
 За повече информация 

По време на събитието:

В рамките на мероприятието ще има възможност да 

се проведат фирмени презентации разположени в 

близост до изложбеното пространство. 

Целта на дискусионният панел на форумът е да даде 

възможност на работодателите да представят 

компанията си и/или да организират уъркшоп или 

друга активност подходяща за студентите в 

неформална атмосфера. Ще бъдат осигурени екран и 

мултимедиен прожектор. 

Помещенията позволяват поставяне на фирмени 

материали (табла, плакати и т.н.). Времетраенето на 

презентациите е в рамките на 25 -30 минути.

4(8) кв. м. изложбено пространство с или без изграждане на щанд; охрана; два стола; витрина; контакт; ежедневно 

почистване; интернет; кафе-пауза и обяд 

Фирмени презентации:

Към ценовите пакети  за събитието 
Кариера УНСС“ 2020г. са включени: 

Важно:

На всяка компания ще бъде предоставена възможност 

да се позиционира с изложбен щанд със стандартен 

размер 4 кв.м. (2 на 2 метра). Конструкцията е 

изградена от бели плоскости, върху които е възможно 

поставянето на рекламни плакати на компанията. 

Щандовете са оборудвани със стъклена витрина (с 

размери 100 х 50 х 100 см) и два стола. За всеки щанд е 

осигурено електричество.

Всеки от щандовете може да бъде брандиран от 

фирмата, ако желае или сам да изработи надпис с 

името (и лого) на компанията, който да бъде поставен 

в горната лицева част на щанда (фриза). Фризът 

представлява бяла плоскост с размери 195x25 см.

Изложбени щандове:

Покана за участие в Кариери УНСС 
6 - 7 октомври 2020г.
“Кариера УНСС” 2020 г. е кариерно събитие, което се организира за четвърта поредна 

година от Rabota.bg и УНСС. Кариери УНСС създава реални предпоставки за ускоряване 

на връзката между бизнеса, университета и професионалното развитие на 

студентската общност.

През 2019 г. кариерният форум се проведе в рамките на два дни и даде възможност на 

близо 6 700 студенти да посетят събитието и да се срещнат с HR специалисти на 

близо 60 фирми от бизнеса, за да стартират своята кариера. Всеки един от 

студентите имаше възможност да посети презентацията на конкретна компания, за да 

чуе полезни съвети и възможности за кариерна развитие при тях. 

Тази година отново могат да вземат участие всички работодателски фирми и 

организации, които да представят лично своите свободни позиции и стажантски 

програми пред най-амбициозните студенти в сфери доближаващи се до програмите 

изучавани от тях.
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Ценови пакети:

* *

� Щанд с р-ри 4 кв. метра със стандартно 
място 

� 10 обяви, публикувани в сайта Rabota.bg

�  1 PR статия публикувана в Rabota.bg, видео на 
компанията и публикуване на материалите във 
Facebook страницата на Rabota.bg

� Реклама на обявите в сайтовете с релевантно 
съдържание в Investor Media Group: investor.bg, 
dnes.bg, puls.bg, imoti.net, az-jenata.bg, 
automedia.bg

� Провеждане на презентация на мястото на 
събитието (до 25 мин.)

� Позициониране на логото на компанията в 
рекламните материали (флаери, брошури по 
време на събитието )

� Позициониране на логото на партньора в 
страницата на събитието на сайта 
events.rabota.bg

� Позициониране на партньора в специално 
изработено списание, което ще представя 
компанията и нейните изисквания към 
студентите.

� Анонсиране на събитието във 
фейсбук страниците на медията с подходящо  
съдържание – 1 287 043 хил.

• Позициониране на логото на партньора в 
ко-брандираната кампания за събитието в 
подходящи сайтове от медийната група.

  * Списанието ще бъде част от комуникационната кампания на 
събитието, който ще се раздава на посетителите преди и 
по – време на събитието

Пакет 2: 
900 лв. (без ДДС)

� Пространство от 4 кв. метра за изграждане 
на собствен щанд на ТОП място.

� 10 обяви, публикувани в сайта Rabota.bg

� 1 PR статия публикувана в Rabota.bg, видео на 
компанията и публикуване на материалите във 
Facebook страницата на Rabota.bg

• Реклама на обявите в сайтовете с релевантно 
съдържание в Investor Media Group: investor.bg, 
dnes.bg, puls.bg, imoti.net, az-jenata.bg, 
automedia.bg

� Провеждане на презентация на мястото на 
събитието (до 25 мин.)

� Позициониране на логото на компанията в 
рекламните материали (флаери, брошури по 
време на събитието )

� Позициониране на логото на партньора в 
страницата на събитието на сайта 
events.rabota.bg.

� Позициониране на партньора в специално 
изработено списание, което ще представя 
компанията и нейните изисквания към 
студентите.

� Анонсиране на събитието във 
фейсбук страниците на медията с подходящо  
съдържание – 1 287 043 хил.

� Позициониране на логото на партньора в 
ко-брандираната кампания за събитието в 
подходящи сайтове от медийната група.

  * Списанието ще бъде част от комуникационната кампания на 
събитието, който ще се раздава на посетителите преди и 
по – време на събитието

Пакет 3: 
1000 лв. без ДДС само за
първите 6 компании

�  Щанд с р-ри 4 кв. метра със стандартно място

� 5 обяви, публикувани в сайта Rabota.bg

� Реклама на обявите в сайтовете с релевантно 
съдържание в Investor Media Group: investor.bg, 
dnes.bg, puls.bg, imoti.net, az-jenata.bg, 
automedia.bg

� Позициониране на партньора в специално 
изработено списание, което ще представя 
компанията и нейните изисквания към 
студентите

� Позициониране на логото на компанията в 
рекламните материали (флаери, брошури по 
време на събитието)

� Позициониране на логото на партньора в 
страницата на събитието на сайта 
events.rabota.bg.

  * Списанието ще бъде част от комуникационната кампания на 
събитието, който ще се раздава на посетителите преди и 
по – време на събитието

Пакет 1: 
600,00 лв. (без ДДС)

2 0 2 0
2020

6 - 7 октомври 2020г.

     УНСС

УНСС

rabota@investor.bg

ПЛАНИРАЙ
321 4 5

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

54321 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

54321 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

5432
1
8

9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

30321 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

54321 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

31

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29

765432
1
8

9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

30 31 4321 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

7 865
4

12109 11

1 2 3

Централното фоайе на УНСС

76


