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Знаете ли, че...

• Jobs.bg има над 1,3 милиона 

уникални посетители месечно.

• Над два милиона е броят на изпрате-

ните CV-та месечно.

• 80% от посетителите на Jobs.bg 

са на възраст между 20 

и 45 г.

Пазар
Jobs.bg стартира през 2002 г., а от 2003 г. е 
лидер на пазара.
Jobs.bg се стреми да създаде оптималната 
среда, даваща възможност на компаниите да 
открият най-подходящите кандидати, а на 
кандидатите – възможност да реализират 
пълния си потенциал.
Благодарение на това днес интересуващите 
се от възможностите за кариерно развитие 
очакват да открият всички актуални позиции 
в България на едно място – Jobs.bg. А ком-
паниите имат възможност да достигнат до 
всички потенциални кандидати.
Jobs.bg е съучредител и част от The Network, 
най-голямата световна мрежа, включваща во-
дещите кариерни медии в повече от 130 дър-
жави (включително всички европейски държави 
и държави от BRIC). Jobs.bg е партньорът за 
България в The Network и представител на 
кариерните сайтове за съответните държави.
В Jobs.bg се публикуват експертни позиции от 
редица международни компании и европейски 
структури. 

Постижения на марката
Jobs.bg е най-ефикасната кариерна медия и един 
от най-посещаваните сайтове в България.
Jobs.bg има над 1,3 милиона уникални потре-

бители месечно (Source: Google Analytics). 
Повече от два милиона е броят на изпратени-
те CV-та през Jobs.bg за месец. 
Jobs.bg е член на Българската асоциация за 
управление на хора (БАУХ), Асоциацията на 
комуникационните агенции (БАКА), Българска-
та уеб асоциация (BWA), Българската асо-
циация за информационни технологии 
(БАИТ), Американската търговска 
камара (AMCHAM), Българо-ру-
ската търговско-промишлена 
палата, Турско-българската 
търговско-индустриална кама-
ра, също така е и пълноправен 
член на Interactive Advertising 
Bureau – България, Българския 
форум на бизнес лидерите и др.
Jobs.bg е Business Superbrand 
за 2007–2008, потребителски 
Superbrand за 2009–2010 и Superbrand за 
2012–2013.

Продуктът
Jobs.bg е кариерната медия с най-голяма 
аудитория, най-широк кръг от предложения за 

работа и най-широк спектър от потенциални 
кандидати в България. Благодарение на това 
Jobs.bg осигурява на своите рекламодатели 
възможно най-голям брой достигнати канди-
дати при най-добро съотношение цена-брой 
достигнати кандидати.
През 2005 г. Jobs.bg стартира иновативен 

бизнес модел, позволяващ на компаниите 
сами да избират подходяща за тях 

опция и цена. Те могат да изби-
рат между Platinum, Gold, Silver 
и безплатни обяви. Типът обява 
определя подреждането на 
обявата в общия списък, като 
Platinum обявите са в началото 

на списъка, следвани от Gold, 
Silver и безплатните.

Премиум обявите гарантират по-
голяма видимост на обявените позиции. 

Премиум обявите са изключително под-
ходящи в случаите, когато компанията търси 
кандидати за ръководни позиции, експертни по-
зиции или кандидати в силно конкурентни сфе-
ри. Индиректно те комуникират важността на 
позицията и на човека, заемащ тази позиция, 
за компанията, както и оказват влияние върху 
отношението на кандидатите към позицията и 
компанията като цяло (employer branding).
Услугата „Препоръчани компании“ дава 
възможност за популяризиране на работо-
дателската марка (employer branding), като 
позволява на компаниите да промотират своя 
профил, съдържащ информация за компанията 
и обявените актуални позиции.
Проектът „Компаниите в България“ се раз-
работва от редакторския екип на Jobs.bg. 
В проекта участват ключови компании от 
различни сектори, представляващи интерес 
за аудиторията на сайта. Видео профилите 
в Jobs.bg представляват кратък видео клип, 
в който се разказва за компанията, възмож-
ностите за развитие в нея и защо тя е добър 
и предпочитан работодател. Видео клиповете 
се публикуват в профилите на компаниите 

Jobs.bg е основният източ-
ник на кариерна информация 
и един от най-посещаваните 
сайтове в България. 
Над 70 000 компании ползват 
Jobs.bg и публикуват повече 
от 35 000 позиции за работа 
месечно. Jobs.bg има над 
1,3 милиона уникални потреби-
тели месечно (Source: Google 
Analytics). Повече от два мили-
она е броят на изпратените 
CV-та през Jobs.bg за месец.
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Знаете ли, че...

• 72% от аудиторията на Jobs.bg са 

с висше образование.

• 71% посещават сайта, за да се ин-

формират за случв
ащото се в тяхната 

професионална област, като 

не планират смяна 

на текущата си 

работа.
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• Над 70 000 компании ползват 

Jobs.bg и публикуват повече от 35 000 

позиции за работа месечно.

• 74% от посетителите на Jobs.bg в 

момента работят.
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Jobs.bg стартира.

Стартира Cars.bg.

