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НОВО ПРЕЗ 2023 Г.!
Екипът на JobTiger се гордее, че е организатор на едни от най-значимите кариерни и 
специализирани HR изложения в България. Непрекъснато се стремим да подобряваме 
събитията си и да ги правим по-полезни за участниците. Представяме ви обобщение на 
новостите в календара за 2023 г.!

СЪБИТИЯ В СЪБОТА

С цел да бъдем максимално полезни както на студентите, търсещи първа работа или 
стаж, така и на хората с повече опит, заинтересовани от нови кариерни възможности, 
по-мащабните форуми в големите академични градове на България са планирани да се 
проведат в събота. Така се предоставя възможност на всички, които искат да се 
ориентират в пазара на труда, да присъстват на събитията без да се налага да отсъстват 
от работа или учебен процес.

НАЦИОНАЛНИ ДНИ НА КАРИЕРАТА В СОФИЯ С ПАРАЛЕЛНА ПРОГРАМА

В съботния ден на 1 април в Гранд Хотел „Милениум“ форумът ще бъде своеобразен 
фестивал на развитието на таланта и кариерните възможности.

Новата съпътстваща програма включва следните допълнителни възможности:

Презентации в Дни на кариерата на тема „Талантът“– възможност за вашето 
фирмено представяне с отворен формат на презентации. Изберете подходящия 
представител от вашата компания, който може да разкаже история с практични, 
мотивиращи и подходящи за аудиторията теми.
Цена: 600 лв.

Кът Професионално образование и обучителни организации – ако организацията ви 
се занимава с обучения и професионално образование, включете се и вие! Освен нова 
работа и стаж, посетителите ще могат да разберат за възможностите за развитие на 
професионални умения и компетенции в зала Нютон.
Изложбено пространство 2х2 м: 2000 лв.

Startup зона* - ние подкрепяме startup системата в страната и отчитаме важността за 
развитие и привличане на професионалисти в нея. Именно затова ще създадем 
специално пространство, за да се представят едни от най-интересните и проактивни 
стартъпи.
Изложбено пространство 2х2 м: 2000 лв.

*Възможност за участие имат стартиращи компании, създадени преди не повече от 3 
години.
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9 ФЕВРУАРИ 2023
ИНТЕРПРЕД - СТЦ СОФИЯ
Запознайте се с бъдещите си клиенти, 
обявете новостите в продуктите и 
услугите си и срещнете decision 
maker-ите в бранша!

ФИРМЕН ЩАНД

ПАКЕТИ ЗА ИЗЛОЖИТЕЛИ:

1200 лв. 
Брандиран щанд (маса и два стола) в рамките на изложбеното пространство (2х2 м).  

ДОПЪЛНИТЕЛНА ОПЦИЯ - ПРЕЗЕНТАЦИЯ

300 лв. 
45-минутна презентация в допълнение към участието с щанд.

THE FUTURE 
OF WORK 

ОТСТЪПКА от 20% при регистрация и плащане до 31 декември 2022 г.!
Цените са без включен ДДС.

THE FUTURE 
OF WORK 

9 ФЕВРУАРИ 2023
ИНТЕРПРЕД - СТЦ СОФИЯ
Запознайте се с бъдещите си 
клиенти, обявете новостите в 
продуктите и услугите си и 
срещнете decision maker-ите в 
бранша!

ИЗЛОЖБЕНО ПРОСТРАНСТВО - 1200 лв. 

ПАКЕТИ ЗА ИЗЛОЖИТЕЛИ:

Брандиран щанд (маса и два стола) в рамките на изложбеното пространство (2х2 м).  
ДОПЪЛНИТЕЛНА ОПЦИЯ - ПРЕЗЕНТАЦИЯ - 300 лв.
45-минутна презентация в допълнение към участието с щанд. Слотовете за презентации са ограничени.

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

HR Industry е сборен пункт на топ  компаниите 
на пазара и дава 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. 

* Спонсорските пакети не са обвързани с участие на живо. 
Необходимо е закупуване на отделен пакет за участие. 

