РЕФЕРЕНЦИЯ
През месец Юли 2021г., Омникар БГ проведе ежегодната среща на екипа, събирайки на едно място
всички свои служители от регионалните офиси. Традиционно на тези срещи се прави равносметка
на резултатите от първото шестмесечие на текущата година и се обсъждат стратегии за работа
през останалата част на годината. Целта на този тип корпоративни мероприятия е да бъдем заедно
и да имаме екипно преживяване, което още по-добре да подчертае слогана на Омникар БГ – “all
together”.
Ние сме компания, за която служителите са най-ценният актив. Затова полагаме усилия и
подпомагаме развитието на екипа, за да бъдат най-добрите посланици на бранда, който
представляваме. Омникар БГ има за цел не просто да бъде доставчик на продукти с високо
качество, а да бъде доверен партньор. Мотивацията е от съществено значение за успеха и
развитието на всеки един от нас.
Вълнуващата история на Марио Бакалов успя да ангажира всеки един от екипа. Някои припознаха
себе си и се върнаха към детските си мечти, други се развълнуваха и мотивираха да преследват
целите си, защото Марио Бакалов успя да докосне всеки един от нас.
Изключително харизматична личност и умел разказвач, вдъхновител и мотиватор. В залата имаше
56 души, не просто слушатели, а 56 човека участващи в разговора, жадни за повече и повече
информация, не само от професионалния живот на пилота Марио Бакалов, но и за личния живот
на Човека – Марио Бакалов.

Подготовката по организацията на събитието започна месец преди това. Възхитени сме от
изключителния професионализъм, с който Марио Бакалов подходи към организацията. Всички
предварителни срещи и разговори бяха ценни и носеха идеи и мотивация и за двете страни. За
нас бе истинско удоволствие да работим с професионалист като Марио Бакалов. В процес сме на
обмисляне на следващи срещи и проекти, по които да работим заедно.
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Практика на Омникар БГ е след всяко събитие да търсим обратна връзка от служителите, относно преживяването. Обратната връзка е под формата
на анкета с отворени и затворени въпроси за оценка. Отзивите, които са оставили за Марио Бакалов за изключително позитивни и възхитителни.
Прилагаме част от тях.

