
Partnership Proposal



BEST
At a glance…

BEST (Борд на европейските студенти по технологии) е постоянно 

развиваща се организация с нестопанска и неполитическа цел. От 1989 

година ние осигуряваме комуникация,  сътрудничество и обмен на 

възможности за студенти от цяла Европа. 

 

Наш приоритет е да предлагаме 

високо квалифицирани услуги за 

студенти от цяла Европа. 

3000 членове, 90 технически университета, 32 европейски държави.

Организирани повече от 100 
събития годишнo

3 000 активни членове

 1 000 000 студенти, които
  достигаме
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BEST София
Защо сме толкова специални?

Защото даваме възможност на студентите да участват в  обучителни, практически и 

помагащи за личностното развитие курсове, където могат да научат повече за:

 
●Различни области на инженерството

●най- новите технологични открития

●“Soft skills”

●Чуждите езици

●Различни култури

 

Локалната група в София е единственият представител на 

BEST в България. Понастоящем повече от 35 членове 

доброволно организират и популяризират дейността на BEST 

и възможностите, които предлагаме.
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Есенен Академичен курс

Kурсът тази година е свързан с баланса между екологията и иновациите 

в сферата на транспортните средства. Ще се проведе от 29 август до 6 

септември и ще бъдат засегнати следните теми: 

Видове двигатели и горивни системи;

Методи за намаляване на вредните емисии;

Резултатите от работата на отборът на 

ТУ- София за състезанието Eco Shell Maraton.

22 студенти от цяла Европа ще имат възможността да:

●Опознаят българските традиции и култура и посетят различни 

забележителности;

●Посетят лекции, свързани с темата на курса 

●Посетят  компании в областта на темата на курса.

 

Dude, green up my 
ride! 

Защо академичен?
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Нашето предложение към вас:

● Лекция, проведена от вашата компания пред международните и 

български участници в курса (на английски език);

● Брандиране на лекционните зали;

● Брандиране на местата за почивка;

● Брандиране на тениските за участниците;

● Ваше лого на уебсайта на събитието;

● Ваше лого на официалния уебсайт на BEST София и на Facebook 

страницата ни;

● Ваше лого на плакатите за събитието;

● Предоставяне на ваши рекламни материали, осигурени от компанията, 

в пакетите за „Добре дошли“ на участниците;

● Предоставяне на снимков материал след събитието.

 

 

 

Промоция:
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Нашето предложение към вас:

Компанията поставя задача-казус на участниците. Отборите ще трябва да 

намерят рационално и приложимо решение на казуса в рамките на 

няколко часа и да го представят пред компанията.

Case study:
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Team design:

Участниците ще имат за задача да конструират устройство по зададени 

параметри и изисквания в рамките на няколко часа и след това да го 

демонстрират.



Нашето предложение към вас:

 
Промоция

Лекция, проведена от човек

от вашата компания

Посещение във вашата компания

Case study/Team design, зададени от вас

Цена в лева

Пакети:
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Deluxe 
package

Promo 
package

600       300



Контакти:

Винаги  сме на ваше разположение

Ако имате въпроси или се нуждаето от повече информация – не

се колебайте да се свържете със нас:

Милена Петлева
Vice-President for Corporate Relations
E-mail: milena.petleva@BEST.eu.org

Mobile Phone: +359 988 80 23 49
 

Иванина Атанасова
AC Corporate Relations Responsible

E-mail:  ivanina.atanasova@best.eu.org
Mobile Phone: +359 897 69 69 71
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