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Унаследяване на бизнеса съществува
във всички сфери на промишлеността!

Заключителна конференция по проект
„Best Boss”

7.2 милиона активи ще бъдат унаследени до
2025 само в една от федералните провинции на
Германия. Приемствеността в бизнеса е
проблем, по който работят Търговските камари,
университетите и институтите за икономически
изследвания. Независимо от сферата им на
дейност, малките и средни предприятия в цяла
Европа са най-засегнати при търсенето на
подходящ наследник, хиляди работни места
зависят от това, а на европейско равнище,
ситуацията изглежда още по-драматична!
И точно в този момент се появява Личностният
тест BBI. Той е един от основните продукти,
разработени в рамките на проект “Best Boss”,
финансиран от програма „Еразъм+” (20142016). По него работиха 8 международни
партньора, търсещи решение за улесняване
приемствеността в туристическите МСП.

Имаме удоволствието да Ви поканим на
заключителната конференция по проект „Best
Boss”, която ще се проведе на 1 юли 2016 в
красивия германски град Шверин. На нея ще
бъдат представени резултатите от европейското
проучване, личностния тест BBI, както и
послание до политиците и
до всички
заинтересовани страни в процеса на бизнес
унаследяването в туристическия бранш. По този
начин възможно най-много малки и средни
туристически
предприятия
ще
бъдат
информирани как да използват на практика
резултатите от проекта и ще имат възможността
да обменят мнения и информация, да дадат
своята оценка.

В основата на теста е залегнало проучване,
което беше проведено в Европа и - в което са
представени нуждите и изискванията на
туристическите бизнес лидери. В резултат на
това, бе създаден личностният тест BBI, който
представлява инструмент за оценка на уменията
и личностните качества на потенциалните
бизнес наследници. По този начин, тяхното
лидерско поведение може да бъде оценено, но
също така и ще се осигури съвместимост на
бъдещия наследник към съответната компания.

Нашата цел е да бъдем близо до фирмите, без
значение на кой етап от процеса на
унаследяване са те в момента – в началото или
това им предстои. Всеки от Вас е добре дошъл и
може да използва нашите съвети и идеи.
За контакти относно участие в конференцията:
Ms Pia Winkler winkler@fh-mittelstand.de,
Fachhochschule des Mittelstands:
www.bestboss-project.eu
Предварително Ви благодарим!
Екипът на проект „BEST BOSS”

Ето защо Личностният тест BBI може да се
нарече процедура за оценка на личностните
качества, но най-вече за оценка на лидерското
поведение на потенциалните кандидати за
бизнес наследници в туристическите МСП.
Продуктът BBI се състои от общо 4 теста, които
илюстрират как потенциалните наследници
биха действали на своята бъдеща лидерска
позиция. Той се използва от месец август 2015 г.
в 4 европейски държави. На база на оценката,
извършена от потребителите и партньорите, той
беше преработен, преведен е на шест езика и
вече е готов за употреба.

За повече информация, моля посетете нашия уебсайт:
www.bestboss-project.eu
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