
embrioo.com 
 

The best students in design, 

web design, web animation, 

painting, copywriting and 

web development to work 

on:  
• New Home page 

design  

• Web site layout 

• Usability and  

• Users 

Understanding of 
embrioo.com 

is hunting for …  



 

Сформираме Web developing екип @embrioo.com – 
стажанти: Web developers, Web designers, Copywriters. 
 

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 и умните!  
 

Със свежи идеи и хъс да направят нещо Невиждано, за да работим заедно 
по нов дизайн и структура на интерфейса на уеб сайта embrioo.com: 
 
 

• Ако вярвате, че имате невероятната дарба да мислите 4D (какво 
вижда, какво чете, какво клика и какво чувства потребителя),  
ние търсим точно вас. 
 

• Ако сте гений само в едното от горните, също търсим точно Вас, 
защото заедно ще  
 

 

 

Ролята на стажантите е зедно в екип да изработят нов интерфейс на уеб 
сайта  www.embrioo.com  така че той да стане по-разбираем за всяка от 
четирите си групи потребители, да стане Fancy,  повече User-friendly. 
 

 

embrioo.com 
 

http://www.embrioo.com/


Сформираме Web developing екип @embrioo.com – 
стажанти: Web developers, Web designers, Copywriters. 

 

Отговорности: 
 

 

• Уеб дизайнерите ще проектират четири различни секции в 
сайта, всеки един по една. 

 

• Уеб девелопърите (PHP) ще изработят  нов модул, който 
предстои да бъде програмиран и ще направят HTML на новите 
страници и подобрения на старите в сайта. 

 

• Копирайтърите ще напишат текстовете към новите страници и 
ще направят подобрения на съществуващите. 

 
 

Какво ще научите от стажа при нас: 
 

• Как се прави дизайн на програмни алгоритми и как се 
разработват нови модули в съществуващ сайт със сложни 
функционалности. 
 

• Как да изобразим визуално  един и същ сайт, но за четири 
съвсем различни групи потребители. Едно и също нещо 
изразено с езика на различни потребители. “Точно на Вас 
говоря!” 
 

• Как да напишем посланията към четири различни групи 
потребители така, че те “да купят“ нашата услуга използвайки 
различен начин на подреждане на думите. 
 

• Психологията на четири различни групи потребители. 
 

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

embrioo.com 
 

mailto:rennie@embrioo.com

