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П Р Е П О Р Ъ К А 
 

Травел Мениджмънт е водещ доставчик за организиране на 

корпоративни събития, конференции и тийм билдинг програми в 

България и чужбина в продължение на над 12 години. Като естествено 

продължение на нашата дейност е сътрудничеството ни с г-н Марио 

Бакалов.  

Марио Бакалов е един от най-популярните и успели български 

пилоти. На 16.10.2016 г. той приземи за първи път най-големия 

пътнически самолет в света, Ербъс A-380, в София и така влиза в 

авиационната история на България. Освен пилот Марио Бакалов е 

високо ценен и уважаван интернационален говорител, дългогодишен 

инструктор в сферата на човешкия фактор и инициатор на различни 

проекти в социалния и бизнес живот. Благодарение на дългогодишния 

му опит като пилот, експерт и авиационен преподавател, Марио 

Бакалов е ценен гост на международни конгреси и събития.  

Ето защо през февруари и март 2021 г. поканихме Марио Бакалов 

да бъде едновременно капитан и лектор на поредица виртуални 

събития, които организирахме за нашия корпоративен клиент – 

фармацевтична компания Сервие. Виртуалните пътешествия, които 

осъществихме с помощта на Марио Бакалов ни отведоха в Париж с 

виртуален полет от една страна, а от друга страна изнесената от него 

лекция на тема „Авиационната безопасност в полза на медицината“ 

показа, че както в авиацията, така и в медицината безопасността на 

пътниците/пациентите е от най-голяма важност. Тя до голяма степен се 

определя от човешкия фактор, като общуването и координацията между 

членовете на екипа са решаващи условия за успех. 
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Без съмнение препоръчваме Марио Бакалов като мотивационен 

лектор за всяко едно събитие. Ако се замисляте дали да поканите 

мотивационен лектор на събитие, направете го и то с Марио Бакалов. 

Той ще провокира интерес, ще използва елегантен подход да вплете 

своята лична история с темата на събитието, ще направи връзка на 

мотивационната реч с цялото събитие, като я превърне в значими 

изводи по пътя към успеха.  

Марио винаги използва интересни модели и примери от своя 

професионален живот като пилот, които карат участниците в събитието 

да се замислят, провокира ги да погледнат нещата от друга перспектива 

и да обърнат повече внимание на детайлите и собствените си 

възможности.  

Целта на всяко събитие е ефективност и участието на Марио 

Бакалов няма да ви разочарова в този аспект. Темите и интересните 

истории ще държат участниците активни и накрая ще искат още и още. 

За клиенти, които изискват и предпочитат отдаденост и 

професионално отношение, могат да разчитат на Марио Бакалов като 

интересен, вълнуващ и завладяващ лектор. 
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