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Резюме
С голямо удоволствие Ви каним да участвате в третото поредно издание на Кариерното
изложение за българи в чужбина, което ще се проведе в Посолството на Република България в
Лондон и във Франкфурт през март и април 2015г.
Вдъхновени от успеха на двете кариерни изложения, които организирахме в Лондон през 2013г. и
2014г., и от желанието на много млади и талантливи българи в чужбина да намерят качествена
професионална реализация в България, обединихме усилията си с Тук-Там, подкрепени от
Посолството на Република България в Лондон, за да създадем едно мащабно събитие, чрез което да
достигнем до голяма част от хилядите български студенти и професионалисти зад граница.
Това първо по рода си кариерно изложение, организирано от и за младата българска общност във
Великобритания и Германия, е един амбициозен проект на група предприемчиви българи от водещи
университети в Европа. Участието е напълно безплатно за посетители и изложители и ще Ви даде
възможност да се свържете директно с много талантливи студент и високо квалифицирани кадри.
Присъединете се към нас, за да възобновим диалога между водещите работодатели в България и
българските студенти в чужбина. Елате и споделете с нас възможностите за кариерно развитие във
Вашата компания, представете Вашия бизнес чрез официална презентация и научете повече за
живота във Великобритания и Германия по време на неформалното ни нетуъркинг събития след
изложението. Вашата компания получава и достъп и до подробна база данни със CV-та на български
студенти и млади професионалисти във Великобритания и Германия.
Надяваме се, че и на Вас това Ви звучи също толкова вълнуващо, колкото и на нас, българските
студенти във Великобритания и Германия. Очакваме Вашия отговор и предложения и се надяваме,
че ще се срещнем през месец март.
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Участващи компании през 2014г.

BULGARIAN CAREERS
FAIR IN THE UK

2014

Кариернo изложение за българи в чужбина

✓19 топ компании
✓300+ посетители
✓80+ университета
✓50+ интервюта
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• IBM
• VM Ware
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Кои сме ние

Екип

Мрежа

Партньори
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• Група предприемчиви студенти и млади професионалисти
учещи/работещи понастоящем във Великобритания

• Изградили сме и поддържаме мрежа от български студентски
общества из цяла Великобритания и Германия

•
•
•
•
•

Българското посолство в Лондон
Сдружение Тук-там (www.tuk-tam.bg)
Обединени идеи за България (www.oib.bg)
back2bg (www.back2bg.com)
Българските общества в британтските университети: London School
of Economics, University of Edinburgh и University of Dundee
• Българските общества в германските университети: Universität
Mannheim, Goethe Universität Frankfurt, Karlsruher Institut für
Technologie, University of Applied Sciences Frankfurt
BG Careers Fair

Кариерното изложение

Кариерно изложение за българи във Великобритания
и Германия
• Първото по рода си кариерно изложение, създадено от и за
български студенти в чужбина
• Състои се веднъж годишно във Великобритания и за първа година в
Германия.
• Безплатно за участници и за фирми.
• Насочено специално към български студенти и млади
професионалисти във Великобритания и Германия
• Специално за водещи фирми в България, които имат
желанието да привлекат високо квалифицирани служители и да
предоставят възможности за връщане на българите от чужбина
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Нашите мотиви
Големи
предизвикаталест
-ва пред
развитието на
човешкия капитал
в България

Завръщане в
България?

• 40% спад в наличието на млада
работническа ръка 2010-2020
• Намаляваща иновативност в резултат
на емиграцията на квалифицирани кадри
• Липсата на достатъчно квалифицирани
служители е основна пречка пред
иновациите в български фирми
- Световната Банка, 2013

Общността
от млади
българи в
чужбина
2.11.2014 г.

Стратегически
решения
BG Careers Fair

Нашите мотиви
Големи
предизвикаталест
-ва пред
развитието на
човешкия капитал
в България

Завръщане в
България?

•Привличане на студенти/млади професионалисти от чужбина, които да допринесат чрез международни познания
- AT Kearney
• Иновативните българските фирми растат
150% по-бързо
- Световната Банка
• Разширяване на наличните таланти
- McKinsey

Общността
от млади
българи в
чужбина
2.11.2014 г.
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Нашите мотиви
Големи
предизвикаталест
-ва пред
развитието на
човешкия капитал
в България

Завръщане в
България?

Многобройна общност
• UK: +5700 учещи, 40 000 работещи (HESA, 2013)
• DE: +8000 учещи, 21 000 работещи (DE Statis)

Високо квалифицирани
• Образованието във Великобритания на 6-то
място в света (BBC 2012,2013)
• Опит в Германия - четвъртата по големина
икономика в света (Световната Банка, 2014)

Общността
от млади
българи в
чужбина
2.11.2014 г.
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Нашите мотиви
Големи
предизвикаталест
-ва пред
развитието на
човешкия капитал
в България

Завръщане в
България?
Ограничени възможности за професионално развитие във Великобритания
• Пренаситен пазар на труда
• Административни и политически пречки
пред български имигранти
Добри кариерни възможности в България
• Държава №1 в ЕС за аутсорсинг
- AT Kearney
• Растящ сектор на услугите
• Растящ ИТ пазар, оценен на $1 млрд.
- Ernst & Young

Общността
от млади
българи в
чужбина
2.11.2014 г.
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Нашите цели
Големи
предизвикаталест
-ва пред
развитието на
човешкия капитал
в България

Завръщане в
България?

