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Изпълнявайки служебните си задължения, имам честта да бъда посланик на 

усърдно трудещите се мъже и жени в нашите производствени площадки в град 

Севлиево. Заводите ни са често посещавани от представители на други бизнес 

организации, локални и чуждестранни правителствени органи, дизайнери, 

архитекти и продавач-консултанти. Тяхната силна вяра в нашия бранд, ни 

позволява да продължим и установим лидерските си позиции в индустрията. Но 

точно както нашите посетители идват тук, за да затвърдят сътрудничеството си с 

нас, така и работниците от нашия град имат възможността да се запознаят с по-

широкия обхват на собствения си принос. 

 

Севлиево е град, в който уменията на бащата се предават на сина. Занаятите и 

технологиите може и да са се променили, но поколения семейства са разбирали, че 

стабилността в една общност и в един екип  е равносилно на създаденото доверие в 

едно семейство.  

 

Навлизаме във времена на големи промени - като индивиди, като общност и като 

компания. Няма бъдеще в следването на старите сценарии и лидерите, които се 



оформят след тези времена на глобални предизвикателства ще бъдат тези, които 

по-бързо се адаптират към новите реалности. От името на трудолюбивата 

Севлиевска общност предлагам тези предварителни очертания на нуждата от 

спешни промени.   

 

 

 

****************** 

ЦЕЛ: В ход са глобални и мащабни промени, които активизираха еволюцията на 

социалния ни и работен живот.  Експедитивната реакцията към тези променящи се 

модели е показателна за способността на една компания да откликне на 

настоящите и бъдещи нуждите на всички поколения, както и за формирането 

бъдещето на тяхната категория.   
 

 
Сега е моментът нашата компания да изложи основните си приоритети и ценности, 

които да подчератят възможността и да реагира бързо и адекватно на новите 

условия, разгръщащи се в тези безпрецедентни времена на криза. Настоящият 

документ обсъжда редица теми, които сами по себе си изискват повече или по-

малко незабавно внимание, но общата цел е призив за преоценка на всички 

средства и методи в контекста на последните обстоятелства, и в частност за 

разпознаване на тези, които са недостатъчни. 

 

****************** 

 

ТЕМИ: Кризата, създадена от коронавируса, се сравнява с тази от 11 септември и 

последващият я систематичен икономически крах. Можем да очакваме промени в 

начина, по който виждаме настоящия си и бъдещ дом, в начина, по който пътуваме, 

в очакванията ни за безопасност и изборът ни на санитарни продукти. Промените 

ще засегнат и много други аспекти,  част от реалността след кризата, включително 

нашите думи и техните значения. Как крайните потребители дефинират понятия 

като благополучие, ежедневни пространства, ефективни решения и др. в 

обстановката след COVID-19? 

 

Предизвикателството на крайни и неотложни промени насърчава всеобхватно 

реакция като отговор към новите изискванията. На внимание са следните 

единадесет основни аспекта на нашата глобална общност, които се преобразуват в 

момента или в близкото бъдеще: 

 

1. Формата на промяната: как изглежда промяната, когато стане неотложна, а не 

избирателна?  



2. Преоценка на навиците: дали рутината все още ще създава комфорт или ще се 

наложи да бъдем по-адаптивни? 

3. Преоценка на разходите: дали крайният потребител ще промени приоритети си, що 

се отнася до неговите дискреционни разходи? 

4. Личните пространства: как крайните потребители, които досега са прекарвали все 

повече време далеч от домовете си, ще реагират на един по-продължителен престой 

в домашна среда? 

5. Публичните пространства: ще видим ли нарастващо влияние на градските зелени 

пространства и какви ще бъдат инвестициите в по-отворени, достъпни места 

подходящи за посещения при всякакви метерологични условия. 

6. Гражданска солидарност: как можем да посрещнем променящите се нужди на 

посткризисните общности, които постигнаха историческо обединение, за да 

посрещнат предизвикателствата на новото време.  

7. Доверие в експертите по обществено здраве: как ще реагираме като лидери в 

нашия сектор, когато най-необходимо е категоричното лидерство? 

8. Онлайн миграция: Ще отпаднат ли традиционните предубеждения и норми, 

отнасящи се до онлайн образованието,  дистанционната работа и виртуалните 

услуги? 

