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Идеен основател:
ПРОФ. ДИН. ЮЛИЯ УЗУНОВА  

Организационен комитет:
ДОЦ. Д-Р ЕВГЕНИЯ ТОНКОВА 
ДОЦ. Д-Р БИСТРА ВАСИЛЕВА
ГЛ. АС. Д-Р ВАНЯ КРАЛЕВА
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ДОКТОРАНТ ЯНА БАЛАШОВА-КОСТАДИНОВА
ДОКТОРАНТ МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА

Организационният комитет на Четвъртата юбилейна студентска 
олимпиада по маркетинг с международно участие кани всички студенти, 
бакалаври и магистри от цял свят, които имат интереси в сферата на 
маркетинга да вземат участие в събитието.

Награден фонд: Наградният фонд е в парична стойност  и се осигурява от 
HORIZON SOFTWARE SOLUTIONS
  

По-важни срокове: 
Краен срок за изпращане на регистрационната форма:             30.04.2017
Изпращане на потвърждение за включване на екипите:              15.05.2017
Дата на провеждане на олимпиадата:                                                                  29.06.2017
Съпътстващи събития:                                                                                               30.06.2017

 

Тематични направления:

•Маркетинг и иновации;
•Онлайн B2B и B2C маркетинг;
•Приложен маркетинг чрез използването на съвременни технологии.

Формат: разработване на казус по конкретен проблем/проблеми и 
публично представяне на резултатите.

Работни езици: български и английски



Условия за участие:
Всеки университет може да вземе участие в състезанието с един отбор от 
студенти обучаващи се в степен „бакалавър“ и/или един отбор от студенти 
обучаващи се в степен „магистър“ и/или един отбор от студенти обучаващи 
се по програмата Еразъм + (съставен от студенти бакалаври или магистри). 
Отборите трябва да се състоят от максимум три лица. Отборите на 
бакалаври и магистри ще бъдат класирани по отделно.
В случай, че има повече желаещи, изпращащата институция следва да направи 
предварителен подбор и да допусне екипите, показали най-добри резултати.

Покриване на разходите:
Всички пътни разходи и разходи свързани със застраховки по пътуването се 
покриват от участниците или от университетите, които представляват. 

Настаняване:
По желание може да бъде извършено настаняване в студентски общежития.

За регистрация, използвайте прикачената в поканата форма.

Социални събития:

Организационният комитет ще предложи социални събития и обиколка на 
забележителностите на града след регистриране на предварително желание 
от страна на участниците.

Регистрация за участие:
http://www.ue-varna.bg/article.aspx?id=18026

За контакти:
Доц. д-р Евгения Тонкова

Телефон:  + 359 882164699
olympiad.marketing@ue-varna.bg 


