ПОКАНА
ЗА УЧАСТИЕ В ИЗЛОЖЕНИЕТО НА КОМПАНИИ

ФИЛИАЛ
ПЛОВДИВ

„ДНИ НА КАРИЕРАТА“

НА 19 ОКТОМВРИ 2017 Г. В ТУ - СОФИЯ, ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ

Техническият университет – София, филиал Пловдив и Център „Кариера и
възпитаници (алумни)“ Ви канят да участвате в традиционното изложение на компании
„ДНИ НА КАРИЕРАТА“, което ще се проведе на 19 октомври 2017 г. /четвъртък/ в
ТУ-София, филиал Пловдив.
Събитието ще се проведе в четвърти учебен корпус - централната административна
сграда на университета на ул. “Цанко Дюстабанов” №: 25.
В приложената по-долу информация ще намерите подробности относно условията
за участие. Надяваме се, да оцените полезността на тази инициатива за успешната
професионална реализация на младите специалисти и да проявите желание да се
включите като участници в нея.

По-долу
са
приложени Оферта с
условията за участие в изложението, както и Бланка за участие, която молим да
попълните и изпратите на електронен адрес
boteva@tu-plovdiv.bg в срок до 10 октомври 2017 г.
За повече информация, както и за потвърждаване на участие, бихте могли да се
свържете с Център „Кариера и възпитаници“ на ТУ-София, филиал Пловдив на тел. 032
659 541 – маг. инж. Лалка Ботева, или да пишете на boteva@tu-plovdiv.bg

ПОВЕЧЕ ЗА „ДНИ НА КАРИЕРА“ 2017 г.
Изложението предоставя възможност за директен контакт между студентите и
фирмите, техни потенциални работодатели, които ще могат да представят информация за
своята дейност, за свободни работни и стажантски позиции, както и да се срещнат и
разговарят със заинтересовани студенти.
Фирмени презентации
В рамките на мероприятието ще има възможност да се проведат фирмени презентации
в учебни зали /в четвърти корпус/, разположени в непосредствена близост до изложбеното
пространство. Времетраенето на презентациите е до 45 минути, като точния час ще бъде
определен допълнително, в зависимост от общия брой и реда на постъпване на заявените
презентации
В тазгодишното издание на „Дни на кариерата“ на участниците ще бъде
предоставена възможност да изберат местоположението на своя щанд. Това ще става при
следните УСЛОВИЯ:
 Компанията попълва и изпраща приложената по-долу бланка за участие.
 След изпращане на бланката за участие, получавате по е-мейл скица с
разположението на щандовете и информация за заетите и свободните щандове към
момента.
 Заявявате предпочитан щанд. Заявката Ви е валидна в срок от една седмица след
получаването й. В този едноседмичен срок следва да заплатите таксата за
участие.
 След изтичане на едноседмичния срок, в случай че не сте заплатили таксата за
участие, щандът се освобождава от Вашата заявка и се предоставя за избор на
останалите участници.
Описаната процедура за запазване на щанд се налага поради ограниченото
изложбено пространство, с което разполагаме и невъзможността всички щандове да са с
равностойно оптимално разположение.

ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ
В ИЗЛОЖЕНИЕТО НА КОМПАНИИ „ДНИ НА КАРИЕРАТА“
НА 19 ОКТОМВРИ 2017 Г. ТУ - СОФИЯ, ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ

Предложението ни към Вас за участие в изложението ВКЛЮЧВА: 3 (6) кв. м.
изложбено пространство с маса; маса - чин; два стола; ел. контакт; интернет;
охрана; кафе-пауза; висока посещаемост на изложението от студентите на ТУ-София,
филиал Пловдив
ПАКЕТ 1:

240,00 лева (с ДДС)

 Ползване на изложбено пространство, с р-р 3 кв. метра
ПАКЕТ 2: 336,00 лева (с ДДС)
 Ползване на изложбено пространство, с р-р 3 кв. метра;
 Провеждане на презентация по време на събитието

