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А1 и БДВО дават старт на осмото PR предизвикателство към студенти  

A1 Challenge 
 

Конкурсът дава възможност на студентите от комуникационни специалности да покажат своите 

възможности в задание по реален проект 
 

Стартира осмото издание на предизвикателството на А1 и Българско дружество за връзки с 

обществеността (БДВО) – А1 Challenge. За първа година форматът ще се проведе онлайн – на 

специално създадена Facebook страница, а срокът за кандидатстване е до 10 май 2019 г. Конкурсът 

е насочен към всички студенти в сферата на комуникациите, рекламата и връзките с 

обществеността, а темите, с които могат да се включат, са две: „Как да научим баба и дядо да 

ползват интернет?” и „Интернет: новата детска площадка. Как да я направим полезна и 

безопасна?”.  

 

За да станат част от предизвикателството, студентите трябва да сформират отбори, които включват 

от 2 до 5 участници и да запишат кратко видео (до 5 минути), в което представят своята идея за 

комуникационна кампания. Задължителните елементи, които трябва да присъстват в подадените 

материали, включват: име на отбора и представяне на екипа, избрана тема, направени проучвания, 

подкрепящи комуникационната стратегия, предложение за тактики, план за действие и начини за 

измерване на резултатите след края на кампанията.  

 

Студентите могат да публикуват своето видео на стената на официалната страница на конкурса A1 

Challenge 2019 във Facebook не по-късно от 10 май 2019 г. Всички участници ще имат възможността 

да покажат своите умения с реален проект пред потенциални работодатели, а отборът, събрал най-

много харесвания, печели голямата награда от А1 – смартфон за всеки участник от екипа. 

Избраният проект ще бъде представен по време на ежегодната церемония PR Приз 2019, 

организирана от БДВО. 

 

Студентите следва да са завършили минимум трети курс от своето обучение по специалност „Връзки 

с обществеността”, друга комуникационна специалност или да следват магистърска програма. 

 

 

 

А1, част от A1 Group, е водещ доставчик на дигитални услуги и телекомуникационни решения в България. Компанията 

предоставя мобилни и фиксирани услуги, високоскоростен интернет, цифрова и сателитна телевизия, включително четири 

собствени спортни канала – MAX Sport 1, MAX Sport 2, MAX Sport 3 и MAX Sport 4, платежни услуги, собствена платформа 

за музикален стрийминг, cloud и IoT решения на 5 милиона клиенти. През 2018 г. A1 България отчита приходи от 446,2 

милиона евро, а сравнимата EBITDA e 138 милиона евро. 

A1 Group е водещ телекомуникационен доставчик в Централна и Източна Европа с повече от 24 млн. клиенти. A1 Group 

оперира в седем държави: Австрия (А1), България (A1 Bulgaria), Беларус (velcom), Хърватия (A1 Croatia), Словения (A1 

Slovenia), Сърбия (Vip mobile) и Македония (one.Vip). Приходите на A1 Group за 2018 година са 4,47 милиарда евро, а 

сравнимата EBITDA e 1,38 милиарда евро. Портфолиото на A1 Group включва гласова телефония, високоскоростен интернет 

и мултимедийни услуги, както и решения в областта на високите технологии, преноса на данни и онлайн разплащанията. 

Групата разполага със стабилен акционер в лицето на América Móvil – третият по големина доставчик на мобилни услуги в 

света. 

Корпоративни комуникации 

А1 България 

0882 201 215 

http://www.а1.bg 
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