
embrioo.com 
 

Is now searching for its 
events … 

Students in PR, communication, event management, 

marketing, to:  

Plan the event 

Communicate the 
event 

Create an event 
concept 

Run the event 

http://www.iconarchive.com/show/dumper-icons-by-draseart/Calendar-Empty-icon.html


Организатор събития – стажант 
 

Кои сме ние? 
 

Embrioo.com е първата по рода си глобална онлайн платформа за отворена 
иновация. Там всеки може да публикува идея, да я доразвие в бизнес 
концепция заедно с други хора от цял свят работейки във виртуални офиси 
и след това да продадем концепцията на Корпорация.  
 

Embrioo.com свързва хората с идеите, хората с талант да доразвиват 
идеите, с Корпорации и локални компании, които купуват и ползват бизнес 
концепциите за развитието на собствения си бизнес. 
 

Ние сме  хора, за които това което е модерно днес, е вече супер остаряло.  
 

Търсим различните!  
 

Със свежи идеи и хъс за развитие в сферата на Организиране на събития и 
Връзките с обществеността: 
 

• Ако вечно сте различен от останалите, където и да отидете, 
каквото и да правите, ние търсим точно вас. 

 

• Ако имате невероятната амбиция да сте най-добър от всички на 
света, срещнете такива като Вас. 

 

• Ако постоянно ви хрумват нови идеи, значи с лекота ще се 
впишете в екипа ни.  
 

• Ако имате над 10 000 приятели в социалните мрежи, значи сте 
точния човек! 

 

 

Ролята на стажанта е да организира, популяризира и проведе събитие, 
представящо дейността на компанията по нестандартен и запомнящ се 
начин! Такова, за което после всички ще говорят! 
 

 



Организатор събития – стажант 
 

Отговорности: 
 

• Подпомага изготвянето на проекто-план за събитието. 
 

• Отговаря за популяризирането на събитието в електронните 
медии, социални мрежи и чрез партниращи организации, с цел 
привличане на учaстници. 

 

• Организира и участва в подготовката и разпространението на 
необходимите рекламни материали, статии и пресрелийзи за 
събитието. 

 

• Извършване на директна промоция по времето на 
реализацията на събитието. 

 

• Организира PR дейности след събитието. 
 

Какво ще научите от стажа при нас: 
 

• Как се организира събитие - кои са важните неща при 
планирането и реализацията му. 
 

• Как да правите атрактивна промоционална кампания. 
 

• Как се комуникира с потенциални и настоящи партньори. 
 

• Колко е важна екипната работа, синхрона и навременното 
изпълнение на всички задачи. 
 

• Вижте реалното събитие и как сте се справили със задачата. 
 

Изпратете ни вашето CV и мотивационно писмо на aurora@embrioo.com 
и очаквайте включване от нас! 