9. Логистика вътрешен пазар: ще имаме ли достатъчен излишък, за да издържим 

нарастващите рестрикции на граничните пунктове? 

10. Преразпределение на щетите: кои крайни потребители ще излязат от кризата 

невредими и кои ще претърпят промени в начина си на живот, и за колко време? 

11. Завръщане към нормалността: какво разнообразие ще търсят хората, докато 

възстановяват общностите си и колективно рестартират желаните си удоволствия? 

 

****************** 

 

Формата на промяната:   
Тъй като глобалното въздействие на новия коронавирус навлезе доста бързо в 

общественото съзнание, изискването за бърза реакция и неотложна информация 

подчертаха всяка неефективност на съществуващата бюрокрация. 

 

Общностите ще изискват по-рационални и адекватни институции. 

Нашата компания използва аспекти на хоризонталната интеграция, изследвайки 

приноса от крайните потребители и други звена на дистрибуционните канали. По-

важно от всякога е сега да успеем да докажем, че ние като компания можем бързо 

да превърнем този ценен колективен глас в продукти и иновации, които отговарят 

на различните  страхове  и притеснения. 

 

Ще има призив за действие в обществения сектор. 

Думата „правителство“  се характеризира по всевъзможен начин, но в края на деня 

за всички е валидно, че: в моменти на криза се очаква правителствените 

институции да бъдат подготвени и присъстващи. Нови съоръжения, иновации и 



подобрени стандарти, които да защитават нашите общности, особено най-

уязвимите, ще бъдат в дневния ред на Общинските съвети. Време е лидерите в 

областта на здравеопазването и санитарните изисквания да откликнат на нуждата 

за по-безопасен околен свят. 

 

Преодоляването на физическите бариери пред промяната ще има безброй ефекти. 

Една от темите, обсъждана в този документ, ще засегне драстично останалите теми 

в различна степен. Ограничаването на човешкия контакт и повечето видове 

събирания, наложи масово пренасочване на социалната активност към виртуална 

обстановка. Всички сме свързани по някакъв начин и сега сме свидетели на 

разгръщащия се потенциал на интернета, който успя да замести физическия 

контакт. Промяна може да ни се стори неудобна и тежка дори, когато е 

предизвикана в такива кратки срокове. Лесно е да си представим служител в офис, 

който с помощта на няколко свалени приложения/апликации се премества да 

работи в домашна обстановка, но картината придобива по-голяма дълбочина, 

когато се сетим за Конгреса на САЩ например, който се свиква виртуално. В тази 

светлина настоящите и бъдещите нужди са неразривно свързани с това динамично 

преоформяне на човешкото взаимодействие. 

 

 

Преоценка на навиците:                                                                                                

Естествено е след катастрофално събитие със силата на глобална епидемия да се 

запитаме какво можехме да направим, за да го предотвратим. Често истината се 

крие в рутинните процедури, които структурират живота ни. 

 

Нивата на комфорт зависят все повече от нашата здравна и санитарна среда. 

Начинът, по който разчитаме на съвременните удобства се основава на доверието, 

че заобикалящият ни свят е проектиран за наша сигурност. Заплахата от вирусно 

заразяване създаде усещане за предпазливост при докосването на всеки предмет и 

повиши удоволетворението от едно съвсем обикновено действие, като правилното 

измиване на ръце. Нужен е холистичен баланс между потребителското изживяване 

и масовото повишаване на осведомеността, ако искаме да поддържаме 

общественото доверие. 

 

Обществото ще изгради нови структури, които да продължат наследството оставено 

ни от принципа на социалното дистанциране. 

Дори когато битката за ограничаване на разпространението на коронавируса 

продължава, нужно е да приемем, че сме безсилни да решаваме кога или къде ще 

се случи следващата такава. Като защита приемаме насоките за ограничаване на 

контактите, определени от нашите специалисти по здравеопазване и хигиена. 

Промененият начин на поведение ще бъде кодиран както в нашите работни срещи, 



транспортни и логистични операции, така и в действията на санитарния персонал, 

личните поздрави и много други. 

 

Преоценка на разходите:                                                                                
Решенията свързани с разходите се свеждат до вярванията ни в това, което  можем 

да пожертваме, за да имаме нещата, които искаме. Това взаимодействие важи както 

за индивидуалния човек, така и за компанията. С промяната на нашите възприятия 

за саможертва и желания, става ясна нуждата за пренареждане на начина, по който 

се управляват и разходите. 
 

