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ЕВГЕНИЯ ВЕБЕР
СЕРТИФИЦИРАН ИНЕРКУЛТУРЕН ТРЕНЬОР
Евгения Вебер е родена и израснала в България.
От 1996 живее и работи в Германия. Тя
обединява практически опит в интернационалния
бизнес със солидни познания в областта на
интеркултурната комуникация.
Глобалната ѝ ориентация започва в Немската
езикова гимназия в Силистра, където изучава
немски, английски и руски език. През 1994
завършва висшето си образование със
специалност "Финанси" в УНСС София.
Повече от 10 години Евгения Вебер заема
различни отговорни позиции в автомобилната
промишленост. Като ръководител на отдела Operations East в мултинационална
компания в Германия тя отговаря за изграждането и развитието на бизнеса на
фирмата в Източна Европа и Азия. Евгения Вебер играе ключова роля в
основаването на Джойнт Венчъри в България, Китай и Дубай. В българското
дружество тя поема поста управител и изгражда заедно с колегите си завод за
производство на пластмасови детайли, който се етаблира като доставчик на
водещите фирми в автомобилната промишленост.
В резултат на тази практика, тя е много добре запозната с предизвикателствата и
факторите за успех на задграничната съвместна работа. Евгения Вебер провежда
семинари на български, немски и английски език. Като заклет преводач за
български език в Германия, тя предлага на клиентите си и специализирани
писмени и устни преводи.
Евгения Вебер се фокусира върху културната идентичност и в ролята си на
сертифициран системен бизнес коуч. Ново професионално ориентиране,
стартиране и развитие на собствен бизнес са другите ключови теми, при които тя
работи с клиентите си посредством разнообразните методи на системния
коучинг.
Евгения Вебер разполага с богат професионален опит в интеркултурния
мениджмънт, който от 2010 година предава като треньор, лектор и коуч. Нейни
клиенти са фирмите Алкомет, Аурубис, Бехтле, Бер-Хелла Термоконтрол, Восс
Аутомотив, ГБИТК, Кемлер Електроник, Костал, Крайбург, Мултивак, Фьорх,
Херти, Юниливър, както и много други интернационални фирми и институции.
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ПУБЛИКАЦИИ
GESCHÄFTSKULTUR BULGARIEN
(БИЗНЕС КУЛТУРАТА НА БЪЛГАРИЯ)
Как да работим с български партньори и колеги
»Задължително четиво за всеки, който иска да
прави бизнес в България. Авторката съпоставя
обичащите структурата и реда немци с
положително хаотичните българи и дава
предложения, как умело да съчетаете тези два
свята чрез разбиране и готовност за
компромиси.«
Диетер Емерт
Директор Грамер АД България

БИЗНЕС КОМПАС ЗА ГЕРМАНИЯ
Как да работим с немски партньори и колеги
»Тази книга ще Ви помогне, да погледнете зад
кулисите, ще получите ценна информация от
първа ръка, за да можете да се справите по-добре
с типичните предизвикателства при навлизането
на немския пазар.«
Тим Курт
Президент на Германо-Българската
индустриално-търговска камара
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