СПОНСОРСКИ ПАКЕТИ 2023 
ЗЛАТЕН

СПОНСОР
СРЕБЪРЕН
СПОНСОР 

Публикуване на логото на компанията в спонсорска секция на сайта
Поставяне на лого на компанията във всички анонсиращи печатни материали (ако е приложимо)
Поставяне на лого на компанията на стената за официалните откривания
Поставяне на лого на информационните банери на територията на събитието 
Поставяне на лого на компанията на всички баджове за изложители
Обявяване като спонсор във всички прессъобщения преди и след събитието
Споменаване на компанията, като спонсор в бюлетин на JobTiger, изпращан до над 14000 абоната
Споменаване на компанията, като спонсор по време на официално откриванe
Кратък текст с информация за дейността на компанията, разгласен по социалните мрежи на JobTiger
Споменаване като спонсор в информативен мейлинг до участниците и до компаниите
Лого на фирмата в дигитална презентация, излъчена по време на изложението
Безплатно публикуване на информация за фирмата в секция Новини на hrindustry.bg за период от една 
година след провеждането
Безплатно публикуване на информация за фирмените продукти в секция Продукти на hrindustry.bg за 
период от една година след провеждането
Осигуряване на централно място във фоайето на залата при отделно закупуване на изложителска 
позиция
Facebook публикации в официалната страница на JobTiger
LinkedIn публикации в официалната страница на JobTiger
Публикуване на новина на HRindusry.bg за услугите на спонсора
Поставяне на спонсорски банер, видим по време на събитието
Участие на представител на компанията по време на официалното откриване
Видео материал на фирмата в дигитална презентация, излъчена по време на изложението
Презентация или тематична лекция по избрана тема – 45 минути, с начален час по избор по програма
Лого на компанията на рекламна стена за снимки в близост входа на събитието
Позициониране на банер на компанията на сцената
Включване на рекламно послание в бюлетина на JobTiger, насочен към HR аудиторията

1 бр.2 бр.

1 бр.2 бр.

1 бр.2 бр.

2 бр.

5000 лв. 3000 лв.

https://2023.hrindustry.bg/


ЗЛАТЕН СПОНСОР СРЕБЪРЕН СПОНСОР БРОНЗОВ СПОНСОР

3 бр. 2 бр. 1 бр.

УЧАСТИЕ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ

Пловдив - Пловдивски панаир - 1400 лв.
Варна - Хотел-галерия “Графит”  - 1400 лв.
Русе - Русенски университет - 800 лв. 
Габрово - Технически университет - 800 лв.

9000 лв. 7000 лв. 5000 лв.

National.

София - 1 април   

Велико Търново - 4 април

Виртуален ден - 5 април

Габрово - 6 април  

Варна - 8 април
Пловдив - 8 април
  

Форум за студенти и млади специалисти 
от цялата страна. 
Компании от всички сектори.

Русе - 11 април

Събития на живо:
София - Гранд Хотел “Милениум” :
Изложбено пространство 2х2 м - “Millennium Grand Ballroom” - 3800 лв. 
Изложбено пространство фоайе 2х2 м - 4000 лв.
Изложбено пространство 3х2 м - “Millennium Grand Ballroom” - 6000 лв.

Виртуален ден:
Виртуален щанд стандарт: 1500 лв. без ДДС; 
Виртуален щанд с база данни: 2000 лв. без ДДС; 
Премиум виртуален щанд: 2500 лв. без ДДС.

Представяне в Цялостна рекламна кампания: разгласа в канали на JobTiger и Дни на кариерата 
( JobTiger.tv, LinkedIn, Facebook, Instagram).
Външна реклама в градска среда и печатни материали. (там, където е приложимо). 

Поставяне на лого на компанията във всички анонсиращи печатни материали (ако е приложимо)

Поставяне на лого на информационните банери на територията на събитието 
Поставяне на лого на компанията на всички баджове за изложители
Обявяване като спонсор във всички прессъобщения преди и след събитието

Споменаване на компанията, като спонсор в бюлетин на JobTiger, изпращан до над 14000 абоната

Публикуване на логото на компанията в спонсорска секция на сайта

Поставяне на лого на компанията на стената за официалните откривания

Споменаване на компанията, като спонсор по време на всички официални откривания
Кратък текст с информация за дейността на компанията, разгласен по социалните мрежи на JobTiger
Споменаване на компанията, като спонсор по време на всички официални откривания
Споменаване като спонсор в информативен мейлинг до участниците и до компаниите
Възможност за обособяване на фирмена зона или зала в рамките на събитието (срещу 
допълнително заплащане) Зона /зала/бар Зона /зала Зона