Въпросите на деня ще бъдат разрешени от далновидни повсеместни инвестиции, 

подобрения в дома и в строителното инженерство и с помощта на капиталови 

инвестиции. 

Тенденциите на нашето време подкрепят механичната рутина и тясната 

специализация, която позволява на производителното общество да съществува в 

относителен комфорт. Глобалната криза разруши тази хармония и преди да 

разберем какво ни се случва, обществото спря своя ход и масивно промени 

относителния характер на собствения си комфорт. За крайния потребител бързото 

и повърхностно решение няма да успее да резонира с новите му нужди за уверени 

и дълготрайни решения.  

На корпоративно ниво трябва да се разработи нова стратегия за предвиждане и 

предоставяне на ресурси и за внедряване на така наречените “подривни 

иновации“/disruptive innovations. 

 

Ще се увеличат инвестициите в идеите носещи гъвкавост.  

Бързото настъпване на кризата, причинена от новия коронавирус, насочи 

вниманието към неспособността на някои хора, фирми и правителства да останат 

ефективни и продуктивни в кризисни условия. В ретроспекция се оказва, че 

скромните подготвителни инвестиции са изгодни, когато са съчетани с всеобхватни 

стратегии за действие в извънредни ситуации. Секторът на здравеопазването и 

хигиената е от жизненоважно значение за подготовка и укрепване на аварийните 

резерви при спешни случаи и бедствия. 

 
 
 

Личните пространства:   
Твърди се, че близостта поражда много и различни усещания. По собствени вътрешни 

преценки, съвременният ни човешки живот все повече се отдалечава от домовете ни, но 

изведнъж хората по света се оказват обратно в къщите си, от които се налага да изпълняват 

непривични функции и то за дълъг период от време. 

 



Повишената осъзнатост за непосредствената ни среда и свързаните с нея рискове за 

здравето ще измести тенденциите и ще вдъхнови иновациите. 

Крайните потребители ще вземат спешни пазарни решения относно 

модернизацията, разширяването или иновациите на съоръженията в домовете си, 

които са от решаващо значение за поддържане на здравето и хигиената при редица 

неблагоприятни условия, включващи дори непредвидимото към настоящия 

момент. Запечатаните в съзнанието образи на медицински маски и облекла ще 

напомнят, че само поддържането на максимално добра хигиена в нашите 

домакинства ще ни предпази от риск. 

 

Привлекателността на урбанизацията може да намалее. 

Изобилието от работни места и възможности за професионално развитие, 

непрекъснато привличат най-амбициозните и талантливи млади хора към 

центровете, предлагащи подобни условия. Много от тях досега, обаче, не са се 

сблъсквали с емоционалната цена на оцеляването в „градски затвор”. Ще се наложи 

сериозна преоценка на предимствата на градския живот, която без съмнение ще 

повлияе на нашия подход към набирането / наемането на служители, 

маркетинговите стратегии и разработването на продукти. 

 

 

Публичните пространства:                                                                             
Желанието за събиране на обществени места трябва да бъде обвързано с по-висока 

осъзнатост за социално дистанциране. 

 

Една дума: БЕЗКОНТАКТНОСТ. 

Поради цялата несигурност, съпътстваща настоящата криза и продължаващите все 

още проучвания, от самото начало в центъра на всеобщото внимание виновник бе 

един: контактът/допирът. Всяка иновация, която намалява човешкия допир, ще 

бъде проучена и всеки продукт или практика, които ще проворкират такава 

интеракция, ще бъде идентифицирани като риск. Тези съображения ще засегнат 

дизайна на продуктите, оперативните политики, разходите за съоръжения, 

дистрибуцията и доверието в стандартите за здраве и безопасност на нашите 

партньори. 

 

 

Нашите паркове и зелени площи се ценят заради тяхната рекреативна стойност, но 

те са и в състояние да осигурят социална дистанция. 

Паркът е място за срещи и разходки, място, на което можете да се видите с познати 

и непознати.  В тази си  роля, капацитетът  му трябва да бъде увеличен, тъй като 

има добавената стойност да предлагат дистанционна комуникация. Можем да 

очакваме обновен интерес към открити, достъпни съоръжения при всякакви 



метерологични условия дори след прекратяване на препоръката за спазване на 

двата метра необходимо лично пространство.  

