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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.
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ДОПЪЛНИТЕЛНА
ОПЦИЯ
СПОНСОРСКИ
ПАКЕТИ
2023- ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ЗЛАТЕН
СПОНСОР
45-минутна презентация в допълнение към участието с щанд.
31.03.2021
31.08

СРЕБЪРЕН
СПОНСОР

300 лв.

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

2 бр.

1 бр.

LinkedIn публикации в официалната страница на JobTiger

2 бр.

1 бр.

Публикуване на новина на HRindusry.bg за услугите на спонсора

2 бр.

1 бр.

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

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

2 бр.

5000 лв.

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

3000 лв.