Facebook публикации в страницата Дни на кариерата и събитието

2 бр. 1 бр.Facebook публикации в официалната страница на JobTiger
LinkedIn публикации в официалната страница на JobTiger

Възможност за организиране на игра с участниците в събитието - спонсорски награди
Излъчване на 10-секундно Welcome видео представяне за посетителите*

Излъчване на broadcast съобщения (съобщения за шестчасово събитие)*
Поставяне на спонсорски банер, видим по време на събитието
Участие на представител на компанията по време на официалното откриване

*Само на Виртуалното събитие.
** Материалите се подават в готов вид от
клиента.
***Спонсорският пакет не включва участие в
събитието.

ОТСТЪПКА 20% при регистрация и плащане до 
31 декември 2022 г.
Всички цени са без включен ДДС.

2 бр. 1 бр.
2 бр. 1 бр.

2 бр. 1 бр.

Article or video/PR material on jobtiger.tv**

СПОНСОРСТВО - ДОПЪЛНИТЕЛНА РЕКЛАМА*

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


Виртуален ден:

ЗЛАТЕН СПОНСОР СРЕБЪРЕН СПОНСОР БРОНЗОВ СПОНСОР

3 2 1

5000 лв. 4000 лв. 3000 лв.

Представяне в Цялостна рекламна кампания: разгласа в канали на JobTiger и Дни на кариерата 
( JobTiger.tv, LinkedIn, Facebook, Instagram).
Външна реклама в градска среда и печатни материали. (там, където е приложимо). 

Поставяне на лого на компанията във всички анонсиращи печатни материали (ако е приложимо)

Поставяне на лого на информационните банери на територията на събитието 
Поставяне на лого на компанията на всички баджове за изложители
Обявяване като спонсор във всички прессъобщения преди и след събитието

Споменаване на компанията, като спонсор в бюлетин на JobTiger, изпращан до над 14000 абоната

Публикуване на логото на компанията в спонсорска секция на сайта

Поставяне на лого на компанията на стената за официалните откривания

Кратък текст с информация за дейността на компанията, разгласен по социалните мрежи на JobTiger
Споменаване на компанията, като спонсор по време на всички официални откривания
Споменаване като спонсор в информативен мейлинг до участниците и до компаниите
Facebook публикации в страницата Дни на кариерата и събитието

2 1Facebook публикации в официалната страница на JobTiger

2 1LinkedIn публикации в официалната страница на JobTiger
2 1Статия (или видео/рекламен материал) в jobtiger.tv**

Възможност за организиране на игра с участниците в събитието - спонсорски награди
Излъчване на 10-секундно Welcome видео представяне за посетителите*

Излъчване на broadcast съобщения (съобщения за шестчасово събитие)* 2 1
Поставяне на спонсорски банер, видим по време на събитието
Участие на представител на компанията по време на официалното откриване

*Само на Виртуалното събитие.
** Материалите се подават в готов вид от клиента.
***Спонсорският пакет не включва участие в събитието.

ОТСТЪПКА 20% при регистрация и плащане до 31 декември 2022 
г., 15% при регистрация и плащане до 31 януари 2023 г. или 10% 
при регистрация и плащане до 31 май 2023 г.
Всички цени са без включен ДДС.

Участие за изложители - цени за щанд

София - Хотел “Маринела”: Пловдив - Пловдивски панаир - 900 лв. 
Варна - Хотел-галерия „Графит“ - 900 лв. 
Габрово - Технически университет - 600 лв. 

Виртуален щанд стандарт: 1500 лв. 
Виртуален щанд с база данни: 2000 лв. 
Премиум виртуален щанд: 2500 лв.

Изложбено пространство 2х2 м - 2200 лв. 

Кариерен форум за компании, търсещи кандидати в секторите ИТ, Телекомуникации и 
Аутсорсинг.