Можем също така да очакваме, че общите ни работни места и тези за поклоненията 

също ще отразяват необходимостта от търсененто на лично пространство. 

 

Нови иновации ще защитават най-уязвимите.  

Една от преобладаващите причини за стрес в много домакинства, засегнати от 

кризата COVID-19, е намирането на начин да се грижат за зависимите членове на 

семейството. 

Докато по-възрастните и тези със съществуващи здравословни проблеми са 

изправени пред по-голям риск от заразяване, децата ни също трябва да бъдат 

„предпазени“ от детските площадки. Нито едно съоръжение няма да бъде наистина 

приобщаващо, без да се интегрират допълнителни защитни мерки за деца, 

възрастни и хора с увреждания. Влезлите в сила мерки за дистанция могат да 

послужат като основа за изграждането на конкретни мерки за здравни и санитарни 

изисквания. 

 Работещите родители, които се борят да балансират семейство и кариера в 

условията на сегашната кризисна ситуация, ще намерят подкрепа в семейно 

ориентирани иновации и пространства.  

 

Гражданска Солидарност:   
Генетиката на вируса, който понастоящем засяга нашите общности, е нова. Но 

запазените данни за катастрофи променяли света и преди, говорят ясно за 

човешката реакция при възстановяването на нашите общи връзки. 

 

Общностите са принудени да укрепват инфраструктурата си сега.  

Ако някога сме чакали подходящ момент да преминем към ново ниво на развитие 

на технологиите, а не само да извършваме откъслечни подобрения, то този момент 

настъпи. Защото се оказа, че една единствена пролука в нашата защита, една слаба 

връзка във веригата ни, позволява на „противника“ спокойно да премине през 

вратата. Очакванията са общностите да изискват прозрачни, осезаеми и 

безкомпромисни подобрения в здравеопазването и хигиената, които защитават 

най-уязвимите от нас.  

 

Даряване на пари в борбата с коронавируса. 

Най-бързото и истински изпитано послание за солидарност са парите. 

Индустриалните лидери с амбиции за изграждане на бъдещето вече отклоняват 

значителни ресурси към създаване на средства за спечелване на войната с вируса, а 

пътят към възстановяване също се очертава  да бъде скъп. 

 

Национализираните комунални услуги са възможни. 



Крайната мярка за частни услуги, влизащи в публичната администрация, не е без 

прецедент във времена на криза, включително и в сегашните. 

Сегментите от транспорта, финансите и здравеопазването в условията на 

извънредно положение отново стават част от прякото управление на държавата и 

тепърва може би ще видим, че принудата ще започне да разсейва съпротивата 

срещу други подобни интервенции. 

 
 

Доверие в експертите по обществено здраве:  

Правителствата и юридическите лица са пазители на общественото доверие. Ние, 

като компания, също изпълняваме това задължение, като формираме бъдещето на 

нашата категория. 
 

Ще обръщаме по-голямо внимание на статистиката. 

Статистиката стартира с двама заразени, после четирима, единайсет и нагоре. 

Независимо дали става дума за нови потвърдени случаи или трагични смъртни 

такива, информацията, която ни свързва със света извън нашата самоизолация, 

идва под формата на числа и ние изискваме тя да бъде точна, бърза и адекватна. 

Внимание и към най-незначителните на пръв поглед ценности, създава очакване у 

партньорите ни за осъзнатост и бдителност от наша страна.   

 

Това включва не само подобряване на „оценките“ за всяка мярка, но и нови подходи 

в ангажирането на крайния потребител и излагането на динамични и съобразени с 

обстановката данни.  

Ще изискваме повече от вече съществуващите мерки, които се прилагат, и ще 

имаме по-голям интерес към това каква информация могат да дадат данните за 

нашия свят. 

 

 

Лидерите в индустрията ще включат човешкия си капитал в  борбата. 

Точно както производственият капитал може да бъде преоборудван за борба с 

„вражеските сили“, така и битката срещу разпространението на новия коронавирус 

ще изисква нашите най-добри и най-ярки умове и мотиватори да ръководят 

консултативни действия срещу разпространението на заразата и на 

дезинформация около нея. 

 
 

Можем да очакваме нови и реформирани сертификати. 

