
 

 

Отворени консултации на тема: 

 „Твоето образование в чужбина” 

Екипът на Cool Travel Bulgaria има удоволствието да Ви представи 

нашият проект „Отворени консултации на тема: Твоето образование в 

чужбина”. По своето естество това ще е един грандиозен проект, подплатен 

със сериозна реклама и безупречна организация.  

Кои сме ние? 

 

Cool Travel Bulgaria е агенция, която организира образователни 

програми - езикови курсове, езикови ваканции и висше образование в 

чужбина, младежки и студентски програми - Work and Travel USA, стажове в 

Европа и САЩ. Агенцията работи в сътрудничество с над 20 организации в 

Европа и света.  

Със самото си създаване през 2008 година, Cool Travel успява да 

надхвърли поставените цели и постига висок дял на пазара на Work and 

Travel услугите. Силните бизнес резултати довеждат до увеличаване 

мащаба на фирмата. Компанията не спира да си поставя високи цели и 

успява да достигне ръст от 100% всяка изминала година в сравнение с 

предходната. Тези резултати я поставят на пето място сред фирмите в 

бранша през 2011 година, а през 2013 – тя вече заема трета позиция и дава 

категорична заявка, че се цели към първото място.  

Каква е нашата цел? 

Чрез проектът се надяваме максимално голям брой хора да добие 

актуална и достоверна информация за възможностите, които предлагат 

различните държави и техните образователни институции. Ние смятаме, че 

образованието само по себе си е неразделна част от пътя, който трябва да 

извърви всеки млад човек. И тъй като ние сме агенция, която е в услуга на 

младите хора се надяваме, че това начинание ще е в тяхна полза. Нашето 

най-искрено желание е този проект да се превърне в наша запазена марка. 

Ще се радваме Вие да сте част от тази традиция и нека заедно бъде в услуга 

на всички млади хора!  



 

 

 Къде и кога ще се проведе мероприятието? 

 София – 13.02.  Парк хотел „Витоша” 

 Велико Търново – 15.02. х-л „Панорама” 

 Бургас -  18.02. х-л „Аква” 

 Стара Загора – 19.02. ГПЧЕ „Ромен Ролан” 

 Пловдив – 20.02. х-л „Санкт Петербург” 

 Варна – 27.02. „Best Western” парк хотел 

 

Каква е програмата на мероприятието? 

 

Екип от висококвалифицирани консултанти от отдел „Образование в 

чужбина” ще посети всеки град в уречените дати и ще разяснява 

особеностите за кандидатстване в най-желаните държави в Европа. 

Основно Германия, Дания, Холандия, Великобритания, Франция и др. След 

което мероприятието ще премине в отворени индивидуални консултации и 

всеки свободно ще може да задава своите въпроси и съответно да се 

консултира по конкретни теми.  

 Мероприятието ще започване е 10 ч. сутринта и ще продължи до 

16:00 ч. на същият ден. 

  

Как мога да се запиша и какво ми е необходимо за да участвам? 

 

Участието в проекта „Дни на отворените врати 2016” е безплатно. 

Всеки може свободно да посети мероприятието и да получи информация.  

 

За online регистрация: www.myeducation.bg 

 

За предварителни записвания и въпроси:  

 

 Тел: 0882 544 355 

 Email: edu@cooltravel.bg 

 


