
 

 

Отборът на смелите, който 

носи слава на успелите 

БТЛ Акаунт мениджър 
София, България  

Ние, „ВМ Финанс Груп” сме българска икономическа група, която управлява портфолио от 8 

компании в различни сектори – дистрибуция на бързооборотни стоки, логистика, печатно-

издателска дейност, реклама и образование. Висока оценка за отличната ни бизнес репутация, 

ефективна стратегия и продължаващо развитие и израстване е присъдената ни през 2015 г. 

награда от банка Гутман за „Най-добър семеен бизнес в Централна и Източна Европа“. 

 

Рекламна агенция А Теам, част от ВМ Финанс Груп, е асоцииран член на Асоциацията на 

рекламните агенции в България. Като рекламна агенция, предлагаща пълно обслужване, ние 

работим за повече от 30 световни и български марки. Осигуряваме отлични ATL и BTL решения 

в създаването на творчески концепции и дизайн, изграждане на марки, ТВ и радио спотове, 

медийно планиране и купуване, събитиен мениджмънт, промоции и мърчандайзинг. 

 

Ако сте динамична личност с интереси в областта на събитийния мениджмънт, ви предлагаме 

да се присъедините към нас на позиция: 

БТЛ Акаунт мениджър 

Отговорности: 

• Организира и контролира БТЛ активности по клиенти и ръководи промоционални екипи; 

• Отговаря за организирането и качественото изпълнение на събития спрямо бюджет, марж, и 

изискванията на клиентите; 

• Координира работата на регионалните представители при осъществяване на съответните 

промоции и кампании; 

• Участва в планирането на финансовите резултати за поверения клиент; 

• Поддържа контакт с представители на фирми подизпълнители – медии, медийни агенции и 

производители; 

• Договаря графично оформление на рекламен носител с клиента; 

• Отчита ефективност на кампания след приключването й; 

• Изготвя презентации и стратегически проекти; 
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• Отговаря за привличането на нови клиенти за БТЛ услуги. 

Изисквания: 

• Минимум 2 години опит в организирането на събития и промоционални активности; 

• Образование в областта на маркетинга / event management e предимство; 

• Компютърна грамотност: MS Office; 

• Добро ниво на владеене на английски език; 

• Умения за работа с клиенти; 

• Комуникативни, организационни и презентационни умения; 

• Свидетелство за управление на МПС – готовност за шофиране. 

Ние Ви предлагаме:: 

• Възможност да работите с доказани професионалисти; 

• Добри условия на труд в екип от професионалисти; 

• Работа за утвърдена компания, в динамична и предизвикателна обстановка; 

• Добро възнаграждение; 

• Допълнителни социални придобивки. 

Ако нашето предложение Ви привлича и сте готови да приемете предизвикателството, 

моля, изпратете автобиографията си на mailto:mmincheva@vmfgroup.com 

Данните, предоставени от Вас, са лични данни по смисъла на ЗЗЛД и се предоставят доброволно 

и с изричното съгласие на всеки кандидат. Личната Ви информация ще бъде използвана 

единствено за целта на настоящия подбор. 

Срок на обявата: 30.09.2022 г. 
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