Информационни ресурси за ИТ директорите и
бизнес лидерите в ерата на цифровия бизнес
струменти за създаване на съвременни ИТ решения. Част от
уникалното съдържание на изданието са няколко ежегодни проучвания, провеждани от екипа на CIO
по темите “Българският пазар на
бизнес софтуер”, “9 въпроса за ИТ
сигурността”, “Пазарът на технически приложения в България”,
“Инвестиционните предпочитания на финансовия сектор”, “8 въпроса за ИТ кадрите”, “Българският
пазар на облачни услуги” и др.
АУДИТОРИЯ

РЕДАКЦИОННО СЪДЪРЖАНИЕ
• Интервюта с ИТ и бизнес мениджъри
• Добри практики при реализацията на ИТ
проекти
• Технологични иновации
• Успешни мениджмънт подходи
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• ИТ ръководители, мениджъри по ИТ сигурност
• изпълнителни и финансови директори
• ИТ анализатори и ИТ професионалисти
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CIO e първото и единствено списание в България, ориентирано към
ръководителите, които формират идеологията и стратегията за
ефективно приложение на ИТ за целите на корпоративния успех. Вече
повече от 10 г. изданието предоставя на технологичните и бизнес
лидери задълбочени анализи за актуалните тенденции в света на корпоративните ИТ, добри практики при
реализацията на информационни решения и утвърдени методологии за
управление на проекти и организация на дейностите в сферата на информационното обслужване.
Разглежданите теми помагат на
ИТ мениджърите и други бизнес ръководители да разберат по-добре
ролята на ИТ за постигане на бизнес целите. Автори на статиите в
сп. CIO са ИТ ръководители, доказани експерти или журналисти с продължителна специализация в отразяването на технологична тематика.
Списанието разглежда широк
кръг от теми, включително актуални направления, методи и ин-

НАГРАДИ
„ИТ МЕНИДЖЪР
НА ГОДИНАТА”
Съвместно с Клуба на ИТ мениджърите в България, от
2008 г. досега списание CIO организира престижния конкурс „ИТ
мениджър на годината”. Тази инициатива има за цел да съдейства
за издигане позицията и авторитета на ИТ мениджърите в
ръководството на фирмите и институциите в България, както
и да стимулира ефективното използване на информационните
технологии в дейността на компаниите в различни сегменти на
индустрията.
Наградата ИТ мениджър на годината се връчва в три
категории – “Мениджмънт”, “Ефективност” и “Иновации”.
съответно за постижения при управлението на ИТ екипа и ИТ
дейностите, оползотворяване потенциала на ИТ, изграждане на
ефективни и иновативни решения.

CIO България през 2016 година
Януари
Февруари
Март
Април

“Е-администрация & е-здравеопазване”
“Ключови ИТ” + раздел “ИТ за транспорта и логистиката”
“ИТ за финансовия сектор”
“Системи за управление на бизнеса” + раздел “ИТ за търговските
компании”
Май
“Дигиталната трансформация на бизнеса” + “Управлявани услуги
и аутсорсинг”
Юни
“Съвременната ИКТ инфраструктура” + раздел “ИТ за ютилити
сектора”
Юли
“ИТ сигурност” + раздел “ИТ в отбраната”
Септември CAD/CAM & GIS
“Решения в облака” (и ИТ услуги)
Октомври “Системи за управление на бизнеса”
Ноември
“ИТ за финансовия сектор”
Декември “ИТ мениджър на годината”

CIO.BG - най-важните въпроси за корпоративните ИТ
ПОСЕЩАЕМОСТ ЗА МЕСЕЦ

 Уникални
 Импресии

25 000
75 000

ВЪЗРАСТ

 15-24 години
 25-34 години
 35-44 години
 45-54 години
 Над 55 години

ПРОФЕСИОНАЛНА ГРУПА

 Мениджъри
17%
 Служители/работници 31%
 Самонает
5%

21%
25%
24%
23%
4%

ОБРАЗОВАНИЕ

 Основно и по-ниско
 Средно
 Висше/полувисше

5%
37%
56%

CFO.CIO.BG - управление на
До скоро финансовите директори
бяха фокусирани върху въпроси свързани с контрола на корпоративните
средства и отчетността. Но от
днешните CFO се очкава да бъдат
стратегически партньори на бизнеса. Често финансовите ръководители отговарят за аспекти свързани с
регулациите, човешките ресурси и
информационните технологии.
CFO.CIO.bg си поставя за цел
да бъде среда за взаимодействие
между тези звена, фокусирайки се
на теми като:
• Приложението на информационните технологии за цели-

те на ефективното финансово
управление.
• Добри практики в сферата на
финансовото управление
• Управление на риска
• Управление на човешките ресурси
Публикациите и други информационни материали за CFO.
CIO.bg се подготвят от: KPMG,
PricewaterhouseCoopers, Ernst &
Young, Ciela, Мobilis.bg и екипа на
списание CIO.
Наличен е и месечен бюлетин,
обхващащ всичко по-интересно
от CFO света.
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финансите в дигиталната икономика
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На сайта на списание CIO се публикуват статиите от всички броеве на изданието плюс специално
подбрани важни новини, данни от
проучвания и анализи, свързани с
развитието на корпоративните
информационни технологии и коментари от експерти.
За по-лесна ориентация в съдържанието се поддържат информационни центове по темите “Управление на бизнес процеси”, “ERP,
CRM, BI”, “ИT сигурност”, “CAD/
CAM”, “ГИС системи”, “Управление на
проекти”, “Облачни изчисления” и др.
В подраздел е структурирана и
информацията за ежегодния конкурс “ИТ мениджър на годината”,
който списание CIO провежда вече
8 години..
Слайдшоу публикации, видео материали и технологичен речник допълват разбнообразните информационни формати, които CIO.bg
предлага.
Наличен е и месечен бюлетин,
обхващащ всичко по-интересно
от CIO света.

