
си, през последния период 
с инвестиция от 33 милиона 
долара въведе в експлоатация 
линията за ламинирано стъкло и 
започна да реализира продукция 
за клиенти като „Тойота“ и 
„БМВ“. В обсега на дейностите 
за увеличаване на капацитета в 
производството на стъкла за бяла 
техника, осъществи инвестиция 
от 2,5 милиона долара. През 2017 
година, в производствените бази 
за плоско стъкло и домакинско 
стъкло се извършиха инвестиции 
на стойност близо 26 милиона.

ИНВЕСТИЦИИТЕ НА ОБЩНОСТТА „ШИШЕДЖАМ“ В БЪЛГАРИЯ

Общността „Шишеджам“, наред с икономическата ценност, която 
създава във всички държави, в които развива дейност, поставя сред 
приоритетите си и разработките във фокуса на устойчивостта.

ЕНЕРГИЯ
В рамките на подхода за устойчивост на Общността, с инвестицията, 
осъществена през 2015 година във фабриката за плоско стъкло в 
България, от отпадъчната топлина, която се получава по време на 
производствения процес, се добива електрическа енергия. По този 
начин, отпадъчната топлина от пещите за разтопяване, отоплявани с 
природен газ, се възстановява. 

ИНОВАЦИИ
Във фабриката за домакинско стъкло в България се извършва 
разтопяване с технологията oxy-fuel (процес на горене със смес от 
кислород и природен газ, вместо въздух). Благодарение на тази 
технология, която е първа в света в сектора на производство на 
домакинско стъкло, с предварителното затопляне на кислорода 
и природния газ, преди да се включат в процеса на горене, се 
постига 6-8% годишно икономия на природен газ.

РАБОТНИ МЕСТА
С 3270-те работни места, които Общността създаде за осъществяване 
дейностите си, дава своя значителен принос за икономиката на 
България, като с новите си проекти за работни места, цели да увеличи 
дела си на принос към работната сила в България. С организирания 
в това направление ЕС проект, се прилага програма за начърчаване 
на лица под 29 годишна възраст и за хора, регистрирани в Бюрото 
по труда. Освен това, се провежда програма за стаж, насочена за 
учениците от 10. и 11. клас на Професионалната техническа гимназия 
– Търговище. В този обхват, 30 ученика правят стаж във Фабриката на 
„Пашабахче България“ ЕАД и се подготвят за бъдещето.

ОБРАЗОВАНИЕ
Обученията на „Училище за лидери“, „Училище за продажби“ и 
„Училище за стъкло“, реализирани от Академия „Шишеджам“ 
се провеждат и в предприятията на Общността „Шишеджам“ в 
България. В този обхват, наред с обучения, простиращи се в цялата 
година като „Училище за лидери“, със специално разработени по-
къси обучения като „Основи на стъклената наука и технология 
на стъклото“ се цели увеличаването на нивото на знание на 
работещите. В рамките на инвестициите на Общността в България 
продължават съответните действия за сътрудничества, които могат 
да се осъществят в практиките за създаване на работни места и в 
сферата на обученията. В този обсег, на 3 ноември 2017 година Зам. 
Председателят на Управителния съвет и Генералният Директор на 
Общността „Шишеджам“ Ахмет Кърман и Председателя по човешки 
ресурси и корпоративна комуникация Шенгюл Демирджан посетиха 
на поста си Министър-председателя на България Бойко Борисов, 
като в осъществената среща е постигнато съгласие върху стъпките, 
които ще се направят в краткосрочен план и се взе решение, да се 
сформират работни групи. В този обхват са започнати дейности за 
сътрудничество с училищата, с цел включването на дипломиралите 
се в трудовия живот и възползването им от практиките и 
подпомаганията за професионалните обученията на работното място.

ОСВЕДОМЕНОСТ
Преди много кратко време, „Шишеджам“ учреди Българската 
асоциация по стъкло и приключи официално процедури по 
регистрацията ѝ. С ефективната си дейност, тази организация ще 
поеме отговорността да представлява стъклената индустрия на 
България, както в страната, така и пред съответните секторни органи 
и организации в Европа.

ОБЩНОСТТА „ШИШЕДЖАМ“ 
ПРОДЪЛЖАВА ДА СЪЗДАВА 
ЦЕННОСТИ ЗА БЪЛГАРИЯ

ФАБРИКА ЗА ПЛОСКО СТЪКЛО „ТРАКИЯ ГЛАС 
БЪЛГАРИЯ“ЕАД
Тракия глас България“ ЕАД с която се въвежда 
в експлоатация първата линия за float стъкло 

на „Шишеджам“ на Балканите, е създадена през 2003 
година. Линията за производство на плоско стъкло, чиито 
основи са положени през 2004 година в производствената 
база, започна дейността си през 2006 година. Въвеждайки 
в експлоатация базата за ламинирани стъкла през 2013 
година, започнаха да се произвеждат темперирани 
продукти, осигуряващи енергийна ефективност, 
разработени от НИТРД. А през 2015 година се въведоха в 
експлоатация втората линия за плоско стъкло и базата за 
производство на електричество от отпадъчната топлина. 
Днес „Тракия Глас България“ ЕАД предоставя услуги с 470 
хиляди тона годишен капацитет. 

ФАБРИКА ЗА АВТОМОБИЛНИ СТЪКЛА 
„ШИШЕДЖАМ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД
„Шишеджам Аутомотив България“ЕАД, 
която произвежда темперирани предни 

и странични стъкла за автомобилния сектор, 
започва дейността си през 2010 година. Докато 
през 2013 година се въвеждат в експлоатация 
производствените бази за ламинирано и покрито 
стъкло, то през изминалата година се внедри 
линията за IR рефлективни стъкла. Сред клиентите 
на „Шишеджам Аутомотив България“, притежаваща 
производствен капацитет от 2.2 милиона квадратни 
метра, са водещи световни автомобилни марки като 
„Тойота“ и „БМВ“.

ФАБРИКА ЗА ОБРАБОТЕНИ 
СТЪКЛА ШИШЕДЖАМ 
АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ ЕАД 

ЕАД
Фабриката за обработени стъкла, 
която извършва производство на 
темперирани стъкла за готварски 
печки и хладилници, насочени към 
сектора на бялата техника, започва 
дейността си през 2007 година. 
Фабриката, която с допълнителните 
капацитети, които ще се въведат в 
експлоатация тази година, ще достигне 
производство на общо 2,8 милиона м2 
темперирано стъкло, доставя стъкло на 
водещи производители на бяла техника 
в Европа като BSH, Electrolux и Whirpool/
Indesit.

ФАБРИКА ЗА ДОМАКИНСКО СТЪКЛО 
„ПАШАБАХЧЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД  

В „Пашабахче България“ ЕАД, чиито 
основи са положени през 2004 

година, първата пещ се въвежда в 
експлоатация през 2005, а втората 

– през 2014 година. Стъклените 
продукти за домашна употреба, 

които се произвеждат във фабриката 
„Пашабахче България“ ЕАД, която 

реализира годишен производствен 
капацитет от 100 хиляди тона 

годишно, се изнасят за 3 континента 
– Европа, Америка и Северна Африка.

ФАБРИКА ЗА 
КАЛЦИНИРАНА СОДА 
„СОЛВАЙ СОДИ“ ЕАД   

„Шишеджам“ става сърдужник 
на приватизираното българско 
предприятие за производство на 
сода „Соди“ заедно със „Солвай“ 
(Белгия) и Европейската банка за 
възстановяване и развитие (ЕБВР) 
през 1997 година. През 1998 година, 
основното наименование на „Солвай 
Соди Холдинг“ АГ се променя поради 
промяна в основния статут на „Солвай 
Шишеджам Холдинг“ АГ. От 2007 
година насам, Общността „Шишеджам“ 
притежава 25 процента дружествен 
дял от предприятието, което 
осъществява производство на тежка и 
лека сода и натриев бикарбонат.

ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ 
БАЗИ НА „ШИШЕДЖАМ“
В БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРИЯ



ОБЩНОСТТА „ШИШЕДЖАМ“
НА УНИВЕРСИТЕТСКИ МЕРОПРИЯТИЯ
“ШИШЕДЖАМ“ ПРОДЪЛЖАВА ДА СЕ СРЕЩА СЪС СТУДЕНТИТЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ 
УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ КЛУБОВЕ

Специалисти в сферата си 
от „Шишеджам“ участваха в 
мероприятията, организирани 
от студентските клубове на 
множество университети, 
през януари, февруари 
и март. Работещите в 
“Шишеджам” поддържат 
комуникация с младежите 
за да им предадат трудовия 
си опит и да ги насочват в 
професионалния живот, по 
време на мероприятията в 
които участваха, споделиха 
информация относно 
„Шишеджам“ и отговориха на 
въпросите на студентите. 

„ШИШЕДЖАМ“ ПОСРЕЩНА 56 
ИНДУСТРИАЛНИ ИНЖЕНЕРА ОТ 9 
ДЪРЖАВИ
ESTIEM (European Students 
of Industrial Engineering 
and Management), развива 
дейност за подобряване на 
комуникациите между студентите 
по Индустриално инженерство 
и Мениджмънт в Европа и за 
да допринесе за личното и 
професионално развитие на 
следващите тези специалности. 
Наред с Турция, студени, 
членуващи в ENISTEM от още 9 
държави, с координацията на 
студентския клуб на Университет 
Богазичи посетиха Генералната 
Дирекция на „Шишеджам“ на 
8 януари. Студентите, които се 
срещнаха в ръководителите на 
различни отдели в „Шишеджам“ в 
обсега на посещението, получиха 
информация за възможностите 
за стаж и кариера.

ЗАПОЧВА ПРОГРАМАТА 
„TOGETHER”
С програмата „Together” 
Общността „Шишеджам“ подкрепя 
талантливи младежи, които 
се готвят за професионалния 
живот. „Together”по време 
на която младитеталанти 
намират възможност да 
оформят кариерата си заедно с 
професионалните на „Шишеджам“, 
започва дейностите си през 
новия период с 46 студента. За 
новите таланти, които в обхвата 
на програмата „Together”са 
приети в Генералната централа 
и фабриките на „Шишеджам“ се 
организира откриващ коктейл на 
9 януари. В приятното откриване, 
осъществено в Генералната 
централа, се даде информация за 
целта и обхвата на „Together”.