Докато технологиите продължават да развиват възможности за по-високи здравни 

сантирани условия, обществеността търси консенсусни доказателства за 

валидиране на инвестиции в научни изследвания и разработки. Това може да стане 



под формата на сертификационни инициативи и сертифицирани професионални 

стандарти.  
Частният сектор е незаменим ресурс при подпомагане определянето на тези стандарти, 

производството и разпространението на индустриална литература, както и гарантиране 

спазването на определените правила чрез обучения и оценки. 

 

 

Онлайн миграцията:   
Както бе споменато и в началото на този документ интегрирането на виртуалните 

платформи е решаващ компонент за лидерството на която и да е категория и 

компания. Но сега залозите са вече многократно по-високи и разработването на 

онлай решения ще бъде задължително за оцелването ни като компания.   

 

Дистанционият начин на работа и телекомуникацията винаги са били добри идеи. 

Много от извършваните операции отдавна можеше да бъдат изнесени от офиса и 

на служителители да им бъде позволено да участват в работния процес 

дистанционно. Съществуващите досега структури естествено се съпротивляваха на 

този тип директна революция, но революцията сама дойде при нас. 

Не само, че разполагаме с множество нови знания в рамките на компанията, които 

могат да бъдат използвани за анализ на разходите и слабостите на този кризистен 

преход, но и цялата планета изведнъж се превърна в набор от данни, чрез който 

можем научно да потвърдим или да отречем всяко останало съмнение. 

  

Онлайн интерфейс и присъствие са новите играчи:  

Всички наблюдения сочат, че онлайн пазара  е имал трансформиращ ефект в 

продължение на много години, независимо от всякаква съпротива от страна на 

каналите, който  измества.  

Трудно е да си представим тази тенденция да намалява, докато се защитаваме от 

заплахата от бъдещи вирусни инфекции. 

Без уеб идентичност, ангажираност в социалните медии и активни онлайн услуги, 

които излагат мисията и профила на компанията ни прозрачно, тя би останала по 

същество невидима за всички общности и за цяло едно поколение, което буквално 

живее онлайн. 
 

Умните уреди поставят контрола и комфорта в ръцете ни. 

Колко време ще мине, преди нашите устройства да сигнализират за наличието не 

само на софтуерни вируси, но и на биологични?  Съвременният свят изисква бързи 

данни и възможност за дистанционно действие. Всички сектори ще си сътрудничат 

с технологични иноватори за изграждане на хардуер приложения и поддържащи 

структури, които ще формират здравните и санитарни сфери на бъдещето. 

 



Логистика вътрешен пазар:  
В различна степен почти всеки пазарен сектор напоследък усеща въздействието на 

тарифите, санкциите и търговските ограничения. Към сложността на планиране на 

производството се налага да добавим и съображения с границите и пристанищата, 

които могат да се затворят в кратки срокове и ограниченията при износ на основни 

елементи.  
 

След десетилетия на преследване на противоположни решения, ще увеличим 

запасите си за локални извънредни разходи. 

Точно както кризата причинена от корона вируса откъсна всеки един от нас от 

публичните пространства, на които разчитахме за човешко взаимодействие, по 

същият начин и новите мерки, предприети както на национално, така и на ниво 

Европейски съюз се оказа, че отрязват компаниите от отворения поток на 

материали и стоки, на които разчитат за подхранване на икономиката. 

Ние ще проектираме активни мерки за създаване на защита за аварийно 

снабдяване. Такъв тип мероприятия ще имат допълнителна полза - резистентност 

срещу друг вид геополитическо напрежение и икономически ограничения.  

 

 

Увеличеният дял на местните пазари е форма на кризистна сигурност. 

Километражните опашки от транспортни камиони пред граничните пунктове, 

представляват загуби за производителите. Тези разходи донякъде се смекчават от 

вътрешното търсене, но само от компании, които вече са се утвърдили на 

националните пазари, в които произвеждат. Сега е времето да потвърдим 

локалните отношения и да персонализираме съобщенията си към тези пазари, 

които са в ролята на домакин на нашия производствен капацитет.   
 

Преразпределение на щетите:  
Много от нас са чували някакъв вариант на  катастрофално бъдещо предсказание: 

„Ако те се заразят с вируса, всички ще имаме огромен проблем“. Действително, 

реалните условия при най-бедните и най-изолираните общности, са в една 

развиваща се ситуация, но e видимо желанието им за изграждането на подходящи 

здравни и санитарни условия и структури. 
 

