
Първото Виртуално Изложение за образование „УЧА В ЧУЖБИНА“ 

28-29 март 2020 г. | 11:00 – 17:00 ч. 

Всичко за образованието на един клик разстояние! 

Включете се в първото ОНЛАЙН изложение за образование, което ще се 

проведе на 28 и 29 март! 

По време на събитието ще имате възможността: 

- Да говорите директно с престижни университети, училища и езикови центрове от 

цял свят 

- Да се включите в полезни семинари, където можете да зададете всички въпроси, 

които ви интересуват 

- Да получите полезна информация и съвети относно спецификите и подготовката 

на университетските приемни изпити, изграждане на портфолио, интервюта и 

прослушвания 

Как се случва всичко? 

Всички щандове на изложителите са 

разположени в своеобразна зала и всеки 

виртуален щанд предлага огромно количество 

полезна информация, каталози, видеа, 

презентации и галерии със снимки, които 

можете да разглеждате с часове (24/7). 

В рамките на събитието на разположение на 

посетителите ще бъдат и представителите на 



учебните заведения и образователните консултанти, готови да отговорят на всички 

въпроси в чата или да осъществят конферентна или индивидуална връзка, с онези които 

са заявили желание за среща. 

Какво е нужно, за да се включите? 

Всеки, който търси възможности за обучение в чужбина и България е поканен да се 

свърже с университети, училища и езикови центрове участници в изложението, напълно 

безплатно. 

За достъп до Изложението е нужно само попълването на кратка регистрация и 

получаване на код за достъп. 

Регистрирайте се още сега и посетете Изложението на 28 и 29 март 

2020: https://vefbulgaria.com/  

Кои са участниците в изложението? 

В Изложението ще вземат участие учебни заведения предлагащи програми в следните 

направления: 

· Езикова подготовка (учебни центрове предлагащи сертификатна подготовка, курсове 

за общите нива на съответния чужд език, както в чужбина така и в България и множество 

ваканционни езикови програми) 

· Средно образование (елитни пансионатни училища от цяла Европа, както и английско 

средно образование в България) 

· Висше образование (университети предлагащи подготвителни години, бакалавърски, 

магистърски и докторски степени на обучение) 

· Консултантски щандове по държави - Великобритания, Нидерландия, Германия, 

Австрия и др. разговори с експерти във всяка от изброените сфери, от които можете да 

получите обективен и независим съвет, за да може да направите съпоставка на 

различните възможности за обучение, които съществуват. 

· Кариерна ориентация (консултации и онлайн кариерно тестуване могат да заявят 

всички ученици от 10, 11 или 12 клас, които все още не са избрали бъдещата си 

университетска специалност или искат още веднъж да препотвърдят избора си). 

По време на Изложението посетителите ще могат да получат информация за 

образователните възможности и изискванията за прием без ограничения във всички 

университети в съответните държави - повече от 120 университети във Великобритания, 

30 в Нидерландия и над 300 в Германия и Австрия. 

На консултантските щандове ще се обсъждат възможностите за комбинирано 

кандидатстване за специалности на английски, немски език или френски език в няколко 

държави – спрямо съответните срокове, процедури, изисквания за прием. 

https://vefbulgaria.com/


Всеки посетител ще може да получи актуална информация за учебните такси, 

студентското финансиране и разходите за издръжка в най-популярните образователни 

дестинации – Великобритания, Ирландия, Нидерландия, Скандинавия, Австрия и 

Германия. 

Включете се в ПЪРВОТО ОНЛАЙН ИЗЛОЖЕНИЕ за образование! Информирайте се, 

включете се в семинарите и комуникирайте с университети и училища от цял свят, от 

удобството и сигурността на своя дом! 

 

 