ПРОГРАМАТА ЗА СТАЖ ЗА 
ОРИЕНТАЦИЯ КЪМ УНИВЕРСИТЕТ 
„САБАНДЖЪ“ Е В ТРЕТАТА СИ 
ГОДИНА
Третата от програмите за стаж за 
ориентация, които са осъществени 
със сътрудничеството на 
Кариерния център към 
Университет „Сабанджъ“ и 
„Шишеджам“, тази година се 
осъществи между 15-26 януари 
2018 година. В програмата за 
стаж участваха 14 студента, 
следващи в 1. и 2. курс. Докато по 
време на 2 седмичната програма, 
стажантите опознаваха работните 
семейства и участваха в беседи, 
се подготвиха за зададените им 
реални случаи и представиха 
презентациите си. Участниците на 

С цел да се подкрепи адаптационния период на ново 
присъединилите се работещи към „Шишеджам“, в обхвата 
на цялата Общност се стартира нова практика. С новата 
практика „Приятел“, реализирана в обхвата на програмата 
„Ориентация“, всеки нов служител, започнал работа, 
ще се комбинира с „Приятел“. 115 „Приятели“, избрани 
от служителите на Общността в това направление, се 
подготвиха за новата си задача с програма за обучение. След 
обучението, всички „приятели“ се събраха заедно и направиха 
една мозаечна разработка, отразяваща основната ценност на 
програмата -„Развиваме се и развиваме заедно“. Мозайката, 
в която „приятелите“ се събраха заедно, ще се изложи в 
Академия „Шишеджам“.

НОВА ПРАКТИКА
ОТ АКАДЕМИЯ „ШИШЕДЖАМ“

Академия „Шишеджам“ 
организира Сертифицираща 
програма по закупуване, 
осъществена в обхвата 
на сътрудничеството 
с CIPS – Английски 
Институт по закупуване 
и доставки (Chartered 
InstitutePurchasing and 
Supply). Сертифициращата 
програма беше презентирана 
на лансирането, 
проведено на 18 декември. Председателя по закупуване 
на „Шишеджам“ Селма Йонер, Председателя по човешки 
ресурси и корпоративна комуникация на „Шишеджам“ 
Шенгюл Демирджан и Генералният Директор на CIPS 
– Турция Фарук Демир предоставиха информация за 
обхвата и целите на програмата. Председателят на TEDAR 
/Дружество за управление на веригата на доставки/ и 
Председател на Отдел „Закупуване и верига на доставките“ 
на „Сименс“ Тугрул Гюнал, който беше поканен да гостува 
на събитието като говорител, сподели с участниците 
опита си относно програмата. С театралната постановка, 
която Клуба по импровизации изигра след лансирането, се 
направи едно приятно закриване на вечерта. Програмата за 
сертифициране по закупуване, която след представянето 
през декември, се осъществи през февруари 2018 година, 
се проектира в 3 различни нива - „Начално въведение“, 
„Специалисти“ и „Управители“. Е-обученията, съдържащи се 
в програмата, са разработени с насоченост към работните 
процеси за закупуване и използването на системите. За 
работещите в чужбина, е-обученията ще се преведат на 
английски, руски, босненски и български език.

ПО СЕРТИФИЦИРАЩАТА ПРОГРАМА ЗА ЗАКУПУВАНЕ

ЗАПОЧНАХА ОБУЧЕНИЯТА
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възможности в глобален мащаб, 
се осъщетви на 9-10 февруари в 
Albert Long Hall към Университет 
Богазичи. Презентации в различни 
области в които участниците на 
върха ще превърнат визиите 
си във възможности в света 
и ще ги разширят, интересни 
панели, вдъхновяващи речи и 
уъркшопове изпълниха програмата 
на събитието. Един от лекторите 
на мероприятието осъществено 
с участието на повече от 
500 студенти от 80 различни 
университети, беше Председателя 
по стретегии на „Шишеджам“ 
Йозлем Вергон. Докато разказваше 
за пътешествието на „Шишеджам“, 
което се простира на глобално 
ниво, Вергон даде и кариерни 
съвети на студентите.

ПРИМЕР НА „ШИШЕДЖАМ 
АУТОМОТИВ“ Е НА ИНЖЕНЕРСКИ 
ЛАГЕР „CAREERPLUS”
Инженерският лагер, организиран 
от „Careerplus” се осъществи на 
15 февруари. На мероприятието, 
събрало заедно 62 студенти по 
инженерство от 12 различни 
университета, примерният 
случай, изготвен от „Шишеджам 
Аутомотив“ се сподели със 
студентите.

CFO НА „ШИШЕДЖАМ“ СЕ 
СРЕЩНА СЪС СТУДЕНТИТЕ НА 
УНИВЕРСИТЕТ „КОЧ“
Лагер’ 18, организиран от Клуба 
по маркетинг на Университет 
„Коч“ се проведе на 18 февруари 
в Университет „Коч“. Главният 
финансов директор на 
„Шишеджам“ Гьоркем Елвериджи, 
който се срещна със студентите 
по време на събитието, разказа 
собствения си кариерен път 
и сподели информация за 
„Шишеджам“.

„ШИШЕДЖАМ“ БЕШЕ НА 
КАРИЕРНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ИТУ
Кариерната среща на върха ИКЗ, 
организирана от Кариерния център 
към Истанбулския Технически 
Университет, се проведе между 19-
21 февруари в кампусите Аязага, 

мероприятието, което предоставя 
възможност за придобиване 
на опит във връзка с трудовото 
ежедневие, преди навлизането в 
професионалния живот, успяха да 
наблюдават от производството 
от близо с организираната 
техническа обиколка. 

„ШИШЕДЖАМ“ СЕ СРЕЩНА СЪС 
СТУДЕНТИТЕ ПО ИНДУСТРИАЛЕН 
МЕНИДЖМЪНТ
Традиционният студентски 
симпозиум на Клуба по 
Индустриално инженерство 
към Технически Университет – 
Истанбул ЕМОС тази година се 
проведе между 2-5 февруари 2018 
година. По време на тридневното 
събитие, „Шишеджам“ се срещна 
със студенти от множество 
различни университети. В обхвата 
на симпозиума, Председателят 
по продажби на Общността 
д-р Селма Йонер, вдъхнови 
студентите с речта си „Вчера-
Днес-Утре“. 

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ 
„ЙЪЛДЪЗ“ ОРГАНИЗИРА 
СЪБИТИЕТО  SUPPLY CHAIN CAMP
На 7 февруари, специалистите 
на „Шишеджам“ се срещнаха 
със студентите на  Supply Chain 
Camp, организиран от Клуба 
по Ефективност на качеството 
към Технически Университет 
„Йълдъз“. На събитието по време 
на което се осъществиха два 
различни форума, Директора 
на веригата за доставки на 
„Шишеджам“ Арда Ероглу сподели 
опита си със студентите, а 
Директора по производствено 
планиране на „Пашабахче“ Йозгюн 
Гюрел представи на студентите 
интерактивна практика с 
ателието, което подготви.

ГЛОБАЛНОТО ПЪТЕШЕСТВИЕ НА 
„ШИШЕДЖАМ“ СЕ РАЗКАЗА НА 
GLOBAL CAREER SUMMIT
Global Career Summit, който 
предоставя платформа при която 
студентите могат да преоткрият 
собствения си потенциал, 
както и да открият кариерни 

Гюмюшсую, Мачка и Ташкъшла. 
И служителите на „Шишеджам“ в 
продължение на 3 дни се срещаха 
със със студентите на ИТУ в 4 
различни факултета и споделяха 
информация за възможностите за 
работа и стаж.

СЪБИТИЕТО МОЗЪК’18
Е НА 10 ГОДИНИ
Събитието МОЗЪК, организирано 
от YUSES (Общността по 
индустриално и системно 
инженерство към Университет 
„Йедитепе“), тази година се 
осъществи под надслова 
„Започни утрешния ден от днес!“ 
Мероприятието, достигнало 10. 
си година, между 23-25 февруари 
срещна висши ръководители от 
различни сектори. На събитието 
МОЗЪК’18 Директорът по 
маркетинг на „Пашабахче“ Юлкю 
Берна се срещна със студенти, 
пристигнали от различни 
университети и сподели опита си 
в професионалния живот.

В УНИВЕРСИТЕТ „БИЛКЕНТ“ СЕ 
ОБСЪДИ УСТОЙЧИВОСТТА
Лагерът по Управление и 
Лидерство ЙОНЕТ, който се 
организира от Общността по 
инженерство към Университет 
„Билкент“ от 12 години насам, 
продължава да среща водещи 
лидери и управници на Турция със 
студентите. Един от говорителите 
на ЙОНЕТ’18, който тази година се 
проведе между 23-25 февруари, 
беше Директора по устойчивост 
на „Шишеджам“ Каталин Заим. 
Д-р Заим сподели със студентите 
подхода на „Шишеджам“ към 
устойчивостта.

В УНИВЕРСИТЕТ 
„ЧУКУРОВА“ СЕ ПРЕДСТАВИ 
СТАЖАНТСКАТА ПРОГРАМА НА 
„ШИШЕДЖАМ“
Кариерните дни, организирани 
от Клуба по инженерство към 
Университет „Чукурова“, се 
осъществи на 27-28 февруари. 
Служителите по човешки ресурси 
на Общността „Шишеджам“ 
в Мерсин, се срещнаха със 
студентите и предоставиха 
информация за стажантската 
програма в „Шишеджам“.

„ЖЕНАТА В БИЗНЕС ЖИВОТА“ Е 
НА 2. СИ ГОДИНА
İTÜ Women ın Business, 
осъществена от Клуба по 
икономика към Истанбулския 
Технически Университет за първи 
път миналата година, на втората 
си година положи подписа си под 

знаменито мероприятие.
Множество успешни жени от 
различни сектори и различни 
нива на бизнеса, споделиха 
вдъхновяващите си истории 
на 1 март в кампуса на ИТУ 
в Мачка. Председателя по 
човешки ресурси и корпоративна 
комуникация на „Шишеджам“ 
Шенгюл Демирджан, която 
произнесе реч по време на 
панела, организиран в обхвата 
на събитието Women in Business,  
разказа за опита си в бизнеса, 
мястото на жената в трудовия 
живот и ролята на жените – 
служители в „Шишеджам“.

