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WALLET 

Всички знаем колко трудна задача е планирането на участие в събитие в 
условиs:� на криза и несигурност в бъдещето. Опитът ни от началото на 
пандемичната 2020 г. ни подтикна да потърсим решение, с което да ви 
предоставим повече гъвкавост в управлението на услугите, които 
използвате. Вече една година успешно работим, адаптирайки се към 
бързите промени и давайки на клиентите си възможност да получат 
услугите си когато са им нужни и на по-добра цена. 

Чрез предплатениs:� план за услуги JobTiger Wallet, вие заs:�вs:�вате участие в 
събитие, предплащате сумата за участието със значителна отстъпка и 
можете да потвърдите или отмените участието си до месец преди датата на 
събитието. Така сумата не се губи, а остава като кредит за бъдеща услуга*. 
Същото важи и когато поради форсмажорни обстоs:�телства планирано 
събитие не може да се проведе. Ако сте заs:�вили услуга през 2022 г. и сумата 
е останала в Wallet, кредитът може да се използва до кpas:i на 2023 г. 

За всs:�ко събитие, което организираме през 2022 г., сме предвидили между 
10 и 20% отстъпка от крайната цена, ако направите регистрациs:� и плащане 
в определен срок. 
Можете да видите сроковете и датите в описаниs:�та на събитиs:�та на 
следващите страници, както и на сайтовете на събитиs:�та. 

Employer Branding 
профил 

В допълнение към участието в събитиs:�, предлагаме на вниманието ви и още 
една възможност за Employer branding в нашите канали - Employer Branding 
профил на JobTiger.bg. Профилът съчетава маркетингови и HR ползи и 
представлs:�ва независим и авторитетен канал за комуникациs:� със 
структурирано, модерно, подредено и интерактивно съдържание, 
позиционирано в портала за работа в пространство за представs:�не на 
отличаващи се работодатели. Цs:�лата информациs:� на едно мs:�сто и всичко, 
което интересува кандидата на всеки етап от процеса по подбор. 

По-добро индексиране от търсещите машини и има прs:�к ефект върху 
подбора: обs:�вите на фирми с Employer Branding профил имат 10 до 12 пъти 
повече посещениs:�. 

Активен е за цs:�ла календарна година и включва неограничен брой 

брандирани обs:�ви за периода и допълнителна разгласа в нашите канали 
( Facebook и Linkedln). Цената му е 2000 лв. без ДДС годишно. 

Вижте профилите! 
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Кариерен форум за компании, търсещи кандидати 

Телекомуникации и Аутсорсинг между 20 и 35 години. 

в секторите ИТ, 

София - Национален дворец на културата, ет. 5 

Щанд стандарт 2х2 м -1600 лв. без ДДС; 

Щанд топ позиция 2х2 м - 2000 лв. без ДДС; 

Виртуапен ден: 

Виртуален щанд стандарт: 1500 лв. без ДДС; 

Виртуален щанд с база данни: 2000 лв. без ддс;

Премиум виртуален щанд: 2500 лв. без ддс.

Онлайн 

13 октомври 

Пповдив - Пловдивски панаир - 650 лв. без ДДС; 

Варна - Rosslyn Hotel Dimyat - 650 лв. без ДДС; 

Га&рово - Технически университет - 450 лв. без ддс.

Събитията на живо ще се проведат при 

достигане на минимален брой компании 

участници за съответния град. Пълните 

условия за участие вижте на тази страница. 

Спонсорство - допълнителни рекламни предложен иs=i 

Събития на живо 
Участие на представител на компаниs=па по време на официалното откриване 

Лого на компанията във всички анонсиращи печатни материали 

ЗЛАТЕН СПОНСОР СРЕБЬРЕН СПОНСОР I БРОНЗОВ СПОНСОР 

* 

* * 1 * 
Възможност за организиране на игра с участниците в събитието - спонсорски награди * * 1

Виртуално събитие 
Излъчване на кратко 10-секундно видео представяне за посетителите * * 
Поставяне на спонсорски банер, видим по време на събитието * 1 
Излъчване на broadcast съобщения (3 съобщениs:1 за шестчасово събитие) * * 1 

Допълнителни рекламни опции 

Публик ване на логото на компанията в спонсорска секция на сайта * * 1 * 
Лого на компанията във всички анонси а и печатни мате иали ако е п иложимо * * 1 * 
Обявяване като спонсо във всички п ессъобщения * * 1 * 
Споменаване в бюлетин * * 1 * 
Статия (или видео/рекламен материал) вjobti er.tv * 1 
Facebook публикации в страницата и събитието 3 2 1 1 

Споменаване като спонсор в информативен мейлинг до участниците и до компаниите * * * 

4000лв. 3000лв. 2000 лв. 

беэДДС беэДДС беэддс 

ОТСТЪПКА ОТ КРАЙНАТА ЦЕНА С JobTiger Wallet: 20% при регистрация и плащане до 31 

декември 2021 г., 15% при регистрация и плащане до 31 януари 2022 г. или 10% при регистрация и 

плащане до 31 юли 2022 г. 

За пълните условия за участие и регистрации: 

r, 
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