• Да свържем водещи български
компании с множеството талантливи
българи в чужбина
• Да насърчим младите българи да
намерят професионална реализация
в България

• Да повишим познанията за
кариерните възможности в България

Общността
от млади
българи в
чужбина
2.11.2014 г.

Стратегически
решения
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Целева група

Български студенти и
млади професионалисти
във Великобритания и
Германия

Профил Германия
- 200+ студенти и работещи попълнили
анкета през 2014г.
- 21+ университета
- средно 1,5 години професионален
опит
- 25% с 3+ години професионален опит
(Анкета 2014)
-

-

-

-

Профил UK
- 35+ учебни
специалности
- 90+ университета
- 250 регистрирани
посетители в Лондон и
125 в Единбург
(Форум 2014)
-

-

-
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Заинтересовани да намерят професионална
реализация в България
-Млади българи (20-24) са най-склонни да се
завърнат вкъщи (Chongarova)
-Броят на завръщащите се българи расте от
2006г. насам (NSI)
- 300+ български студенти и млади
професионалисти в Лондон и 200+ в Германия
заявиха своя интерес към събитието (Анкета,
Форум 2014)
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Данни от изложението в Лондон и Единбург 2014г.
Брой регистрирани посетители
UK

Брой изложители UK
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Повече информация за форума тук: http://magic.piktochart.com/output/3219205-untitled-infographic
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Какви са ползите за Вас при участие във
Великобритания и/или Германия?

Свържете се с над 5700 български студенти във Великобритания и 7500 студенти
в Германия
Броят на българските студенти във Великобритания нараства постепенно през
последните 5 години (HESA). Това е третата най-голяма студентска общност в
чужбина. Българите в Германия са четвъртата най-голяма чуждестранна
студентска общност.
Привлечете таланти от водещи световни университети
Свържете се със студенти от британски университети като: Cambridge, Oxford,
London School of Economics, University College London, Kings College, Warwick,
Edinburgh, Glasgow и други. Разбира се, и германски като: Karlsruher Institut für
Technologie, Technische Universität Stuttgart, Technische Universität Darmstadt,
Universität Heidelberg, Köln, Mannheim, Berlin, München, Frankfurt и много други.
Предимството да сте сред първите фирми с ексклузивен и пряк достъп до
висококвалифицирани кадри
Бъдете сред първите български фирми, които ще се свържат с амбициозните
и умни българи във Великобритания и Германия.
Получете достъп до дата база с подробни CV-та на български студенти и млади
професионалисти в Германия
Всеки посетител се регистрира предварително на уебсайта ни и има
възможност да качи своети CV, като Вие получавате достъп до всички преди
борсата, но и след това.
Посетете Франкфурт и Лондон се запознайте с българската общност
Запознайте се с българите, работещи и следващи на нашите нетуъркинг събития,
които организираме след борсата.

Вашето участие на изложението
Информация
(безплатно)

Предоставяне на подробна информация на посетителите относно:
• Вашата индустрия и фирма
• Настоящи и предстоящи свободни позиции във Вашата компания - стажове,
на пълно работно време и т.н.
• Съвети за подготовка за кандидатстване и интервюта във Вашата компания
• Възможности за кариерно развитие във Вашата фирма

Взаимодействие
и контакт
(безплатно)

Готовност за пряк контакт с участниците чрез:
• Кариерно изложение
• Предварително подготвена презентация за Вашата компания (по желание)

Спонсорство
(по желание)

Допълнителни
услуги
(по желание)
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• Свържете се с нас, ако искате да станете спонсор на BG Careers Fair

• Свържете се с нас, ако се интересувате от допълнителни услуги за
позициониране и връзка с кандидати

BG Careers Fair

Програма на изложението

Кога?

Къде?

7 март 2015 (Лондон ) и 18 април 2015 (Франкфурт)

Лондон и Франкфурт

• Масово Кариерно изложение

Какво?

• Презентации на фирмата (по желание)

• Нетуъркинг след изложението

2.11.2014 г.
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Събитие - Логистика и финанси
Бюджетни сценарии
Таблицата предоставя ориентировъчна разбивка на разходите, които може да
очаквате ако изпратите свой представител на нашето изложение.
Град

Бюджетен
сценарии

ОБЩ
РАЗХОД
(BGN)

ОБЩ
РАЗХОД
(GBP)

Хотел

Храна

Публичен
транспорт

Самолетен
билет

Лондон

Нисък

460 лв.

£186

£27

£32

£10

£117

Висок

965 лв.

£390

£100

£120

£20

£150

Средно

712 лв.

£288

£64

£76

£15

£134

Нисък

473 лв.

£191

£44

£10

£7

£130

Висок

870 лв.

£351

£152

£30

£7

£162

Средно

652 лв.

£263

£96

£20

£7

£140

Франкфурт

Забележка: разходите Ви зависят от времето на правене на резервации. Цените са по-високи в непосредствена близост
до събитието. Изчисленията тук са правени, предполагайки резервации на билети/хотели 2 месеца преди събитието.
Използван е валутен курс от 2.4745 лева за паунд, валиден на 13 ноември 2014г.
2.11.2014 г.
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Контакти
Можете да ни намерите на:
Имейл: Partners@bgcareersfair.com
Фейсбук: Великобритания
Германия
Уебсайт: http://bgcareersfair.com/ (Предстои обновяване)

Живко Желязков, Head of
Corporate Relations
Личен имейл:
jivkojeliazkov92@gmail.com
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