
Доброволческа кампания  

BEGE Expo & EEGS 2017  

20-23 ноември, Интер Експо център, София 

 

Доброволческата кампания цели да даде възможност на студенти с интерес в областта на 

гейминга и развлекателната индустрия да вземат участие в двете най-големи международни 

събития за игралната и развлекателна индустрия на Балканите и Източна Европа – 

Балканското изложение на игралната и развлекателната индустрия (BEGE Expo) и 

Източноевропейската конференция на игралната индустрия (EEGS).  

 

Кога се провеждат събитията?  

EEGS 20-22 ноември 2017 

BEGE Expo 22-23 ноември 2017 

 

Какво ще получа, ако се включа?  

Като участник в BEGE Expo и EEGS ще имаш възможността да разбереш “от кухнята” как се 

организира международно събитие с такива параметри, да установиш множество контакти с 

експерти от игрална индустрия в България и по света и да почерпиш опит от специалисти. 

Участието ти дава достъп до всички лекции и панели, изложбеното пространство, всички 

съпътстващи събития, както и професионалния EEGS Masterclass, конкурсът Gaming StartUp 

Challenge, в който стартиращи компании ще се борят за отличие. За финал ще разпускаме 

заедно по време на официалното EEGS Networking Party (21.11.), конкурса за красота Miss 

Gaming BEGE, както и грандиозното BEGE Party (22.11.). 

 

Доброволческата програма е добра възможност да: 

 Упражните своя английски  

 Да придобиете опит в организирането на събития  

 Да добавите още един сертификат за необикновени заслуги към колекцията си!  

 

 

Доброволците ще имат възможност да се включат по няколко направления в 

организацията и подпомагане на събитията.  

 

1. Провеждане на интервюта с лектори и изложители (Общо 4-ма доброволци) 

2. Технически съпорт по време на EEGS (2-ма души) 



3. Технически съпорт по време на BEGE (3-ма души) 

4. Регистрация (Общо 6 души – като един трябва да чете анонсите по радио уредбата)  

5. Списване на BEGE&EEGS бюлетин (4 души) 

6. BEGE Awards Support (1 човек)  

7. Miss Gaming BEGE 2017 Supporter (1 човек) 

8. BEGE Party Support (6 души) 

9. EEGS Networking Party Support (2 души) 

10. Social Media Master ( 2 души) 

 

Изисквания за участие:  

 Да сте настоящ или дипломиран студент в някое от следните направления: 

Маркетинг. Журналистика, Медии и комуникации, или друга свързана специалност. 

 Да владеете много добър говорим и писмен английски (B2 и нагоре).  

 Да имате добри комуникационни умения и умения за работа в екип. 

 Да умеете да се ориентирате бързо в непознати води. 

 Да действате организирано и да реагирате бързо в непредвидени ситуации.  

 Да имате умения за писане и говорене пред камера (Задължително само за позиция 1 и 5).  

 

Как да се включа?  

1. Попълнете тази анкета! 

2. Не забравяйте да напишете своя имейл адрес!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cognitoforms.com/BEGEExpo/VolunteerProgramApplication