„РАЗЛИЧНИТЕ“ КАРИЕРНИ 
ПЪТЕШЕСТВИЯ СА
В DIFFERENT FUTURES SUMMIT 
НА ИТУ
Събитието DFS (Different 
Futures Summit), организирано 
от Студентския клуб на 
Сдружението на завършилите 
ИТУ, събра на панел 
дипломираните студенти от 
Истанбулския Технически 
Университет, които са завършили 
една и съща специалност, но 
са направили кариера в много 
по-различна област от тази по 
която са следвали и същите те 
разказаха как са достигнали до 
днешното си положение.
Един от говорителите на панела 
на завършилите специалността 
по Строително инженерство в 
ИТУ, но са достигнали до висши 
ръководни позиции в различни 
сектори и браншове, беше 
Директорът по категоризиране 
на „Пашабахче“ Алпер Емнийетли.

1 ДЕН В „ШИШЕДЖАМ“
Мероприятието „1 ден в 
„Шишеджам““ се проведе 
през месец март.По време на 
събитието, студентски групи 
от Университет „Улудаг“, 
Истанбулски Технически 
Университет, Университет „Коч“ 
и Университет „Мармара“ бяха 
посрещнати в Главната централа.

ОЦЕНЯВАНИЯТА ПО FISRT STEP 
НА „ШИШЕДЖАМ“ ЗАПОЧНАХА
Извършиха се 10 хиляди 165 
кандидатствания по обявата, 
публикувана от „Шишеджам“ 
в kariyer.net за студенти, които 
искат да направят летния си 
стаж в „Шишеджам“.
Продължава процесът по 
оценяване на кандидатурите, 
изпратени по обявата, 
публикувана през месеците 
януари и февруари.
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Би ли разказала за себе си?
Дизайнер съм. с други думи аз 
съм от онези, които придавайки  
смислени различия към живота 
и внедрявайки нови ценности в 
ежедневието, успяват да покажат 
бъдещи възможностивизиите 
в бъдещето и и могат да си 
мечтаят по по-творчески начин от 
останалите, как да формулират 
бъдещето Със създаването на 
„дизайн“ се научих, че с „част“ 
от мен мога да се разпространя 
в света, да съм продуктивна 
и да се задоволявам с тази 
продуктивност. Открих 
задълбочеността на професията 
си в Италия. Затвърдих 
наученото в един много хубав 
период, работейки с големи 
дизайнери и ги приложих 
в Италия където живеех в 
продължение на 15 години и 
учредих офиса си. През 2010 
година пренесох офиса си в 
Чикаго, със съдружника ми – и 
мой съпруг Марко Сузани в „Коз 
Сузани Дизайн“ предоставяме 
глобални услуги в различни 
дизайнерски области. Обичам да 
творя. И честно казано, не знам, 
как се живее другояче. Много ме 
радва, дизайните ми да достигат 
в ръцете на потребителите 
си. Казано накратко, обичам 
работата, която върша! Проектите 
ми, които са продукт на тази обич, 
се произвеждат от множество 
различни фирми.

Кога започна интересът ви към 
индустриалния дизайн?
Като дете. Почти като всяко дете 
и мен ме влечеше изкуството. 
Първата дефиниция относно 
дизайна на продукти, бях чула 
от по-големия си брат, тогава се 
беше набило в главата ми. Макар, 
че бях разбрала като дете (може 
би от любовта, която родителите 
ми изпитваха към работата си), 
че люлката на дизайна е Италия, 

схванах, едва когато пораснах, 
какво е въздействието върху 
живота ни на дизайна, който е 
един от разнообразните клони 
породени от култура, преживяла 
благородния Ренесанс. Но 
мога да кажа, че набиването 
на истинското значение на 
дизайна в главата ми, се случи 
с една новина за дизайн на 
макарони, публикувана в 
списание „Домус“. Това, че някой 
(Дж. Джуджаро, който е много 
важен автомобилен дизайнер) в 
онзи период проектира храната, 
която ядем и тази работа е 
поръчвана от един индустриалец 
– производител на макарони, 
подхрани интереса, който 
изпитвах към италианската 
култура и беше първата стъпка, 
която насочи сърцето ми към 
тази професия. По-късно научих, 

че тази pastasciutta (тестено 
изделие) не е постигнала 
желания успех, но успя да 
промени моя живот.  
Имате история, която се пренася 
в Турция, Италия и последно в 
САЩ. Как се промени погледът 
ви към дизайна между тези 
географии?
Колкото и привлекателен да 
бъде животът, който създаваме, 
този „пашкул“, който оплитаме 
с толкова труд, всъщност е 
много податлив за да останем 
локални, не само географски, 
но и мисловно. За да можем да 
разберем и другите „пашкули“ 
на живота, да не се кастрираме 
интелектуално, да можем да 
поддържаме погледа си широк, 
трябва да излезем от световете 
си и да поддържаме себе си 
винаги готови за нови открития. 

Смятам, че именно затова мислех, 
че е грешно, да се специализираме 
върху един тип категория в 
дизайнерската ни практика и 
направих точно обратното. По този 
начин се разнообрази гледната 
ми точка към различните култури 
и това направи живота ми да 
тече по-непринудено. Корените 
ми са в Турция, а Италия е тази, 
която ме опече в професионалния 
живот. И сега съм на друг 
континент. Живея живота си, в 
триъгълника, оформен от дълго 
време насам между тези три 
града и континента. Различните 
животи, хора, гледни точки, начини 
на мислене, пространствата, 
дори и работните места в 
Чикаго, Милано и Истанбул ме 
подхранват. Това междукултурно 
богатство, което натрупвам, 
понякога без да забелязвам 
изригва от подсъзнанието ми и се 
отразява на проектите ми. И това, 
от само себе си прави човека и 
произведеното от него глобално. 
Макар, че между културите 

има големи различия, харесва 
ми, че дизайнът е сила която 
може да обедини множество 
хора, както емоционално, така и 
икономически.

Създадохте много успешни 
сътрудничества с „Шишеджам“.
Какво преживяване беше това от 
ваша страна?   
„Шишеджам“ е една мощна 

производствена сила и марка 
не само на Турция, а и на 
света. Самото виждане на 
производствените му капацитети 
ме кара да се вълнувам. Да 
мога да се включа към океана 
от продукти на „Шишеджам“ 
с различни продукти и да 
създам разлика при масовото 
потреблеение, заедно с това, че 
не беше лесно, ме развълнува 
дълбоко. От година и половина 
творя дизайни за марките 
„Пащабахче“, „Omnia” и „Nude” 
на „Шишеджам“. Едно от 
нещата, които ми харесват най-
много в професията ми, е да 
проектирам продукти, които 
биха могли да заемат мястото 
си на рафтовете в супермаркета 
и по този начин да достигам до 
големите маси; сътрудничеството 
ни с „Шишеджам“ прави това 
реалност.

Проектирате продукти от много 
различни материали. Какво е 
мястото на стъклото сред тях?
Стъклото е един много 
задълбочен и богат материал, 
достатъчно е дори само да 
си помислите как светлината 
се пречупва и отразява върху 
стъклото за да се убедите в това. 
Освен това, може да направите 
горното и още по-променливо, 
по-мистериозно с различните 
дебелини, които можете да 
придадете на стъклото. Отгоре на 
всичко, помислете си, че добавяте 
и различни черти, тъкани и 
цветове на стъклото... И няма да 
може да спрете въображението 
си.

Според вас, какво е мястото на 
стъкленото изкуство в турската 
култура?
В културата ни, документите, 
доказващи, че стъклото се е 
превърнало почти в индустрия, 
датират от 16. век. С включването 
му първо в архитектурата, по-
късно за производството на 
стъкла, след това в кухненските 
пособия и неусетно с времето 
в декоративните продукти, 
разнообразието все повече 
се увеличава и интензивната 
употреба на стъклото достига 
до наши дни. Обаче, един от най-
важните фактори за толкова 
разпространената употреба на 
стъклото и в наши дни, е това, 
че „Пашабахче“, който всеки 
може да почувства близък до 
себе си, успял да влезе във 
всеки дом с достижимите си 
продукти, се намира в страната 
ни... Дори ако си помислим само 
за чаената култура в Турция, ще 
ни припомни, колко обхватна 
е употребата на стъклото в 
ежедневието ни. Стъклото е много 
често употребяван материал при 
вещите за ежедневна употреба. 
Защото ние за разлика от други 
култури, не обичаме да пием и да 
се храним от пластмасови или 
хартиени съдове. А ако се спрем 
на стъкленото изкуство или 
иначе казано на версията, която 
при производството на стъклото 
изисква човешкия дъх, труд, 
опит и мъдрост, изглежда, че ни 
чака още много дълъг път, който 
трябва да извървим. Изчезването 
на обучението от майстор на 
чирак, за съжаление е причина за 
бавното измиране на занаятите 
ни! Има много неща, които трябва 
да направим за да не изчезнат 
тези ценности – преди всичко, 
да ги защитим. Има много малко 
индустрии, които успяват това и 
отново „Пашабахче“ е една от тях. 
Бих искала от сърце това умение 
да се разпространява. Иначе, 
както се случва и при много други 
артизанални продукти, ще загине 
заради незнание и липса на 

внимание.

Кои бяха началните ви точки и 
източници на вдъхновение за 
продуктите, които проектирахте 
за Колекция „Вода“ на “Omnia”?
“Omnia”, заради ценности, които 
споменахме по-горе, е една 
много важна марка за мен. 
Като дизайнер, за мен това 
беше невероятна възможност 
да вземам предвид древните 
техники и традиции, и да пречупя 
стъкленото изкуство отново 
през призмата на съвремието. 
Обогатяваме това, да изучавам 
историческите сведения относно 
техниките на продукта. Трудна 
задача е тези техники да бъдат 
приложени в наши дни, без да 
се прибягва до съвременния 
стилизъм, но да мога да го 
правя, ме прави много щастлива. 
„Omnia” в този аспект прекоси 
дълъг път за кратко време, 
като едновременно създава 
осведоменост и в същото време 
разработва заедно с дизайнери 
продукти, която не всяка фирма 
за стъкло може да реализира 
лесно и по този начин представя 
съвременна колекция като една 
мощна марка на света.

