
ЕСЕННИ КАРИЕРНИ
СЪБИТИЯ

ДНИ НА КАРИЕРАТА: IT, Телекомуникации, BPO – гр. София
ДНИ НА КАРИЕРАТА: IT, Телекомуникации, BPO – гр. Пловдив

ВИРТУАЛНИ ДНИ НА КАРИЕРАТА

ДНИ НА КАРИЕРАТА: Икономика, Финанси, Маркетинг,
Човешки ресурси и Обслужване на клиенти

ПАКЕТНИ ЦЕНИ ЗА УЧАСТИЕ



Седмото издание на форума „Дни на кариерата“ 
в секторите: IT, Телекомуникации и BPO предстои!

За първи път събитието ще се проведе и на територията 
на град Пловдив.

Включете се и вие, за да се срещнете със студенти и 
млади специалисти, търсещи кариерна реализация в 
изброените сектори – открийте своите потенциални 
нови служители!

Еднократно споменаване на компанията като участник в събитието в рекламен материал, публикуван в месечния     
бюлетин на JobTiger, изпращан до близо 19 000 души  – 50 лв.

БИЗНЕС СЕКТОРИ: IT, Телекомуникации, BPO
ДАТА:   13 октомври 2016 г., от 10:00 до 18:00 ч. 
МЯСТО:   Интерпред – СТЦ София 

КАКВО СЕ СЛУЧВА ПО ВРЕМЕ НА ДНИ НА КАРИЕРАТА:

ЦЕНИ ЗА УЧАСТИЕ НА КОМПАНИИ:

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПЦИИ:

Срещи, разговори и интервюта между 
работодатели и търсещи работа и/или стаж

Практически работилници, които включват: 
презентации, демонстрации, казуси, задачи и т.н.

Томбола с награди за най-активните участници в 
събитието.

Фирмен щанд                     470 лв.     570 лв.

Фирмена маса и участие в практически работилници    520 лв.     620 лв.

Организатор на събитието: Организационен партньор:Спонсор:

ДНИ НА
КАРИЕРАТА
IT, Телекомуникации, BPO

ДНИ НА КАРИЕРАТА: IT, Телекомуникации, BPO – гр. София

ранно записване * късно записване **



1. Еднодневно участие в кариерен форум
2. Маса и столове
3. Публикуване на компанията в секция „Фирми – участници“ на страницата на 
събитието в http://it.careerdays.bg/ 
4. Безжичен интернет
5. Обща рекламна кампания на изложението.

Всички цени са без ДДС.
Местата са ограничени.
Краен срок за записване – 7-и 
октомври или до изчерпване 
на наличните места.

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:

* Цените за ранно записване важат само в случай на заплащане на пълната такса за участие в рамките на крайния 
срок за ранно записване – 31-и август 2016г.
** Цените за късно записване важат при регистрация от 31-и август до 7-и октомври.  

Участие можете да заявите на сайта на кариерния форум:

или като се свържете с нас:

http://it.careerdays.bg/

Team Events
T: (+359 2) 49 180 13/22, E: events@jobtiger.bg

ДАТА:   14 октомври 2016 г., от 10:00 до 16:00ч.
МЯСТО:   Конгресен център, Пловдивски панаир, гр. Пловдив 

ДНИ НА КАРИЕРАТА: IT, Телекомуникации и ВРО – гр. Пловдив

ЦЕНИ ЗА УЧАСТИЕ НА КОМПАНИИ:

ОБЩИ УСЛОВИЯ:

Фирмен щанд            350 лв.     400 лв.

Фирмена маса и участие в практически работилници    400 лв.     450 лв.

ранно записване * късно записване **

Организатор на събитието: 





ДНИ НА
КАРИЕРАТА
ИКОНОМИКА, ФИНАНСИ, ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ,
МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА И ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

БИЗНЕС СЕКТОРИ: Икономика, Финанси, Маркетинг, Човешки ресурси и Обслужване на клиенти
ДАТА:   1 декември (четвъртък) 2016 г., от 10:00 до 17:00 ч. 
МЯСТО:   Университет за национално и световно стопанство, София 

Включете се в единствения специализиран кариерен форум в България в секторите Икономика, Финанси, Човешки ресурси, 
Маркетинг и Обслужване на клиенти – „Дни на кариерата“ 2016!

Заявете своето участие и се срещнете с най-амбициозните студенти и млади специалисти, желаещи да стартират кариерното 
си развитие в тези сектори. Именно вие можете да им помогнете да стартират успешно кариерата си и да се развиват като 
професионалисти. 

Форумът се провежда традиционно всяка година, а за пети път се организира в УНСС от JobTiger съвместно с Междуунивер-
ситетски център за развитие на кариерата (МЦРК) и Студентски съвет при УНСС. Форумът се провежда под патронажа
на Ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев.

ОРГАНИЗАТОРИ:

КАКЪВ Е ФОРМАТЪТ НА СЪБИТИЕТО?

По време на „Дни на кариерата“ се състоят:

    срещи между работодатели, студенти
    и млади специалисти

    интервютa за работа и стаж

    практически работилници, които включват:
    презентации, демонстрации, решаване на
    казуси, задачи и т.н. 

НА КОМПАНИИТЕ-УЧАСТНИЦИ СЕ ОСИГУРЯВАТ:

Еднодневно участие в кариерен форум

Изграждане на щандова конструкция (2х2 м)

Публикуване на компанията в секция „Фирми – участници“ на 
страницата на събитието в http://it.careerdays.bg/

Безжичен интернет

Обща рекламна кампания на изложението

Практическа работилница в зала на УНСС, по предварителна
заявка и определен график (часовете за презентации са ограничени).

МЕЖДУУНИВЕРСИТЕТСКИ
ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ

НА КАРИЕРАТА НА УНСС

СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ 
ПРИ УНСС

ЦЕНИ ЗА УЧАСТИЕ НА КОМПАНИИ:

Фирмен щанд            470 лв.     570 лв.

Фирмен щанд и участие в практически работилници    520 лв.     620 лв.

ранно записване * късно записване **

* Цените за ранно записване важат само в случай на заплащане на пълната такса за участие в рамките на крайния 
срок за ранно записване – 14-и октомври 2016г.
** Цените за късно записване важат при регистрация от 14-и октомври до 23-и ноември. 

ОБЩИ УСЛОВИЯ:

Всички цени са без ДДС.
Местата са ограничени.
Краен срок за записване – 23-и ноември или до изчерпване на наличните места.



ПАКЕТНИ ЦЕНИ ЗА УЧАСТИЕ

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ VIRTUAL CAREER DAYS

+ 1 събитие от серията Дни на кариерата*  -5% от цената на Virtual Career Days

+ 2 събития от серията Дни на кариерата*  -10% от цената на Virtual Career Days

+ 3 събития от серията Дни на кариерата*  -15% от цената на Virtual Career Days

*Дни на кариерата: IT, Телекомуникации и BPO – гр. София,
  Дни на кариерата: IT, Телекомуникации и BPO – гр. Пловдив,
  Дни на кариерата: Икономика, Финанси, Маркетинг, Човешки ресурси и Обслужване на клиенти

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ В:

2 събития от серията Дни на кариерата*  -5% от общата сума

3 събития от серията Дни на кариерата* -10% от общата сума