ПАКЕТ 3: 300,00 лева (с ДДС)
 Ползване на изложбено пространство с р-р 3 кв. метра;
 2 обяви за работа, качени на сайта на ЦКВ и разпространени по имейл
листа с регистрирани студенти, в рамките на учебната 2017/2018

ПАКЕТ 4: 384,00 лева (с ДДС)
 Ползване на изложбено пространство с р-р 3 кв. метра;
 Провеждане на презентация по време на събитието;
 2 обяви за работа, качени на сайта на ЦКВ и разпространени по имейл
листа с регистрирани студенти, в рамките на учебната 2017/2018г.
ПАКЕТ 5: 660,00 лева (с ДДС)
 Ползване на изложбено пространство с р-р 6 кв. метра;
 Провеждане на презентация по време на събитието;
 5 обяви за работа, качени на сайта на ЦКВ и разпространени по имейл

листа с регистрирани студенти, в рамките на учебната 2017/2018
ПАКЕТ 6: 720,00 лева (с ДДС)
 Ползване на изложбено пространство, с р-р 3 кв. метра,

 10 обяви за работа, качени на сайта на ЦКВ и разпространени по имейл
листа с регистрирани студенти, в рамките на учебната 2017/2018;
 Публикуване на неограничен брой стажантски позиции на сайта на ЦКВ и
разпространени по мейл листа с регистрираните студенти;
 Провеждане на презентация по време на събитието.

ПАКЕТ 7: 936,00 лева (с ДДС)
 Ползване на изложбено пространство, с р-ри 6 кв. метра;
 10 обяви за работа, качени на сайта на ЦКВ и разпространени по имейл листа
с регистрирани студенти, в рамките на учебната 2017/2018;
 Качване на неограничен брой стажантски позиции на сайта на ЦКВ и
разпространени по имейл листа с регистрираните студенти;
 Провеждане на презентация по време на събитието;

ПАКЕТ 8: 1800,00 лева (с ДДС)
 Ползване на изложбено пространство, с р-р 3 кв. метра,
 10 обяви за работа, качени на сайта на ЦКВ и разпространени по имейл
листа с регистрирани студенти, в рамките на учебната 2017/2018;
 Рекламен банер на сайта на ЦКВ за учебната 2017/2018;
 Качване на неограничен брой стажантски позиции на сайта на ЦКВ и
разпространени по имейл листа с регистрираните студенти;
 Провеждане на презентация по време на събитието;
 Съдействие за разпространение сред студенти за посещение на Дни на
отворени врати в компания-работодател
Таксата следва да бъде заплатена в срок до 13.10.2017 г. по следните начини:
НА МЯСТО:
ТУ-София, гр. София, бул. „Климент Охридски“ № 8, блок 1, етаж 3, стая 1340 – КАСА
РЕКТОРАТ
или
ПО БАНКОВ ПЪТ НА СМЕТКА:
Технически университет - София

бул. „Климент Охридски“ № 8
ИН:831 917 834
ИН по ЗДДС: BG 831 917 834
IBAN: BG89 BNBG 9661 3100 1036 01
BIC: BNBGBGSD
МОЛ: Георги Михов
Моля, при попълване на платежните нареждания задължително пишете името на
компанията, както и основанието за плащане „ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ В ДНИ НА
КАРИЕРАТА“ и Ваш идентификационен номер. Това е изискване на счетоводния отдел
на ТУ-София и е необходимо за улесняване обработването на документите и получаване
на навременна информация относно заплатилите компании.
След като платите, Ви моля да ни ИЗПРАТИТЕ СКАНИРАНО ПЛАТЕЖНО
НАРЕЖДАНЕ, за да стигне информацията по-бързо и по-сигурно до нас.
За въпроси относно заплащане на таксата и издаване на фактури, моля да се
обръщате към г-жа Kалина Георгиева, тел. 02 965 22 06 (10:00-12:00 и 13:30-16:00 часа),
Финансово-счетоводен отдел.