Как оценявате въздействията на 
технологиите и глобализацията 
върху дизайна?
Намираме се в много 
благоприятен период за дизайна 
и най-общо казано за това да 
бъдем „креативни“, защото да 
бъдеш новатор, се превърна 
в начална точка за всички 
индустрии и потребители. 
Днес можем да правим 
множество неща с технологиите; 
мечтаем, след което търсим 
информация и прилагаме с 
технологиите, да, но е възможно 
и обратното... Впечатлявайки се 
от технологията на споделяне 
на една снимка в социалната 
мрежа, може да се разработи 
напълно различен проект, а 
докато разработвате нови 
технологии, може да използвате 
и различни услуги. Както е в 
проекта „justaddwater”, когото 
разработихме като „Коз Сузани 
Дизайн“. С погледа на днешния 
ден, бъдещето може да бъде 
много по-конкретно, защото 
фирмите се интересуват от 
близо с конкретните новости, 
а технологиите вече могат да 
осъществяват тези визии. И все 
пак, важното е, това бъдеще да 
не се управлява от технологиите, 

а от хората. И затова, имаме 
нужда от дизайнерите, които да 
използват техните начини на 
мислене за да мечтаят за тези 
творения.

Бихте ли ни разказали за 
новите си проекти с „Коз Сузани 
Дизайн“?
Ние сме фирма със седалище 
в САЩ, в чиито корени са 
заложени културите на 
турския и италианския дизайн. 
Предоставяме услуги за 
консултации в дизайна на 
международните си клиенти, 
които развиват дейност в много 
разнообразна дизайнерска сфера 
с изключително богат асортимент 
от продукти от ръчно изработени 
предмети до хай-тех продукти, 
от стратегически дизайн до 
проектиране на продукт, марка 
и “interaction”. Изготвяме 
различни визии за бъдещето на 
разнообразни фирми. В последно 
време, докато едно страна текат 
с бърза скорост дизайните на 
електрически средства и зарядни 
устройства, от друга страна 
разработваме различни продукти 
за дома и офиса, кухнята и 
банята. Създаваме дизайните 
си за нова международна марка, 
която ще представи технология 
за производство и услуги, която 
ще отвори нова ера в мебелния 
сектор. Подготвяме нови 
колекции за фирма за която 
създавайки цялата стратегия и 
визуален имидж, проектирахме 
гурме продукти. Друг проект, 
върху когото работим много 
интензивно пък е серията за офис 
столове. Като „Коз Сузани Дизайн“ 
работим с целта да представим 
висококачествени дизайни, които 
държат винаги на преден план 
емоционалните качества, виждат 
напред и прегръщат новото.

„ТРЯБВА ДА ЗАЩИТИМ 
СТЪКЛЕНОТО 

ИЗКУСТВО“

„ДИЗАЙНЪТ Е СИЛА, 
КОЯТО МОЖЕ ДА 

ОБЕДИНИ МНОГО ХОРА“

ВСЯКА РАБОТА, КОЯТО СЕ ВЪРШИ СЪС СТРАСТ, ВЕДНАГА СЕ ОТЛИЧАВА СРЕД ОСТАНАЛИТЕ. И ДЕФНЕ 
КОЗ ОТРАЗЯВА В ДИЗАЙНИТЕ СИ ТАЗИ СТРАСТ С ЕДНА СИЛНА ИЗЯЩНОСТ. РЕПОРТАЖ: МЕРВЕ ЙЪЛМАЗ

С ДЕФНЕ КОЗ

ЗА ДИЗАЙНА
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ЕДНИ ТИЧАТ ПО СЛЕДИТЕ НА СЛЪНЦЕТО 
И МОРЕТО, А ДРУГИ СЛЕД МУЗИКАТА И 
ТАНЦА, МУЗЕИТЕ И ТЕАТРИТЕ. АКО ОБИЧАТЕ 
МАРШРУТИТЕ, КОИТО ПРОСТО УХАЯТ НА 
КУЛТУРА И ИЗКУСТВО, ДОБАВЕТЕ ТЕЗИ 
ВДЪХНОВЯВАЩИ ГРАДОВЕ В СПИСЪКА СИ.

ВДЪХНОВЕНИЕ
ГРАДОВЕ МУЗИ НА 

ФЛОРЕНЦИЯ,
Италия
Флоренция с население от 380 хиляди души, макар че е място, 
което може да се нарече малко, винаги се намира на предни 
позиции в списъка на местата, които трябва да се видят 
на пътешествениците. Това, че Флоренция е вдъхновяващо 
място, не е нов феномен. Множество известни артисти 
като Леонардо да Винчи, Микеланджело, Галилео Галилей, 
модна къща „Гучи“ и известният дизайнер Роберто Кавали се 
вдъхновиха от Флоренция и създадоха невероятни творби. 
Градът, който е познат и като люлката на Ренесанса, излиза 

на преден план със совята оставаща без дъх 
архитектура. Мостът „Понте векио“ върху река 
Арно притежава изключителна мистериозност. 
Музеят „Уфици“, който е на разстояние, което 
може да се извърви от моста, омагьосва 
любителите на изкуството с произведенията 
на световно известни творци. От легендарната 
творба „Раждането на Венера“ на Ботичели 
до „Медуза“ на Караваджио, множество 
творби, които са оставили отпечатъка си 
върху историята на изкуството, са тук. Друго 
чудо на Флоренция е статуята на Давид на 
Микеланджело, която е изложена в Галерия 
на Академията. Докато ходите по следите на 
ренесансовото изкуство по музеите, просто е 
обичай да вмъкнете в почивките си вкусовете и 
„гелато“ на тосканската кухня.

РЕЙКЯВИК,
Исландия 
Рейкявик е столицата, която се намира най-на 
север в света, Градът, който има населене само 
120 хиляди души, притежава малки съкровища, 
каквото е и самият той. Сладки и разноцветни 
къщи, задушевни кафета и галериите за 
изкуство, които отразяват своеобразния начин 
на живот на Исландия, отварят обятията си за 
пътешествениците, които търсят вдъхновение. 
Макар, че е малък град, Рейкявик притежава много 
музеи. За екскурзия, фокусирана върху изкуството, 
Националната галерия трябва д бъде една от 
спирките ви в Рейкявик. В музея са организират 
периодични изложби на исландските артисти, 
Reykjavik Art Museumм който е най-големият музей 
за модерно изкуство на Рейкявик, е домакин на 
произведенията на тримата големи творци Еро, 
Кярвал и Асмундур Свейнсън. Концертната зала 
„Харпа“ е сграда, която задължително трябва да се 
види, както от любителите на изкуството, така и на 
архитектурата.

БРИСТЪЛ,
Великобритания
Бристъл, който едно време беше известен просто като 
индустриален град, през последните двадесет години 
се превърна в центъра на културата и креативността. 
Градът, който притежава многобройни института по 
визуални изкуства, арт колекции и активна филмова 
индустрия, стана най-бързо издигащият се град на 
културата във Великобритания. Наред с изключително 
впечатляващите колекции, в Bristol Museum&Art Gallery, 
чиято история се простира до далечната 1823 година 
и се отличава с архитектурата си в стил Барок, заедно 
с археологическите находки и обекти, отразяващи 
местния живот, се излагат и произведения на 
модерното изкуство. Освен това, световно известният 
уличен артист Бански е един от важните имена на 
времето ни, който Бристъл дари на света. Бански

Bristol Museum&Art 
Galleryгалерея 

Националната галерия в Рейкявик

Арт музея в Рейкявик
Арт музея в Рейкявик

Мост „Понте векио“

Музеят „Уфици“



Санкт-Петербург считается 
культурной столицей России.    
Санкт-Петербург стал источником 
вдохновения для создания 
бессмертных произведений самых 
известных русских поэтов и 
писателей.    Если вам посчастливится 
отправиться в Санкт-Петербург, 
вы сможете погулять по местам, 
описанным в романе “Преступление 
и наказание” и посетить дом-музей 
Достоевского.  Если вам больше 
по душе Набоков и его роман 

“Лолита”, вы сможете побродить по комнатам 
дома-музея Набокова, в котором создавался 
роман.    Литературное кафе, место последнего 
ужина Александра Пушкина, самое популярное 
место Санкт-Петербурга.  Кафе, сохранившие 
традиции и культуру литературного мира России 
до сегодняшних дней, радушно приветствуют 
ищущих вдохновение. И, конечно же, нельзя не 
упомянуть о главном достоянии города - музее 
“Эрмитаж”.   Архитектура здания музея “Эрмитаж” 
в стиле барокко заслуживает особого внимания, 
а коллекция произведений искусств музея, 
насчитывающая более трех миллионов экспонатов, 
прославила Эрмитаж как один из крупнейших и 
самых значительных художественных и культурно-
исторических музеев России и мира. 

П Ъ Т Е Ш Е С Т В И Е40.41       

САНКТ ПЕТЕРБУРГ

БЕРЛИН,САН ФРАНЦИСКО, 

МАЯМИ,
Русия 

Германия 
САЩ

САЩ

Историята е пренесла Берлин в центъра на света, 
но в същото време го и изравнила със земята. 
Това бурно минало е най-важната характеристика 
на града. Берлин, който през II. Световна война 
претърпява изключително големи щети, за кратко време придобива 
нов облик. Емигрантите, които прииждат от всички места на света, 
са феномен, който повлиява дълбоко на културния и арт живот на 
града. Просвещаващите музеи, оперни сгради и улични фестивали са 
запазената марка на Берлин. Градът е истински рай на музеите, които 
отговарят на разнообразни области на интерес. Тук има само пет големи 
музея - Museum Island’da Bode, Pergamon, Neues, Alta Nationalgalarie и 
Altes. Bauhaus Museum е истинско произведение – източник за онези, 
които изпитват влечение към историята на дизайна. Освен това, 
обикалянето набит пазарите на Берлин се е превърнало в част от 
културния живот и е повлияло върху културата на потребление.

