
Календар
Събития



6 
FEB

ЗВЕЗДНИЯТ ЧЕТВЪРТЪК НА HR БРАНША!

ФИРМЕН ЩАНД И РЕКЛАМА В КАТАЛОГ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ/УЪРКШОП И РЕКЛАМА В КАТАЛОГ

ФИРМЕН ЩАНД, ПРЕЗЕНТАЦИЯ/УЪРКШОП И РЕКЛАМА В КАТАЛОГ

РЕКЛАМНИ ОПЦИИ

Организатор:

Спонсор:

Организационен
партньор:

Участие в каталога на HR бранша на 1 страница – 300 лв. без ДДС.

Участие в каталога на HR бранша на 2 страници – разтвор – 450 лв. без ДДС.

Участие в каталога на HR бранша на ½ страница – 250 лв. без ДДС.

до 31.12.2019 г.: 800 лв. 

Дори да не се включите като изложител можете да се възползвате от опцията за 

реклама в каталога, който ще бъде разпространяван по време на събитието и след 

него, и по този начин да достигнете до над 700 професионалисти от бранша.

Пакети за участиеЗа събитието

За повече информация и регистрации:

Фирмен кът на място по избор в залата;

Представяне на компанията с лого в секция Изложители на сайта на събитието;

Две рекламни вътрешни страници в печатното издание на HR Industry;

Рекламен материал на компанията, излъчван в залата в деня на изложението;

Безплатни публикации в секция „Новини“ на сайта HRIndustry.bg за една година;

Едногодишен абонамент за сп. Мениджър.

Фирмен кът на място по избор в залата;

Тематична лекция/презентация/уъркшоп на избрана темa;

Представяне на компанията с лого в секция Изложители на сайта на събитието;

Две рекламни  вътрешни страници в печатното издание на HR Industry;

Рекламен материал на компанията, излъчван в залата в деня на изложението;

Безплатни публикации в секция „Новини“ на сайта HRIndustry.bg за една година;

Едногодишен абонамент за сп. Мениджър.

Тематична лекция/презентация/уъркшоп на избрана темa;

Представяне на компанията с лого в секция Изложители на сайта на събитието;

Две рекламни вътрешни страници в печатното издание на HR Industry;

Рекламен материал на компанията, излъчван в залата в деня на изложението;

Безплатни публикации в секция „Новини“ на сайта HRIndustry.bg за една година;

Едногодишен абонамент за сп. Мениджър.

след 31.12.2019 г.: 1000 лв. 

до 31.12.2019 г.: 800 лв. след 31.12.2019 г. : 1000 лв. 

до 31.12.2019 г.: 900 лв. след 31.12.2019 г. : 1100 лв. 

Всички цени са без ДДС.

HR Industry е едно от най-очакваните HR 
събития у нас и за девета поредна година 
ще представи пълния спектър на HR услуги, 
наред с най-новите тенденции и иновации 
в сферата. Изложението е без аналог в 
България.

Както винаги досега, HR Industry си поставя 
за цел да бъде сборен пункт на топ 
компаниите на пазара и да даде на всички 
посетители възможност само в рамките на 
един ден да се запознаят с новости и 
тенденции, които ще определят работата на 
HR-a през цялата година, а защо не и да 
създаде стратегически партньорства, които 
да продължат дълго. 

HR Industry е изложение, предназначено за 
практикуващи HR-и от водещи 
организации и за компании, предоставящи 
услуги в помощ на бранша. Изложението се 
организира в отговор на нуждите на 
бизнеса от подобен род събитие в сферата 
на човешките ресурси и това го прави 
отлична платформа за представяне на HR 
продукти и услуги.

https://2020.hrindustry.bg/bg/registration/


Календар
Събития

За повече информация и регистрации:

Добра Кариера, Добър Живот

Национални дни на кариерата е 
най-мащабният кариерен форум в 
страната с 19-годишна история. Форумът се 
организира в седем академични града и  
всяка година среща над 14 000 млади хора 
с  близо 200 компании в страната. 

специална
оферта

:

17
MAR

8
APR

София
17-18 март - НДК, ет. 3 и 4

Варна
23 март - Дворец на културата и спорта

до 31.12.2019

Русе
25 март - Русенски университет

Габрово
1 април - Технически университет

Пловдив
6 април - Пловдивски панаир, Конгресен център

Свищов
8 април - Стопанска академия

Велико Търново
30 март - Великотърновски  университет

до 31.01.2020 след 31.01.2020

ранна
регистрация

късна
регистрация

Изложители: 180 – 190 компании 
Посетители: 14 000 – 16 000 
Целева група: Студенти и млади специалисти
Сектори: Всички сектори

Щанд на топ позиция

Стандартен щанд

Щанд 6 кв. м.

Условия за участие

Всички цени са без ДДС.

2500 лв.

3750 лв. 3900 лв. 4500 лв.

2700 лв. 3000 лв.

2600 лв. 2900 лв. 3200 лв.

800 лв. 900 лв. 1000 лв. 

800 лв. 900 лв. 1000 лв. 

500 лв.

500 лв. 650 лв.

650 лв.

650 лв.

700 лв.

700 лв.

700 лв.

500 лв.400 лв. 450 лв.

500 лв.

https://careerdays.bg/bg/national-careerdays/employers


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.

Всички цени са без ДДС.

