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Национални дни на кариерата Добра Кариера, Добър Живот

Виртуални дни на кариерата

12 март - 8 април 2019 г.

16 май 2019 г.

Дни на кариерата:
ИТ, Комуникации и
Аутсорсинг

Дни на кариерата:
Икономика, Финанси, Маркетинг,
Човешки ресурси
и Обслужване на клиенти

10 - 16 октомври 2019 г.

28 ноември 2019 г.

Национални дни на кариерата Добра Кариера, Добър Живот
Национални дни на кариерата е най-мащабният кариерен форум в страната с
18-годишна история. Форумът предлага на младите специалисти непосредствен
достъп до големите компании, а на работодателите – възможност да привлекат
повече качествени млади служители за отворените си позиции.
Дати: 12 март – 8 април 2019
Изложители: 180 – 190 компании
Посетители: 14 000 – 16 000
Целева група: Студенти и млади специалисти
Сектори: Всички сектори
Градове на провеждане: София, Варна, Бургас, Русе, Свищов, Велико Търново,
Габрово, Пловдив.

Място на провеждане:

Цени за участие с щанд (без ДДС):
Стандартна цена
след 31.01.2019 г.

София
12-13 март 2019 г.
НДК, ет. 3 и 4

Стандартен щанд
Топ позиция
Щанд 6 кв. м

Варна
18 март 2019 г.
Дворец на културата и спорта

2900 лв.
3100 лв.
4350 лв.

1000 лв.

Бургас
20 март 2019 г.
Бургаски свободен
университет

500 лв.

Русе
25 март 2019 г.
Русенски университет

700 лв.

Свищов
27 март 2019 г.
Стопанска академия
Велико Търново
1 април 2019 г.
Великотърновски
университет
Габрово
3 април 2019 г.
Технически университет
Пловдив
8 април 2019 г.
Пловдивски панаир

За повече информация и регистрации:

500 лв.

700 лв.

700 лв.

1000 лв.

Виртуални дни на кариерата
Кариера на един клик разстояние

Дата: 16 май 2019 г.
Изложители: 40 работодатели
Очакван брой посетители: 800 – 1000
Целева група: Търсещи работа между 20 и 35
години, от страната и чужбина
Сектор: Всички сектори
Място: Онлайн

Пакети за участие
(цените са без ДДС):

Ранна регистрация

Стандартна цена

до 31.03.2019 г.

след 31.03.2019 г.

Виртуален щанд

650 лв.

750 лв.

Виртуален щанд
с база данни с кандидати

750 лв.

850 лв.

Премиум виртуален щанд

900 лв.

1000 лв.

Единственото в България изцяло онлайн кариерно събитие ще Ви позволи лесно и
бързо да се срещнете със стотици подходящи кандидати на едно място, по едно
и също време, без да се налага да напускате офиса. Всяка компания изгражда свой
виртуален кариерен щанд, където освен да публикува информация за
дейността си и да добавя линкове към обяви за работа, може да провежда и чат
сесии с кандидати.
А те могат да се включат от всяко място по света.

За повече информация и регистрации:

Дни на кариерата: ИТ, Комуникации и Аутсорсинг
Изкачи се към успеха!
Изложението дава възможност на студенти, но и на опитни специалисти,
които търсят кариерно развитие в областта на информационните технологии
и комуникациите да се срещнат с компаниите - лидери в секторите и да
открият своето ново работно място.
Дати: 10 – 16 октомври 2019 г.
Изложители: 100+ компании
Очакван брой посетители: 1 500 – 2 000
Целева група: Млади специалисти от ICT и
аутсорсинг секторите
Място: София, Варна, Пловдив

Ранно
записване
до 31.07.2019 г.

Стандартна
цена
след 31.07.2019 г.

1300 лв.

1400 лв.

1600 лв.

1700 лв.

Пловдив
Пловдивски панаир
14 октомври 2019 г.

500 лв.

550 лв.

Варна
Хотел Димят
16 октомври 2019 г.

500 лв.

550 лв.

Цени за участие с щанд (без ДДС):
София
НДК, ет. 5
10 октомври 2019 г.

Стандартен щанд
Топ позиция

Спонсорски пакети:
Един град:

Бронзов: 3000 лв. / Сребърен: 4000 лв. / Златен: 5000 лв.

Три града:

Бронзов: 4000 лв. / Сребърен: 5000 лв. / Златен: 6000 лв.

Всички цени са без включен ДДС.

За повече информация и регистрации:

Дни на кариерата: Икономика, Финанси, Маркетинг,
Човешки ресурси и Обслужване на клиенти
Изкачи се към успеха!
Последното за годината кариерно събитие - „Дни на кариерата”: Икономика,
Финанси, Маркетинг, Човешки ресурси и Обслужване на клиенти всяка година
се превръща в пресечна точка на търсенията на хиляди млади хора и десетки
утвърдени български и международни работодатели в ключови за икономиката
сектори.
Събитието се провежда под патронажа на проф. д.ик.н. Стати Статев – Ректор на
УНСС и се организира от JobTiger съвместно с Междууниверситетския център за
развитие на кариерата при УНСС и Студентски съвет при УНСС.
Датa: 28 ноември 2019
Изложители: 80 – 100 компании
Очакван брой посетители: 5 000
Целева група: Студенти и млади
специалисти
Сектори: Икономика, финанси, маркетинг, HR и обслужване на клиенти
Място: София. УНСС

Участие с щанд:

Ранно
записване
до 29.08.2019 г.

Стандартна
цена
след 29.08.2019 г.

900 лв.

1000 лв.

Спонсорски пакети
Бронзов: 3000 лв. / Сребърен: 4000 лв. / Златен: 5000 лв.
Всички цени са без включен ДДС.

За повече информация и регистрации:

КОНТАКТИ
Свържете се с нас, за да научите повече
за всяко едно от събитията ни.

ул. Веслец 13, гр. София 1000

02/ 4918 011 / 013 / 022
events@jobtiger.bg
www.jobtiger.events
www.careerdays.bg

