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Advance Academy: Варна
победи с няколко обиколки
София, Пловдив и Бургас

“Когато стартирахме, бяхме
в една малка учебна зала и
имахме много мечти. Днес сме
разположени на близо 500 кв.
метра, имаме 3 изключително
модерни учебни зали, екипът
ни е 12 човека. Имаме учебни
програми, както за хора, тър-
сещи преквалификация, така и
за деца и ученици.
Последният ни проект, който

реализираме с американската
софтуерна компания Zakari,
ще реши един много голям
проблем - как завършващите
курсисти да натрупат реален
опит, който е основно изисква-
не, за да започнат работа.
Програмата ни “Адванс Ака-

деми” Bootcamp” ще запълни
празнината между учебните
зали и компаниите и ще по-
могне на много хора дастарти-
раткариера в IT”, казва още
Станислав Тодоров.

“Адванс Академи” е амби-
циозен стартъп в

EduTech сектора. Стартирах-
ме го преди 4 години и вече
официално сме най-голямата
IT академия в Източна Бълга-
рия.
Обучили сме над 1500 кур-

систа, като имаме 43% реали-
зация сред пълнолетните ни
курсисти, които искат да ра-
ботят и да се развиват в IT
сектора.
Преди да реализираме

проекта, направихме подро-

бен анализ на бизнес средата
в София, Пловдив и Бургас.
Варна победи с няколко оби-
колки. Това е град с много
млади хораи много добра ин-
фраструктура. Най-важно е
желанието на местната власт
и кмета Иван Портних да се
развива IT сектора в града.”
Това коментира Станислав

Тодоров, маркетинг директор
на Advance Academy.
“През последните 4 години с

помощта на академията в гра-
да отвориха офиси американ-

ските софтуерни компании
“Астаунд Комерс”, “Закари”,
“Уинк Софтуер”, украинските
“Флекс Брикс Софтуер”, “Ай-
кюраси Груп”, както и стар-
тъп, свързан с видео пазару-
ване - V-Tail. Те бяха катего-
рични, че по-добро място за
инвестиция от Варна не са от-
крили и плановете им са за
разширяване през следващи-
те години”, заяви Тодоров.
Той допълни, че в момента

“Адванс Академи” расте с
30% на година.

“Варна има огромен по-
тенциал за развитие на

нов и вече съществуващ биз-
нес. С университетите си гра-
дът е притегателна сила за
висококвалифицирани кадри,
другото важно условие, което
ни мотивира да работим тук,
е фактът, че визията ни за
бизнес развитие до голяма
степен се покри с тазина об-
щина Варна - за налагане на
важните приоритети образо-
вание и иновации”, казва
Александър Михайлов, упра-
вляващ директор на офиса
във Варна.
Scalefocus бе една от пър-

вите, които подписаха мемо-
рандума за сътрудничество и
партньорство с община Варна
за реализиране на потенциа-
ла на морската столица като
“Град на знанието”.
“Така тук се създава благо-

приятна среда за оформянето
на IT общност. От самото на-
чало за нас дистрибутираният
бизнес е правилна стратегия
за развитието на една компа-
ния. Ръстът на фирмата може
да бъде измерен не само в
цифри и брой служители, но и
под формата на експертиза.
Затова една от основните

ни силни черти е способност-
та да селектираме, събираме
и развиваме топталанти във

Scalefocus: В морската столица има
благоприятна среда за IT общността

дава като като компания, ус-
пешно конкурираща се във
високия сегмент на пазара на
услугите по дигитализация и
технологична бизнес транс-
формация.
Основен двигател на този

растеж е разрастването на
локалните офиси, в партньор-
ство с местни власти, универ-
ситети и Scalefocus Academy.

водещи софтуерни техноло-
гии, като успоредно с това
предоставяме и добре изгра-
ден модел за изпълнение на
проектите”, обяснява Алек-

сандър Михайлов.
В подкрепа на IT общността

във Варна Scalefocus провеж-
да “СК Академия” с цел за-
държане на младите и моти-

вирани хора в страната, да ги
насърчи да получат знания и
умения, без да плащатза то-
ва.
Така Scalefocus се утвърж-


	24_17
	24_18
	24_19
	24_20
	24_21
	24_22
	24_23
	24_24
	24_25
	24_26
	24_27
	24_28
	24_29
	24_30
	24_31
	24_32
	24_33
	24_34
	24_35
	24_36
	24_37
	24_38
	24_39
	24_40
	24_41
	24_42
	24_43
	24_44
	24_45
	24_46
	24_47
	24_48
	24_49
	24_50
	24_51
	24_52
	24_53
	24_54
	24_55
	24_56
	24_57
	24_58
	24_59
	24_60
	24_61
	24_62

