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Kabi. High altitude travel 

ENDURANCE Профил на модел на подражание 

 

Едърн Пасабан 
(Испания) 
 

Спортно минало 
Едърн Пасабан е родена в Толоса (Гипузкоа) на 1 август 1973 г. Тя е испански алпинист. Тя е 
първата жена в света, изкачила четиринадесетте най-високи планини на Земята, известни като 
четиринадесетте осемхилядници и е на 21-во място в цялата класация. 
Нейният героичен подвиг й отне девет години, откакто преодоля Еверест през май 2001 г., 
докато не короняса Шиша Пагма през май 2010 г. 
На едва 14 години, Едърн прави първите си сериозни изкачвания в Пиренеите, Алпите, Андите 
и Хималаите. 
Преди да навърши 21 години, тя вече е изкачвала върхове като Монблан, Червино, Монте Роза, 
Чимборасо, Котопакси, Тунгурахуа и Гуагуа Пичинча. 
 
Предприемачески произход 
Първата й работа е като инженер в семейната компания PASABAN S.A. (www.pasaban.com), 
посветена на конструирането на машини за рязане и навиване на хартия, водеща международна 
компания. По-късно Едърн основава собствен бизнес ABELETXE (www.abeletxe.com). 
Първоначално е бил малък селски хотел и ресторант. Днес той е реновиран, за да се превърне 
в уникално пространство, посветено на отбелязването на събития в Страната на баските. Едърн 
също има своята грижовна страна. Тя е покровител и основател на ‘‘Планинари за Хималаите от 
Едърн Пасабан‘‘, където работи за разработване на проекти, свързани с образованието на 
децата в Хималаите. (www.mhfedurnepasaban.com). 

Днес, тя съчетава спортната си кариера с професионалната си кариера като преподавател и 
треньор за национални и международни компании. Тя е посветена на организирането на 
разговори, обучение и семинари. Тя придружава екипи и хора към постигането на техните 
собствени цели, като ги учи чрез опита си като алпинист. Последният проект на Едърн е ‘‘Каби  
от Едърн Пасабан‘‘. Туристическа агенция, където заедно с екип от професионалисти 
организират пътувания по поръчка, за да популяризират нейната страст към Страната на баските 
и Пиренеите (www.kabi-travels.com). 
 
Влизане в предприемачески път 
Конференции, трениране и лекции: 
Поради характера и организационните си умения, много пъти в планината, тя приема ролята на 
лидер. Тя откри качества, които сякаш й дойдоха естествено, но не бе развила до този момент. 
Малко по малко тя се обучаваше, докато подобри и затвърди тези способности. По време на 
този процес, тя научи основните принципи, които споделя в своите конференции, така че 
посетителите да могат да вземат заключения, които им позволяват да повлияят на работните си 
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екипи по положителен начин. Нейната популярност в национален и международен план и 
фактът, че е жена, й помогнаха в тези дейности. 
 
По отношение на туристическата агенция тя започна дейността си въз основа на своя опит, 
търсенето на нови предизвикателства и начините да се тества. Каби е компания, която предлага 
активен туристически опит както в Страната на баските, така и в Пиренеите. Едърн не срещна 
много трудности да премине от спортистка до бизнесдама, тъй като през целия си живот тя е 
съчетавала спорта с различни бизнес инициативи. Освен това тя е съсредоточила дейността на 
компанията си в област, която познава добре, Страната на баските и Пиренеите. 
 
Мотивация 
 
Животът на Едърн е история за личностно и професионално усъвършенстване, в която тя 
разбира какво означават смелост, мотивация и несъответствие. Ценности, които тя е приложила 
в света на бизнеса. 
Тя подчертава четири фактора, изковани по време на спортната й кариера, които й помагат в 
ежедневието и бизнеса. Първият е амбицията. Необходимо е да имаме амбиция в живота, 
разбирана като нещо положително, което ни кара да вървим напред, както в спорта, така и в 
бизнеса. Второто е желанието да се усъвършенстваме, да искаме да се справяме все по -добре 
или поне да се усъвършенстваме. Както каза тя: „Какво мога да науча от това преживяване, 
което не съм направила на върха? Трудно ни е да застанем пред огледалото и да кажем: 
Какво мога да променя или какво мога да подобря за следващия път? " Третият е гладът за 
успех. Какво означава това? Трябва да вярваме, че можем да правим неща и това ни струва, 
струва ни много. И най -важното е страстта -  тя вярва, че едва ли би изкачила четиринадесетте 
и осем хиляди без страст и без страст със сигурност нямаше да правим много от нещата в нашето 
ежедневие. 

Всички тези фактори са били ключови за преминаване от спорт към професионална сфера, с 
други като обучение. Учи Индустриално инженерство в University of the Basque Country (UPV - 
EHU), след това завърши програмата SEP (Senior Executive Program) и придоби магистърска 
степен по управление на човешките ресурси, и двете в ESADE Business School в Барселона. По -
късно завършва Магистърска степен по мениджмънт в IE Business School в Мадрид). Тя също е 
получила голяма подкрепа от семейството си, особено в началото, но и през целия си спортен и 
професионален живот. 

Забележка: Този казус е извършен с помощта на наличните първични и вторични материали. 
Той отразява възгледите на авторите и служи за образователни и изследователски цели. 
Авторите не одобряват или препоръчват конкретни компании, продукти, услуги или лица, 
споменати в тях. 
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