Креативният потенциал на Сан Франциско всеки път успява да 
остави човек в захлас, докато обикаля кварталите на града. Всяка 
зона тук е с различни характеристични особености. Например, 
докато в един квартал има само хипита, в другия почти не можете 
да срещнете човек, който не е музикант. И като отражение на това, 
може да се забележи, че и архитектурата на града се променя 
по квартали. Сан Франциско, наред с всичките си богатства, е 
град на културата в пълния смисъл на думата. SFMOMA, която 
представлява клон на един от най-важните центове на изкуството 
на света, е светилището на модерното изкуство на 20. век в 
града. С изложбите си, които стоят някъде между изкуството и 
популярната култура, Yerba Buena Center for the Arts е от местата, 
които със сигурност си заслужава да се видят. А друга звезда на 
арт сцената на Сан Франциско са независимите галерии. Галерията 
на име „111 Мина“ е правилният адрес за откриването на местни и 
международни, обещаващи бъдеще артисти.

Когато се каже Маями, човек се досеща първо за морето, слънцето, палмите и 
луксозния живот. Обаче, Маями притежава много повече от това. В Маями, в който 
се намират най-много центрове за сценични изкуства, арт галерии и музикални 
студия в света, в същото време е налична и активна индустрия. Мястото в което 
разбиранията за изкуство и култура на емигрантите, пристигнали от Куба и 

Европа, се среща с американската култура, е Маями. 
Дори и звуците на улиците са се повлияли от това. 
Улични музиканти на всеки ъгъл галят ушите ви. 
И пренасянето на улиците на съревнованията 
на поетите, наречени Poetry Slam, е допринесло 
да увеличаване на интереса на младежите към 
поезията. Можете да подхраните душата си ако 
щете с романтичен залез, ако щете с музикалния 
фестивал на улиците, не оставащ по-на ниско от 
симфоничен спектакъл, или с театрална постановка. 
Друго богатство на Маями е, че е град на дизайна в 
световен мащаб. Miami Design District е точка, която 
събира точните адреси за дизайн, на дизайнерски 
студия, които се независими от адмиралните кораби 
на известните модни марки.

Bauhaus Museum

Altes Museum

Museum Island

Музей „Набоков“ Музей „Ермитаж“

Музей „Ермитаж“

Yerba Buena Center for the Arts

SFMOMA

Miami Design District

Art BaselArt Basel
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С НАСТЪПВАНЕТО НА ПРОЛЕТТА, ПРИРОДАТА СЕ СЪБУЖДА, ПЛОДОВЕТЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИТЕ 
С КОИТО НИ ДАРЯВА СЕЗОНА, ИЗПЪЛВАТ СЕРГИИТЕ. ЛЕКИ И ВКУСНИ РЕЦЕПТИ СЪС 

СВЕЖИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ, КОИТО НАЙ-МНОГО ПРИЛЯГАТ НА ПРОЛЕТТА.

ВКУСОВЕТЕ НА ПРОЛЕТТА Ягодов сладолед
НЯМАТ КРАЙ НЕЩАТА, КОИТО МОГАТ 
ДА СЕ ПРИГОТВЯТ С НАЙ-ВКУСНИТЕ 
ПЛОДОВЕ НА ЛЯТОТО – ЯГОДИТЕ. ТОЗИ 
ПЪТ СЕ ПОДСЛАДЕТЕ С ДОМАШНО 
ПРИГОТВЕН ЯГОДОВ СЛАДОЛЕД.
ПРОДУКТИ
250 грама ягоди
8-10 лъжици пудра захар
200 грама сметана

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
• Подсушете ягодите, след като ги измиете добре. 
След това ги направете на пюре с кухненския робот.
• Добавете сметаната и желаното от вас количество 
пудра захар към пюрето и разбъркайте отново.
• Изсипете сладоледената смес в широк съд и 
поставете в камерата на хладилника.
• За да предотвратите заледяването, с разбърквайте 
веднъж на 15 минути с помощта на лъжица 
от краищата към средата. Повтаряйте това в 
продължение на 1,5 час. 
• След като престори 5-6 часа в камерата, може да 
сервирате ягодовия си сладолед.

Смути с ягоди 
и ананас
АКО СТЕ В ТЪРСЕНЕ НА БЪРЗА ЗАКУСКА, 
ЕДНОВРЕМЕННО ОСВЕЖАВАЩА 
И ЗДРАВОСЛОВНА НАПИТКА, 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА ОПИТАТЕ 
ТОВА СМУТИ В КОЕТО ЯГОДИТЕ СЕ 
КОМБИНИРАТ СЪС СВЕЖ АНАНАС.
ПРОДУКТИ
1,5 водни чаши ягоди
½ водна чаша нарязан ананас
1 водна чаша прясно мляко
1 банан
1 водна чаша лед

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
• Поставете в блендера ягодите, прясното мляко и 
половината чаша лед.
 Разбъркайте, докато ягодите омекнат напълно.
• Прибавете ананаса, банана и останалата 
половин чаша лед.
• Сервирайте в голяма чаша със сламка. 

ПРОДУКТИ
За дъното
400 грама овесени бисквити
100 грама масло
За крема
3 яйца
1/2 чаша пудра захар
500 грама крема сирене
100 грама цедено мляко
1 супена лъжица царевично нишесте
За соса
500 грама кайсии
2 супени лъжици лимонов сок
Половин водна чаша пудра захар
1 пакет ванилия

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
• За дъното на чийзкейка, с 
кухненските робот натрошете на 
ситно овесените бисквити. Смесете с 
разтопеното масло, докато се получи 
тесто.

Чийзкейк с кайсии
АКО ТЪРСИТЕ РЕЦЕПТА ЗА ВПЕЧАТЛЯВАЩ ДЕСЕРТ С КОЙТО 
ДА ПОДСЛАДИТЕ УСТАТА НА ГОСТИТЕ СИ, ДАЙТЕ ШАНС НА 
ЧИЙЗКЕЙКА С КАЙСИИ.

ПРОДУКТИ
200 грама череши
2 водни чаши брашно
1,5 водни чаши пудра захар
175 грама омекнало масло
1 лимон
50 грама натрошени бадеми
3 големи яйцата

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
• Загрейте фурната до 180°C. Намаслете 23 см съд.
• Извадете костилките на черешите и ги нарежете 
на четири. След като ги измиета обилно с вода, 
подсушете ги върху кухненска хартия и смесете с 2 
супени лъжици брашно.
• Смесете всички останали продукти в голям съд и 
разбъркайте добре в продължение на две минути. 
Прибавете и черешите, като разбърквате добре 
със шпатулата, докато плодовете се разпръснат 
равномерно. Излейте сместа в съда за печене.
• Печете около 35-40 минути във фурна и 
сервирайте кекса топъл.

Кекс с череши
ЕДНА ОТ ДЕСЕТКИТЕ ВКУСОТИИ, 
КОИТО МОГАТ ДА СЕ ПРИГОТВЯТ С 
ЧЕРЕШИТЕ, КОИТО ОТ МАЙ МЕСЕЦ 
ЗАПОЧВАТ ДА ИЗПЪЛВАТ СЕРГИИТЕ, 
Е ЕДИН БЛАГОУХАЕЩ КЕКС.

• Поставете сместа на дъното в 22 см тавичка 
с премахващи се краища. Изравнете и 
притиснете с помощта на шпатула.
• За крема, разбийте с миксер на високи 
обороти крема сиренето и цеденото мляко в 
дълбок съд, докато се получи кремообразна 
консистенция.
Последно добавете царевичното нишесте и 
разбъркайте още веднъж на ниски обороти.
• Добавяйте яйцата едно по едно и 
продължавайте да разбърквате, прибавете 
пудра захарта и разбъркайте още веднъж.
• Печете в продължение на 45 минути 
на предварително загрята фурна на 160 
градуса. След това,  чийзкейка, който сте 
охладили до стайна температура, да престои 
една нощ в хладилника. 
• За да приготвите соса, обелете кайсиите 
и ги направете на пюре с кухненския 
робот. Добавете лимоновия сок, захарта и 
ванилията в тенджерата за соса и оставете 
да къкри на слаб огън в продължение на 15 
минути. След като се изстуди, излейте върху 
чийзкейка и сервирайте.
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КАТЕДРАЛАТА В ААХЕН,
ААХЕН, ГЕРМАНИЯ
Катедралата в Аахен, 
построена от крал Шарлман, 
чийто гроб днес се намира в 
катедралата, е историческа 
сграда, която се намира в 
Списъка за световно културно 
наследство на ЮНЕСКО.
А най-впечатляващата част 
на тази катедрала, която се 
нарича и „стъклената къща“ 
на Аахен, е частта, отделена 

за хора. В пространството, в 
което се намира капелата на 
хора, витражи, чиито височини 
варират между 25 и 27 метра, 
представят цялото величие на 
стъкленото изкуство.
В същото време, тези 
витражи се славят и като 
най-високите прозорци в 
готически стил в Европа. 
Участъците на стъклената 
повърхност с над 1000 
квадратни метра обща площ, 

върху която са нарисувани 
най-вече религиозни притчи, 
които са повредени по време 
на II. Световна война, се 
реставрират след войната и 
възстановяват изящната си 
красота.

СЕНТ ШАПЕЛ,
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
Сент Шапел, която е 
построена по заповед на Луи 
IX., с цел да бъде хранилище 

за свещените реликви, е един 
от най-красивите примери 
на готическата архитектура 
на Париж. 15-те витражни 
прозорци на капелата, 
олицетворяват библейските 
герои и техните истории. Общо 
1,113 разказа като Мъките 
Христови и Последната 
вечеря, са изобразени по тези 
прозорци. Друга омагьосваща 
творба на капелата  е девет 
метровият прозорец с фигура 
на роза.  

ЧИКАГСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР,
ЧИКАГО, САЩ
Можете да видите два от 
най-големите стъклени 
купола в света в Културния 
център на Чикаго. Средните 
диаметри на тези куполи, 
от които единият се състои 
от тридесет, а другият – 
от петдесет броя стъклени 
панели, са приблизително 
12 метра. Тези ослепителни 
произведения на изкуството, 
са най-впечатляващите точки 
на първата частна библиотека 
на Чикаго. Дори е известен 
фактът, че множество от 
посетителите на библиотеката, 
наред с книгите, идват 
тук заради куполите. Тези 
стъкла с витражни украси, са 
вдъхновени от ренесансовите 
творби.

ПРОИЗВЕДЕНИЯТА НА ИЗКУСТВОТО ВИТРАЖ, КОИТО 
ОЦВЕТЯВАТ СТЪКЛОТО С ЕСТЕТИКА И ВЪЗХИЩАВАТ С 
ОМАГЬОСВАЩИТЕ СИ ДЕТАЙЛИ, ДАТИРАТ ОТ АНТИЧНИЯ 
РИМ. НАЙ-ИЗВЕСТНИТЕ И НАЙ-ВПЕЧАТЛЯВАЩИ ТВОРБИ 
НА СТЪКЛОПИСА, ПРЕНЕСЕНИ ОТ ЦЕЛИЯ СВЯТ, ОТ 
МИНАЛОТО ДО НАШИ ДНИ...

МАГИЯТА
НА ВИТРАЖА

Сент Шапел

Катедралата в Аахен Сент Шапел

Културният център в Чикаго
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ДЖАМИЯТА НАСЪР ЕЛ-МЮЛК,
ШИРАЗ, ИРАН
Другите имена на джамията 
Насър ел-Мюлк, която 
заинтригува дълбоко 
посетителите си, са Розовата 
джамия и Джамията на 
дъгата. Вътрешността на тази 
джамия, която погледната 
отвън, изглежда като 
съвсем обикновена сграда, 
се раздвижва в сутрешните 
часове. От мога в който 
утринното слънце докосне 
цветните стъклени панели, 
вътре оживя един разноцветен 
фестивал. Интериорът се 
обагря в топли цветове и 

предоставя на посетителите 
ненаситно чувство на мир и 
спокойствие. Тази уникална 
игра на цветовете успява да 
притегля хора от целия свят 
и с различни религиозни 
вярвания в Шираз.

КРАЛСКАТА КАПЕЛА,
КЕЙМБРИДЖ, 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Тази капела, притежаваща 
най-големия вентилационен 
свод (вид архитектурен таван 
от арки с украси) на света е 
построена през 1446 година 
по заповед на Крал Хенри 
IV. Витражните прозорци на 

Кралската капела, която е най-
известният храм в готически 
стил във Великобритания, са 
едни от най-впечатляващите 
произведения на изкуството 
в света. Изграждането на 12 
големи прозорци по които са 
поместени хиляди витражи, е 
било продължено от началото 
на 16. век до последните 
години на 19. век от различни 
майстори. Много голяма част 
от витражите се е запазила 
до днешни дни без никакви 
повреди, даже с тази цел 
през II. Световна война, всеки 
витраж е бил демонтиран и 
скрит за съхранение.

ЛА САГРАДА ФАМИЛИЯ,
БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ
Ла Саграда фамилия е една 
от най-ексцентричните 

катедрали на света. Строежът 
на базиликата, който започва 
през 1882 година, но с 
поемането на проекта от 
Антонио Гауди, претърпява 
радикални промени, днес все 
още продължава в насоката 
на чертежите и бележките, на 
които Гауди е вдъхнал живот 
с уникалното си въображение. 
А витражите на Ла Саграда 
фамилия започват да се 
правят след точно 73 години 
от смъртта на Гауди, от 1999 
година насам от артиста 
Йоан Вила и Грау. Витражните 
прозорци, чиито поставяне 
тече все още, паралелно със 
строителството на катедралата, 
са в по-блестящи цветове в 
долните си части и по-светли в 
горните, точно както е написал 
Гауди в бележките си.

ГРАНД ХОТЕЛ СИУДАД,
МЕКСИКО СИТИ, МЕКСИКО 
Тази сграда, построена през 
1899 година, вдъхновена 
от стила Арт нуво, преди 
Олимпиадата през 1968 год. 
Се превърна в луксозен хотел. 
Впечатляващия витражен 
покрив, сътворен от френския 
артист Джак Грубер, е 
господстван от тюркоазени и 
златни цветове, загатващи за 
мезоамериканското културно 
наследство на страната.

ДВОРЕЦЪТ НА КАТАЛУНСКАТА 
МУЗИКА,
БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ
Дворецът на каталунската 
музика, е построен от 
архитекта Луис Доменек 
и Монтанер през 1908 
година под въздействието 
на модернизма. Слъцето, 
изобразено на таванските 
витражи на сградата, осветява 
с един много мек цвят целия 
салон и може да се каже, че 
това е сърцето на цялата 
архитектурна част. Тази 
конструкция, която от 1977 
година насам се намира 
в Списъка за световно 
наследство на ЮНЕСКО, 
благодарение на витражните 
си прозорци не би могло 
да се определи само като 
концертна зала, същевременно 
е и домакин на множество 
изложби.

САНТУАРИО ДОМ БОСКО,
БРАЗИЛИЯ, БРАЗИЛИЯ
Нека Светилището Дом 
Боско, построено през 1963 
година от Карлос Алберто 
Навес и посветено на един от 
светците, живели през 19. век 
- Дон Джовани Боско, дане 
ви подмамва с обикновения 
си бетонен изглед на 
външната фасада. Стени, 
изградени от хиляди витражи 
в 12 цветни нюанса между 
синьото и лилавото посрещат 
онези, които влизат вътре. 
Няма как да не останете 
възхитено от Дом Боско в 
което слънчевата светлина 
се пречупва от витражите 
и наподобява океанската 

синева или бляскавото небе 
през звездна нощ.

СТАНЦИЯТА НА БУЛЕВАРД 
„ФОРМОЗА“,
ГАОСЮН, ТАЙВАН
Станцията на булевард 
„Формоза“, която е интензивна 
метро станция в град 
Гаосюн в Тайван, интегрира 
стъклописното изкуство в 
хода на ежедневието. Името 
на произведението, което 
представлява покрива на 
станцията, изградено от 
повече от 4500 парчета стъкло 
и с 30 метров диаметър 
е „Светлинният купол“. 
Различните участъци на 
купола, разделен на четири 
части, символизират водата, 
земята, светлината и огъня.

Кралската капела

Джамията Насър ел-Мюлк

Ла Саграда Фамилия Дворецът на каталунската музикални

Гранд Хотел Сиудад

Сантуарио Дом Боско

Станцията на булевард „Формиза“
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СПОРТИСТИТЕ НА СПОРТЕН 
КЛУБ „ЧАЙЪРОВА“ 
В РЕДИЦИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОТБОР

Пролетната купа по кану-каяк 
2018 – тиха вода, организирана 
от Турска федерация по кану-
каяк и Състезанията за подбор на 
кандидати за националния отбор 
се проведоха на 30 март – 1 април 
2018 година в Мугла Кьойчегиз. 
Спортистите, избрани в редиците 
на Националния отбор въз основа 
резултатите на състезанията в 

обсега на Пролетната купа, която 
е първото състезание за сезона, 
ще участват в лагерите за да 
представляват страната ни на 
международни първенства. Спортен 
клуб Чайърова - „Шишеджам“, 
който започна тренировките си за 
Пролетната купа по кану-каяк 2018 
– тиха вода, през септември, влезе 
в лагер на 15 март в Кьойчегиз. 
На състезанията, които започнаха 
на 30 март с участието на 26 
клуба и 194 спортисти от 14 града 
на Турция и продължиха 3 дни. 
Спортен клуб Чайърова още веднъж 
постигна значителни отличия и 
даде 3 спортиста в редиците на 
Националния отбор. Спортистите 
на Спортен клуб Чайърова, които 
бяха избрани в Националния отбор 
са Аббас Анъл Шен, Йозге Узар и 
Седанур Йълмаз.

ПОСЕЩЕНИЕ НА ДАРЮЛАДЖЕЗЕ
ОТ ДОБРОВОЛЦИТЕ НА „ШИШЕДЖАМ“

Общността „Шишеджам“ продължава 
действията си в обхвата на принципа 
за корпоративна отговорност. Екипът 
на Доброволците на „Шишеджам“, 
който се състои от служители 
на „Шишеджам“, в обхвата на 
Седмицата на възрастните хора на 
24 март организираха екскурзия до 
Дарюладжезе.
По време на посещението, 
осъществено в обхвата на 
Доброволческите дейности на 
„Шишеджам“, длъжностни лица на 

Дюрладжезе дадоха информация 
на доброволците на „Шишеджам“ 
относно целта на създаване на 
институцията и самата институция. 
В разговорите, наред с жизнените, 
се обсъдиха и социалните нужди 
на жителите на Дарюладжезе. 
Доброволците на „Шишеджам“, които 
обиколиха Дарюладжезе, посетиха 
и ателиетата в които жителите на 
Дарюладжезе с които разговаряха, 
извършват производство и 
реализират приходи.

СЕ ВЪРНА ОТ ПРОЛЕТНАТА КУПА ПО КАНУ-КАЯК 2018 – ТИХА ВОДА С УСПЕШНИ ОТЛИЧИЯ.