Нашата разнообразна клиентска база няма да излезе от кризата с еднакво темпо. 

След като кризата отшуми много членове на нашата глобална общност ще имат 

нужда от време, за да възстановят ежедневието си.  Други, радващи се на 

относителна сигурност, ще се върнат към търсене на решения за непрекъснато 

възникващите проблеми при управление на нашето общество в първия ден, в който 

са способни. 



Осигуряването на стабилно възстановяване и посрещането на бъдещите нужди 

зависят от насочването на ресурсите ни по рационален и въздействащ начин, като 

се имат предвид динамичните условия „на място“ в редица пазари и 

производствени центрове. 

 

На път са спасителни мерки, бонуси и стимулни пакети. 

Въпреки, че в  дългосрочен план, спешните парични плащания на тежко 

засегнатите предприятия, разочарованите потребители и нашите безценни 

здравни специалисти могат да изглеждат необмислени, от жизненоважно значение 

за прогнозирането на пазара са основните обществени възприятия към тези 

спешни парични мерки. 
 

Завръщане към нормалността:                                                                     
Винаги ще помним неочаквано възникналата криза през 2020 г. но няма да 

позволим нейният отпчетък да има фатални последствия. Ще направим 

необходимите корекции и отново ще се завърнем към живота.  

 

 “We fight for our right to party.......” 

 

Заплахата от болести и законите не бяха достатъчни, за да спрат някои хора да 

продължат и дори да засилят удоволствията от социалния живот.  

Мъдростта на подобно предизвикателство е спорна, но чертата е ясно поставена: 

ние изискваме спешни решения, които да позволяват развитие на човешкото 

общуване. Върху сектора на здравеопазването пада тежестта да предостави 

осъзнати кризисни иновации, които да улесняват традиционното ни поведение. 

 

Стаята за почивка, кафенето и корпоративното ни „убежище“ трябва да могат да 

отразяват повишената ни чувствителност към влиянието на околната среда върху 

здравето ни.  

Тиймбилдингът и индивидуалното благополучие са основни за насърчаване на 

продуктивното и ефективно корпоративно семейство. Като лидери в нашата 

категория, ние сме в състояние да предложим работна среда, която поставя нов 

стандарт в пазарите и индустриите. Нашият опит може да бъде използван за 

определяне и оценка на здравето и хигиената на работното място на бъдещето. 

 

 

 

 

 

 

 

 



****************** 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  
Ще се осмеля да предположа, че над сто милиона души са въвели думата 

„коронавирус“ в онлайн търсачката си тази седмица и мигновено бяха “ударени“ от  

изображение на човек миещ ръцете си. Вероятно ползваната търсачката е Google, 

защото хората се доверяват на Google, а сега се доверяват на това изображение и на 

тези ръце и на този умивалник, защото всички те се отпечатват заедно като 

картинка директно върху тъканта на нашата култура. Не трябваше ли това да бъде 

нашия умивалник?  

 

За да продължим успепното си лидерство в нашата категория трябва:  

 

* да се ангажираме с обществения сектор и техните очаквани строителни цели  

* да разработим онлайн решения към всяка приложима ситуация 

* да установим нашата компания като авангард в регулаторните среди  

* да иновираме целия видим спектър на здравната и санитарна среда  

 

Всички ние се намираме в затруднено положение, без наличен образец, който 

можем да следваме. Но пътят пред нас ще се открие. Формите, които създаваме, ще 

бъдат формите на нашето колективно бъдеще. Тази голяма тежест принуждава 

всички нас да дефинираме по-точно нашите ценности, себе си, нашата компания и 

нашия свят. 
 

 

 

Заедно сме по-силни! 
 

 

 

 

 

 

За автора: 

От 2016 година Теодора Младенова работи като ръководител обучение - Марки и 

Продукти към бизнес организация Източна Европа. Завършва Американския университет 

в България със специалност политология и медународни отношения, и подспециалност 

журналистика и масови комуникации. Подобно на много нейни колеги от Идеал 

Стандарт-Видима, тя живее със семейството си недалеч от фабриките и лесно разпознава 

логото на компанията върху многото работни ризи, висящи от съседските простири. 
 