СПОНСОРСТВО - ДОПЪЛНИТЕЛНА РЕКЛАМА* 

УЧАСТИЕ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ

СОФИЯ
ВИРТУАЛЕН ДЕН

ГАБРОВО
ПЛОВДИВ

ВАРНА

14 октомври
17 октомври
19 октомври
21 октомври
21 октомври

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


21 НОЕМВРИ 2023 г.- УНСС

* Материалите се подават в готов вид от клиента
**Спонсорският пакет не включва участие в 
събитието
*** Цените са без включен ДДС

ОТСТЪПКА 20% при регистрация и плащане до 31 
декември 2022 г., 15% при регистрация и плащане 
до 31 януари 2023 г. или 10% при регистрация и 
плащане до 30 юни 2023 г.
Всички цени са без включен ДДС.

ЗЛАТЕН СПОНСОР СРЕБЪРЕН СПОНСОР БРОНЗОВ СПОНСОР

3 2 1

5000 лв. 4000 лв. 3000 лв.

Представяне в Цялостна рекламна кампания: разгласа в канали на JobTiger и Дни на кариерата 
( JobTiger.tv, LinkedIn, Facebook, Instagram).
Външна реклама в градска среда и печатни материали. (там, където е приложимо). 

Поставяне на лого на компанията във всички анонсиращи печатни материали (ако е приложимо)

Поставяне на лого на информационните банери на територията на събитието 
Поставяне на лого на компанията на всички баджове за изложители
Обявяване като спонсор във всички прессъобщения преди и след събитието

Споменаване на компанията, като спонсор в бюлетин на JobTiger, изпращан до над 14000 абоната

Публикуване на логото на компанията в спонсорска секция на сайта

Поставяне на лого на компанията на стената за официалното откриване

Кратък текст с информация за дейността на компанията, разгласен по социалните мрежи на JobTiger
Споменаване на компанията, като спонсор по време на официалното откриване
Споменаване като спонсор в информативен мейлинг до участниците и до компаниите
Facebook публикации в страницата Дни на кариерата и събитието

2 1Facebook публикации в официалната страница на JobTiger

2 1LinkedIn публикации в официалната страница на JobTiger
1Статия (или видео/рекламен материал) в jobtiger.tv*

Възможност за организиране на игра с участниците в събитието - спонсорски награди
Поставяне на спонсорски банер, видим по време на събитието
Участие на представител на компанията по време на официалното откриване

2

На живо в УНСС на 21 ноември 2023 г.: 
Щанд 2х2 м - 1300 лв. без ДДС.

Кариерен форум за компании, търсещи кандидати в секторите икономика, финанси, 
маркетинг, човешки ресурси и обслужване на клиенти.

СПОНСОРСТВО - ДОПЪЛНИТЕЛНА РЕКЛАМА* 

УЧАСТИЕ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ

ECONOMY.

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


JOBTIGER WALLET 2023 

Програма за отстъпки и гъвкаво управление на услугите и средствата

Възможност за повече гъвкавост при управлението на услугите, които използвате. Предплатеният план за 
услуги на JOBTIGER позволява да заплатите точно толкова, колкото е предвидено за заявените услуги, но да 
се възползвате от тях, когато ви трябват и на по-добра цена. 
Опитът ни от началото на пандемичната 2020 г. ни подтикна и да потърсим решение, с което да ви 
предоставим повече възможности в управлението на услугите, които използвате. 

Как се използва предплатеният план JOBTIGER WALLET:
- вие заявявате участие в събитие/я;
- предплащате точната сумата спрямо избраните от вас участия;
- възползвате се от отстъпка (спрямо графика за ранно записване);
- имате гъвкавост да потвърдите или отмените участието си до месец преди датата на събитието;
- получавате защита на платените от вас средства при форсмажорни обстоятелства и планирано 
събитие не може да се проведе;
- получавате защита за платената от вас сума, която остава като кредит за бъдеща услуга, който може 
да бъде ползван в следващите 12 месеца.

За всяко събитие, което организираме през 2023 г. сме предвидили между 10 и 20% отстъпка от крайната 
цена, при регистрация и плащане в определен срок:

10%15%20%

HR Industry 2023
Национални дни на кариерата 
Дни на кариерата - ИТ, Комуникации и Аутсорсинг
Дни на кариерата в УНСС

31.12.2022
31.12.2022
31.12.2022
31.12.2022

31.01.2023
31.01.2023

-

31.05.2023
30.06.2023

-

- -
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Свържете се с екипа ни и ще отговорим на всичките ви въпроси!
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