Големи жени K1 200 м  3. място – Дамла Гюлдоган

Млади мъже

K1 1000 м  1. място – Аббас Анъл Шен

K1 500 м  1. място

K1 200 м  1. място

Млади жени 

K1 500 м  2. място – Йозге Узар

K1 500 м 3. място – Седанур Йълмаз

K1 200 м  2. място – Йозге Узар

K1 200 м 3. място – Седанур Йълмаз

Малки жени 
K1 200 м  2. място – Селин Севин

K1 200 м 2. място – Джерен Гюлтекин

ОТЛИЧИЯ НА СПОРТЕН КЛУБ „ШИШЕДЖАМ“ - 
ЧАЙЪРОВА В ПРОЛЕТНАТА КУПА КАНУ-КАЯК 

2018 – ТИХА ВОДА

С преселенията, преживени по време на 
Османско-руските войни през 1877-1878 
година, населението на Истанбул се увеличава 
и бедността се разраства. На дневен ред се 
повдига идеята за Дарюладжезе. Зедно с 
това, че с отговорностите, които поема и с 
архитектурната си структура, представлява 
една модерна институция, Дарюладжезе, 
която е създадена по инициатива на 
Абдулхамид II., се превръща и в символ на 
вниманието, което се обръща към социалната 
политика през този период.
Дарюладжезе, която за 120 годишната си 
история подслонява близо сто хиляди души, 
в наши дни продължава съществуването си 
като институция, фокусирана върху целта, да 
осигури един спокоен живот на възрастните 
си обитатели.
В момента около 600 души живеят 
под покрива на Дарюладжезе. Докато 
институцията, която с доброволците 
си, служителите си и жителите си се е 
превърнала е едно голямо семейство, 
продължава съществуването си с покдрепата 
на дарителите, обитателите ѝ намират най-
голяма подкрепа в лицето на посетителите. 

ЗА ДАРЮЛАДЖЕЗЕ:



Общността „Шишеджам“ продължава 
без да губи ускорение, дейностите си за 
социална отговорност, които осъществява 
за да увеличи обществената осведоменост 
и информираност. Общността “Шишеджам“, 
която е в сътрудничество с Турския Червен 
полумесец, осъществява кръводарителска 
кампания с доброволците си служители, 
като по този начин полага подписа си под 
още една дейност, служеща за пример.
Служителите на Общността „Шишеджам“, 
които се включиха в кампанията за 
кръводарение, започната от Турския 
Червен полумесец, за да може 
кръводарението от което страна има 
нужда, да бъде осигурено от осведомени 
и редовни кръводарители, даряват 
кръв на Турския Червен в полумесец 
в 17 различни пункта. В обхвата на 
кампанията, наред със служителите, 
работещи в производствените бази на 
Общността, намиращи се в Мерсин, Бурса, 
Ескишехир, Денизли, Къркларели, Анкара 
и Коджаели и работещите в Главната 
централа на „Шишеджам“ в Истанбул и в 
Центъра за наука и технологии в Гебзе, 
дариха кръв. Регионалният Директор 

на Червения полумесец за Северен 
регион на Мраморно море и Директор 
на Кръвния център в Картал д-р Танжу 
Левент Четинкая посети Главната 
централа на „Шишеджам“ на 30 януари 
и се срещна с Председателя по човешки 
ресурси и корпоративна комуникация 
на „Шишеджам“ Шенгюл Демирджан 
за да връче протокола, подписан с 
Общността „Шишеджам“. Служителите 
на „Шишеджам“, които дариха кръв за да 
привлекат внимание към значението на 
кръводаряването и да окажат подкрепа 
на Червения полумесец, участват 

интензивно в кампанията, която се 
провежда от януари 2018 година насам. 

683 БАНКИ 
КРЪВ.

С кампанията, която започна 
през януари 2018 година,

от Главната централа
на Общността „Шишеджам“

и фабриките от страната
до сега се дариха

СЛУЖИТЕЛИ НА „ШИШЕДЖАМ“ ОТ ЧЕТИРИТЕ КРАИЩА НА СВЕТА 
УЧАСТВАТ В КРЪВОДАРИТЕЛСКАТА КАМПАНИЯ И ПОДКРЕПЯТ 
ЧЕРВЕНИЯ ПОЛУМЕСЕЦ

ОТ ОБЩНОСТТА „ШИШЕДЖАМ“

КРЪВОДАРИТЕЛСКА
КАМПАНИЯ
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И Зам. Председателят на Управителния съвет и 
Главен Директор на „Шишеджам“ проф. д-р Ахмет 
Кърман подкрепи кампанията, като дари кръв.



Късметлийската тепсия тази година направи изненада 
за 14 Февруари – Деня на влюбените и раздаде 
подаръци, изпълнени с обич на служителите на 
„Шишеджам“. На събитието, проведено в столовите на 
фабриките, щастливите служители, които намериха 
етикета на Şimdi! под таблата си за хранене, получиха 
подаръците – изненади.

ЗА 14 ФЕВРУАРИ
СПЕЦИАЛНИ ПОДАРЪЦИ, ИЗПЪЛНЕНИ С ОБИЧ

О Т  Н А С   52.53   

МЕРОПРИЯТИЯ СЪС 
ПРЕПЪЛНЕНА ПРОГРАМА ОТ 

Общността „Шишеджам“ 
посрещна новата 
година с весели 
събития. Служителите 
на „Шишеджам“, 
които участваха 
на мероприятията, 
организирани в цялата 
Общност от Сега!, прекараха 
приятно време заедно с 
традиционни новогодишни 
забавления като продажба 
на Нациолна лотария, 
Бинго, Късметлийска 
табла, Томбола и спечелиха 
изненадващи подаръци.

В „ШИШЕДЖАМ“
НОВОГОДИШНО ВЪЛНЕНИЕ

Şimdi! организира приятно мероприятие с Ателиетата за синтез 
на стъкло. В организацията, със смесването и изпичането на 
цветни стъклени парченца се създадоха разнообразни обекти. 
Участниците в ателието, които проектираха продукти като 
чинии, купички и стъклени табла, приготвиха разноцветни 
продукти. 

ЗАЕДНО
ЗАБАВЛЕНИЕ И ИЗКУСТВО 

Желанието за събития с 
затворени пространства, които 
се увеличиха с настъпването 
на зимните месеци, бяха 
удовлетворени с приятна 
организация за театър. 
С театралната програма, 
подготвена с предложенията 
на представителите на Şimdi! И 
служителите на „Шишеджам“ 
се изгледа най-популярните 
постановки на сезона. В обхвата 
на организацията, служителите 
на „Шишеджам“ изпитаха 
удоволствието да гледат заедно 
известни постановки като „Едно 
време в казиното“, „Войцек“, 
„Всички луди ме обичат“, 
„Ферханги неща“, „Клуб на 
разведените“ и „Кабаре Чехов“.

ŞIMDI! 
ТЕАТРАЛЕН МАРАТОН СЪС

КЛУБЪТ ЗА СОЦИАЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА ОБЩНОСТТА „ШИШЕДЖАМ“ „СЕГА!“ 
ПРОДЪЛЖАВА ЗАБАВНИТЕ СИ СЪБИТИЯ И ПРЕЗ НОВАТА ГОДИНА.

“ШИШЕДЖАМ“
Е ГОТОВ ЗА КОРПОРАТИВНИТЕ ИГРИ!
Определиха се спортистите, които тази година ще 
представляват Общността „Шишеджам“ в организацията 
Corporate Games (Корпоративни игри). Кандидатурите, 
отправени от цялата общност, бяха оценени по различни 
критерии. С участието на 94 души, определени в резултат на 
оценяването, „Шишеджам“ и тази година беше една от фирмите, 
които изпрати най-много спортисти в игрите. „Шишеджам“, 
който и през изминалите години участва в организацията, тази 
година ще участва в състезанията по боулинг, картинг, тенис на 
маса, шах, тенис, ветроходство и плуване.

Şimdi! поздрави жените в „Шишеджам“ по повод Световния ден на жената, като 
подкрепи жените. За подарък за жените – служители в „Шишеджам“ за 8 март – 
Денят на жената се избраха ръчно изработените продукти в проекта „Животът ми 
е нова пролет“ на жените от Мардин. Платформата „Животът ми е нова пролет“ 
развива дейност за да включи в икономиката продуктите, изработени с ръчния 
труд на жените от Мардин.

ŞIMDI! 
ОТПРАЗНУВА СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ЖЕНАТА
СЪС СМИСЛЕН ПОДАРЪК

„ШИШЕДЖАМ“
ПОГЛЕЗВАНЕ С БОЗА В 
Незаменимото питие 
на зимните месеци 
боза, предостави 
на служителите в 
Главната централа 
на „Шишеджам“ един 
традиционен вкус. 
Бозата, която се 
продаваше в Главната 
централа, се радва на 
голямо внимание от 
страна на служителите.
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1. МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПРОДАЖБИ НА 
„ШИШЕДЖАМ“ ДОСТИГНАХА 6.8 
МИЛИАРДА ТЛ 
„ДЮНЯ“ - 01.03.2018 г. - Страница 1

2. ЕКСПЛОЗИЯ ОТ ПЕЧАЛБИ С 
МИЛИАРДНА ИНВЕСТИЦИЯ 
„ПОСТА“ - 01.03.2018 г. - Страница 1

3. ИНВЕСТИЦИЯ ОТ 1 МИЛИАРД ТЛ ОТ 
ГРУПА „ШИШЕДЖАМ“ 
„СТАР“ - 01.03.2018 г. - Страница 1

4. DOMESTIC GLASS PRODUCER TO 
ACQUIRE FACTORY IN ITALY 
INSIDE BUSINESS - 05.02.2018 -  
Страница 1

5. ГРУПА „ШИШЕДЖАМ“ Е НА ПЪТ ЗА 
ИТАЛИЯ „ДЖУМХУРИЙЕТ“ -  
04.02.2018 г. - Страница 1

6. РАЗГОВОРИ ЗА 2018 - „ШИШЕДЖАМ“ 
ОТВАРЯ ВРАТИТЕ СИ ЗА START-UP-ОВЕ 
„ДЮНЯ“ - 22.01.2018 г. - Страница 2

7. ОБЪРНА ПОГЛЕД КЪМ ПАЗАРА ЗА 
АРХИТЕКТУРНО СТЪКЛО/“ШИШЕДЖАМ“ 
ЩЕ КУПИ ФАБРИКА В ИТАЛИЯ 
„ТЮРКИЙЕ“ - 04.02.2018 г. - Страница 1

8. ИНВЕСТИЦИЯ ОТ 480 МИЛИОНА ТЛ ЗА 
НОВА ПЕЩ ОТ „ШИШЕДЖАМ“ 
„ВАТАН“ - 11.01.2018 г. - Страница 1

9. РАЗГОВОРИ ЗА 2018 - „ШИШЕДЖАМ“ 
СЕ ИНТЕРЕСУВА ОТ START-UP-ОВЕ И В 
СТРАНАТА, И В ЧУЖБИНА 
„ДЮНЯ“ - 22.01.2018 г. - Страница 1

