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* Материалите се подават в готов вид от клиента
**Спонсорският пакет не включва участие в събитието
*** Цените 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
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СПОНСОРСТВО - ДОПЪЛНИТЕЛНА РЕКЛАМА* 

ECONOMY.
events@jobtiger.bg
www.jobtiger.events

КОНТАКТ С НАС
Свържете се с екипа ни и ще отговорим на всичките ви въпроси!

Катрин Хрусанова
+359 88 408 6003
katrin@jobtiger.bg

Петя Цончева
+359 882 406 773
petya@jobtiger.bg

Велина Андонова
+359 884 505 609 
velina@jobtiger.bg

Величка Такева
+359 882 364 456

velichka@jobtiger.bg

Йоанна Кирилова
+359 884 070 906
joanna@jobtiger.bg

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.

https://careerdays.bg/bg/national-careerdays/employers
https://jobtiger.events/
https://careerdays.bg/bg/economy-careerdays/employers