16
JUN

27-ото издание на HR Weekend ще се състои през 
месец юни. По традиция ще дискутираме 
най-актуалните теми и проблеми в областта на 
човешките ресурси в България и ще споделим 
добри практики. Не на последно място се 
надяваме да се запознаем и да споделим 
приятната емоция на един летен HR Weekend. Със 
своята неформална и приятелска среда, 
събитието се утвърди като традиция в календара 
на HR общността в България. 

Изложители: 40 – 50 компании
Посетители: 800 – 1000
Целева група: Търсещи работа 
между 20 и 35 години, от страната 
и чужбина
Сектор: Всички сектори
Място: Онлайн

Специална
оферта

до 31.12.2019 г.

Ранно
записване

до 31.03.2020 г.

Стандартна
цена

след 31.03.2020 г.

Пакети за участие:

Виртуален щанд

Виртуален щанд
с база данни с кандидати

Премиум виртуален щанд

650 лв. 750 лв.

650 лв.

800 лв. 900 лв.

750 лв. 850 лв.

550 лв.

1000 лв.

За повече информация и регистрации: 

ВИРТУАЛНИ ДНИ 
НА КАРИЕРАТА

HR Weekend
by JobTiger

Кариера на един клик разстояние

18  19
JUN

Темите предстои да бъдат обявени!

Следете сайта на събитието
 за повече информация!

Хотел Балкан, Чифлик

http://virtual.careerdays.bg/bg/employers
https://jobtiger.events/hrweekend/


Събитието представлява иновативен кариерен форум, в 
който хора с професионален опит имат възможността да се 
срещнат с водещи компании и открият възможности за 
преоткриване или развитие на своята кариера.
Форумът включва и конференция с водещи лектори, 
обсъждащи темата за кариерното преориентиране.
За първи път компаниите участници имат възможност да 
проведат срещи с групи от посетителите под формата на 
игри-казуси, в специално обособени за това помещения. 
Благодарение на тези срещи компаниите могат на място да 
определят подходящи кандидати за развитие при тях. За 
редица от посетителите, това ще бъде директна възможност 
за професионална реализация. 

Пакети:

29
SEPT

ПАРТНЬОР СТАНДАРТ 

ПАРТНЬОР ПЛАТИНУМ

ПАРТНЬОР ПРЕМИУМ

до 31 юли 2020 г. - 1000 лв. без ДДС
след 31 юли 2020 г. - 1200 лв. без ДДС

до 31 юли 2020 г. - 3700 лв. без ДДС
след 31 юли 2020 г. - 4000 лв. без ДДС

до 31 юли 2020 г. - 1800 лв. без ДДС
след 31 юли 2020 г. - 2000 лв. без ДДС

За повече информация за пакетите и регистрации:

ScaleUpYourCareer.com

Изложители: 40 компании
Целева група: Хора с 
професионален опит между 
2 и 5 години
Място: Интерпред - СТЦ 
София

https://scaleupyourcareer.com/za-kompanii


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.

Събитието се организира в четири академични 
града: София, Пловдив, Варна и Габрово. 

специална
офертаСофия

8 октомври - НДК, ет. 5

Пловдив
12 октомври - Пловдивски панаир, Конгресен център

до 31.12.2019

Варна
14 октомври - Rosslyn Hotel Dimyat

Габрово
20 октомври - Технически университет

до 31.07.2020 след 31.07.2020

ранна
регистрация

късна
регистрация

Щанд на топ позиция
Стандартен щанд

Условия за участие

За повече информация и регистрации:

Всички цени са без ДДС.

Изложители: 100+ компании
Посетители: 1500-2000
Целева група: Млади 
специалисти от ICT  и 
аутсорсинг секторите
Място: София, Пловдив, 
Варна, Габрово

1200 лв. 1300 лв. 1400 лв.

1700 лв.1600 лв.1500 лв.

450 лв. 500 лв. 550 лв.

450 лв.

250 лв.

500 лв.

300 лв.

550 лв.

350 лв.

Спонсорски пакети:

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

Бронзов: 4500 лв. / Сребърен: 5500 лв. / Златен: 6500 лв.

Един град:

Четири  града:

ДНИ НА КАРИЕРАТА: ИТ, 
КОМУНИКАЦИИ И 
АУТСОРСИНГ

Покажи своята суперсила!

OCT
8  20

https://careerdays.bg/bg/it-careerdays/employers


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 съвместно с Междууниверситетския 
център за развитие на кариерата при УНСС и 
Студентски съвет при УНСС.

26
NOV

специална
оферта

до 31.12.2019 до 31.08.2020

ранна
регистрация

след 31.08.2020

късна
регистрация

Всички цени са без ДДС.

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

Изложители: 80 – 100 компании
Очакван брой посетители: 5 000
Целева група: Студенти и млади 
специалисти
Сектори: Икономика, финанси, 
маркетинг, човешки ресурси и 
обслужване на клиенти
Място: София, УНСС

Спонсорски пакети
Бронзов: 3000 лв. без ДДС / Сребърен: 4000 лв. без ДДС / Златен: 5000 лв. без ДДС

Участие с щанд:

800 лв. 900 лв. 1000 лв. 

За повече информация и регистрации: 

Изкачи се към успеха!

https://careerdays.bg/bg/economy-careerdays/registration


КОНТАКТИ

www.jobtiger.events

Свържете се с нас, за да отговорим на 
всичките ви въпроси.

+359 2/ 4918 011 / 013 / 022

+359 882 364 456

www.careerdays.bg

events@jobtiger.bg

www.2020.hrindustry.bg

http://jobtiger.events/bg
https://careerdays.bg/bg/
https://2020.hrindustry.bg/bg/registration/