10. „ШИШЕДЖАМ“ ЩЕ КУПИ ФАБРИКА В 
ИТАЛИЯ И ЩЕ ДОМИНИРА ПАЗАРА 
„КАРАР“ - 04.02.2018 г. - Страница 1

11. „ШИШЕДЖАМ“ ПРЕКРАЧИ „ГРАНИЦАТА“ 
„ХАБЕРТЮРК“ - 04.02.2018 г. - Страница 1

12. ПРИХОДИТЕ НА „ШИШЕДЖАМ“ 
НАДВИШИХА 11 МИЛИАРДА 
„ХАБЕРТЮРК“ - 01.03.2018 г. - Страница 1

13. ПЕЧАЛБА ОТ 1.7 МИЛИАРДА ТЛ ПРЕЗ 
2017 ГОДИНА ОТ „ШИШЕДЖАМ“ 
„МИЛЛИЙЕТ“ - 01.03.2018 г. - Страница 1

14. „ШИШЕДЖАМ“ ЩЕ ОТКРИЕ ПЕЩ ЗА 130 
МИЛИОНА ДОЛАРА 
„ДЮНЯ“ - 10.01.2018 г. - Страница 1
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ПОЛИТИКАТА НА „ШИШЕДЖАМ“ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И 
БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

ДЕЙНОСТИ ВЪРХУ КОЛЕКТИВНИ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ
ПРОЦЕСЪТ ПО ПОДПИСВАНЕ НА КОЛЕКТИВЕН 
ТРУДОВ ДОГОВОР В РАБОТНОТО МЯСТО 
„GLASSCORP” S.A. - РУМЪНИЯ ПРИКЛЮЧИ С 
УСПЕХ
Преговорите със Синдиката „Glasscorp” на 
09.10.2017 г. за Колективен трудов договор за 
новия период, приключиха на 29.01.2018 г. с 
договор. Колективният трудов договор ще бъде 
в сила в продължение на 2 години между датите 
01.02.2018 – 31.01.2019 г.

ПРОДЪЛЖАВА ПРОЦЕСЪТ ЗА КОЛЕКТИВЕН 
ТРУДОВ ДОГОВОР В „ДЖАМИШ АМБАЛАЖ 
САН.“ А.Ш. 
Срокът на Колективния трудов договор за 14. 
период, който беше в сила в „Джамиш Амбалаж 
Сан.“ А.Ш., приключи на 21.12.2017 г. и преговорите 
със Синдиката „Селюльоз-Иш“ започнаха със 
събрание, проведено на 18.01.2018 г. Четвъртото 
събрание се осъществи на 15.03.2018 г.

ПРОДЪЛЖАВА ПРОЦЕСЪТ ЗА КОЛЕКТИВЕН 
ТРУДОВ ДОГОВОР В „СОДА САН.“ А.Ш.
Срокът на Колективния трудов договор за 17. 

период, който беше в сила до 31.12.2017 г. във 
фабриките „Сода“ и „Кромсан“ към „Сода Сан.“ 
А.Ш., приключи и преговорите със Синдиката 
„Петрол-Иш“ започнаха със събрание, проведено 
на 15.12.2017 г. Шестото събрание се проведе на 
21.03.2018 г. Процесът по колективно трудово 
договаряне продължава.

ПРОДЪЛЖАВА ПРОЦЕСЪТ ЗА КОЛЕКТИВЕН 
ТРУДОВ ДОГОВОР В „ШИШЕДЖАМ FLAT GLASS 
ITALY”
Преговорите за Колективен трудов договор 
за „Шишеджам Flat Glass Italy”, което е едно от 
участията ни към Група „Дюзджам“, продължават 
със Синдиката “USI”.

ЗАПОЧНА ПРОЦЕСЪТ ПО КОЛЕКТИВНО 
ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ В РАБОТНОТО МЯСТО 
„FRITS ASZOOD” НА „ШИШЕДЖАМ АУТОМОТИВ“ 
А.Ш.
Започналите на 14.02.2018 г. преговори за 
Колективен трудов договор във Фабриката 
„FritsAszod”, учредена в Унгария, която е едно от 
участията ни към Група „Дюзджам“, продължават.

ДЕЙНОСТИ ПО 
КОЛЕКТИВНИ 

ТРУДОВИ ДОГОВОРИ, 
ОСЪЩЕСТВЕНИ ПРЕЗ 
ЯНУАРИ – ФЕВРУАРИ 
– МАРТ 2018 ГОДИНА

Честота на злополуките през 2017 г.
във фабриките в страната

на „Т. Шише ве Джам Фабрикаларъ“ АД

Честота на злополуките през 2017 г.
във фабриките извън страната

на „Т. Шише ве Джам Фабрикаларъ“ АД

Т ип 2 диабетът е системно 
заболяване, при което глюкозата 
(захарта), която се използва за 

енергия, не може да навлезе вътре в 
клетката и в резултат на това се повишава 
нивото на глюкоза в кръвта. Това 
състояние, с времето причинява щети на 
тъканите.

Симптоми: 
• Прекомерно ожадняване
• Пиене на много водата
• Увеличаване на урината
• Слабост
• Мравунчене и изтръпване на ръцете 

и краката
• Бавно заздравяване на раните
• Често разболяване от микробни 

болести

Въздействия 
Дългосрочно повишените нива на 
кръвната захар причиняват повреди в 
малките съдове, в резултат на което 
могат да възникнат тъканни повреди в 
очите, бъбреците и периферните нерви, 
докато твърдостта, която причиняват на 
големите съдове, може да предизвика 
стеснения и запушвания в съдовете на 
сърцето, мозъка и краката. 

Рискови фактори за заболяването 
Диабет тип 2
•  Генетични – съществуването на болни 
от диабет в семейството.
•  Тегло – 80% от пациентите, 
боледуващи от диабет тип 2, са с 
наднормено тегло.

ДИАБЕТЪТ ТИП 2 
(ЗАХАРНАТА БОЛЕСТ) Е 

НАЙ-РАЗПРОСТРАНЕНИЯТ 
ТИП НА ДИАБЕТА. ДИАБЕТ 
ТИП 2, КОЙТО НАЙ-ЧЕСТО 

СЕ ОТКРИВА КЪСНО, 
МОЖЕ ДА СЕ ДЪРЖИ 

ПОД КОНТРОЛ С РАННА 
ДИАГНОСТИКА, ПРАВИЛНО 

МЕДИКАМЕНТОЗНО 
ЛЕЧЕНИЕ, ПОДХОДЯЩО 

ХРАНЕНЕ И РЕДОВНИ 
ФИЗИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ.

•  Възраст – диабет тип 2 обикновено се 
среща след 40 годишната възраст, като 
заедно с възрастта се увеличава риска от 
възникване и напредване на болестта.
•  Заседнал начин на живот – може да 
се появи при по-ранна възраст при хора, 
които нямат активен начин на живот.
•  Бременност – гестационният диабет, 
който се назовава като диабет при 
бременност, се появява при от 2 до 5% от 
кандидатките за майки.
 

Значение на ранната диагностика: 
Хората, които имат гореспоменатите 
симптоми и рискови фактори, е 
необходимо на определени периоди 
да се подлагат на лекарски прегледи 
и медицински изследвания. Тези 
изследвания позволяват ранна 
диагностика и по-ефективно провеждане 
на лечебния процес. 

С ранната диагностика; 
• Може да се възпрепятства или да се 

сведе до минимум появата на тъканни 
повреди у пациента, вследствие на 
усложнения.

• Медикаментозното лечение може да се 
започне по-рано.

• Чрез определяне на подходящ начин 
на живот с подходящо хранене и 
редовни спортни занимания, може да 
се осигури по-здравословен живот на 
пациента.

Прости мерки:
Съществуват и контролируем рискови 
фактори при диабет тип 2. Начело на тях 
стои здравословното и редовно хранене. 
Рискът от поява на захарна болест 
при лица с редовни навици за хранене, 
е по-нисък от останалите. Спортът и 
социалните мероприятия осигуряват 
естествена защита на организма. Друг 
важен фактор, също толкова важен, 
колкото здравословното хранене, спорта 
и контрол над теглото, е режимът на 
спане. Спането в редовни часове и 
достатъчно, защитава тялото, както 
срещу много други заболявания, така и 
срещу диабета.

 ЗНАЧЕНИЕ НА РАННАТА ДИАГНОСТИКА

ИЗГОТВИЛ:
Д-Р ФАТИХ ХАМШИОГЛУ   

Съветник по трудови и 
професионални заболявания към 

Дирекцията по индустриални 
взаимоотношения на Общността

ПРИ ДИАБЕТ ТИП 2
Целим да извършваме производствените си 
дейности във всичките им етапи в здравословна 
и безопасна среда на труд. За тази цел, в израз 
на отговорността ни към постигането на здрави 
личности и работна сила, приемаме, декларираме 
и се ангажираме да следваме следните принципи:
· Да бъдат определени, прилагани и изисквани 
необходимите мерки за предотвратяване 
на трудовите злополуки и професионалните 
заболявания;
• Осигурявайки участието на служителите, да 
се направи оценка на риска и да се достигне до 
нивото на приемлив риск;
• Да се използват надеждно оборудване и 
подходящи технологии в името на здравословна и 
безопасна работна среда.
• Осигуряване на участието на всяко ниво в 
организацията и на сътрудниците ни в дейностите 

за подобряване на практиките за здраве и 
безопасност на труда;
• Да се създаде култура за здраве и безопасност 
на труда и тя да се превърне в начин на живот.
В това направление:
• Да отговаряме на установените със закон 
задължения, съответните стандарти и условия 
относно здраве и безопасност на труда;
• С проактивен подход към здравето и 
безопасността на труда, непрекъснато да 
подобряваме процесите си и да увеличаваме 
производителността си;
• Да продължим, като непрекъснато развиваме 
обученията си към служителите си и служителите 
на фирмите подизпълнители/доставчици, 
посетителите и стажантите с цел приемане 
и разбиране на принципите ни за здраве и 
безопасност на труда.