Стартира Homes.bg.

Jobs.bg стартира 
Economy.bg.

Стартира мобилната услуга на Jobs.bg

Jobs.bg организира световната среща на 
The Network в България. На нея присъстват 
представители на повече от 130 страни.Jobs.bg става пазарен лидер.

Jobs.bg стартира иновативен бизнес 
модел, позволяващ на компаниите сами да 
изберат подходящата за тях цена и опция.

Jobs.bg става съучредител и партньор за България в The 
Network, най-голямата световна организация, обединяваща 
водещите кариерни сайтове в над 130 държави.

в Jobs.bg, като дават възможност на инте-
ресуващите се кандидати да се запознаят 
с компаниите и възможностите за кариерно 
развитие в тях. 
Според мащабно международно проучване, 
проведено в 66 държави от Intelligence Group и 
The Network, 74% от ползващите Jobs.bg в мо-
мента работят, 10% са студенти. 17% са на 
възраст между 20 и 24 години, 21% са между 
25 и 29 години, 17% са между 30 и 34 години, 
14% са между 35 и 39 години и 11% са между 
40 и 45 години. 
72% от потребителите на Jobs.bg имат 
висше образование, като 26% са със степен 
бакалавър, 45% – със степен магистър, а 1% 
имат докторска степен (Source: Intelligence 
Group).
74% от посетителите на Jobs.bg 
в момента работят и заемат 
експертни и ръководни позиции. 
71% посещават сайта регу-
лярно, за да се информират за 
случващото се в тяхната про-
фесионална област, като към 
момента не планират смяна на 
текущата си работа. 

Съвременно развитие
След навлизането и утвърждаването на 
смартфоните, през 2015 г. Jobs.bg старти-
ра широкодостъпна мобилна услуга. Новата 
услуга дава възможност на потребителите 
да разглеждат и кандидатстват по обявени-
те позиции навсякъде и по всяко време през 
мобилни устройства. Jobs.bg има дълъг опит 
в мобилната област. През 2006 г. в партньор-
ство с Глобул/Теленор създава първата мобил-
на версия за услугата i-mode, а през 2009 г. е 
създадена мобилна версия в партньорство с 
Мтел за услугата Vodaphone Live. 
Jobs.bg работи активно върху иновативни 
проекти в сферата на медии, технологии за 

Промоция
Jobs.bg прави значителни инвестиции 

в популяризирането на бранда и на 
интернет като място за търсене 
и предлагане на възможности за 
кариерно развитие.
Jobs.bg партнира на широк спек-
тър от значими професионални 
събития.
Основен принос за популяризира-

нето на бранда имат самите ком-
пании и потребителите на Jobs.bg. 

Jobs.bg се използва активно от повече 
от 70 000 компании и от повече от 

1,3 милиона потребители месечно. Те споде-
лят информация за бранда и услугата сред 
своите познати и бизнес партньори. Това е 
възможно благодарение на добавената стой-
ност, която услугата има за тях, и поставя 
високи изисквания пред Jobs.bg.

Ценности на марката
Jobs.bg се стреми да създаде оптималната 
среда, даваща възможност на компаниите да 
открият най-подходящите кандидати, а на 
кандидатите – нови възможности за кариерно 
развитие.
Политиката на сайта има за цел да гаран-
тира баланс в интересите на компаниите и 
потребителите. 
Jobs.bg следва политика за прилагане на ед-
накви условия към всички компании и потреби-
тели.

управление на човешки капитал, технологии за 
обучение и развитие и др.
ECONOMY.BG 
Jobs.bg стартира Economy.bg 
– издание за бизнес, икономи-
ка и мениджмънт. Част от 
Economy.bg е Human Capital – 
водещата медия в сферата на 
човешкия капитал. 
Economy.bg следи тенденциите 
в световната и българската 
икономика от съществено значе-
ние за случващото се в България, 
ключовите бизнес сектори, компании-
те и хората, които са част от тях. 
Economy.bg създава уникално редакционно 
съдържание – видео интервюта, статии, ана-
лизи, статистики и проучвания, създадени в 
сътрудничество с мениджъри от български и 

чужди компании, икономически анали-
затори и експерти от различни 

бизнес сектори.
Бюлетинът на Economy.bg 
достига до повече от 150 000 
потребители – мениджъри и 
професионалисти от различни 
бизнес сектори и над 70 000 

регистрирани компании, ползва-
щи Jobs.bg.

CARS.BG
Cars.bg стартира през 2009 г. Днес 

Cars.bg е водещ сайт за информация и но-
вини за нови и употребявани автомобили с над 
1,2 милиона уникални потребители месечно 
(Source: Google Analytics) и над 110 000 актив-
ни оферти за автомобили.
HOMES.BG
Homes.bg стартира през 2011 г. Homes.bg е 
водещ сайт за търсене и предлагане на не-
движими имоти.
ONE.BG
One.bg е среда, която позволява създаването и 
поддържането на професионални контакти и дава 
възможност на потребителите да следят случва-
щото се в тяхната професионална област.

Superbrands Bulgaria 2015–2016 

| www.superbrands.bg


