За програмата
„Еврофутбол Академия“ дава възможност на хора със средно образование без трудов опит или
друга квалификация да получат знания за букмейкърската дейност и да се включат да работят
като букмейкъри в системата на „Еврофутбол“, една от бързо разрастващите се български
компании с повече от 25 годишна история като пазарен лидер.
Курсът преминава на два етапа:
1. Онлайн обучение и онлайн изпит
2. Практически курс, организиран по области и региони и полагане на финален изпит.
Завършилите успешно курса получават
сертификат за първоначално обучение за
букмейкър.
Задено с това получилите сертификат се
включват в приоритетната база данни, от
която дружествата, собственици на
букмейкърски пунктове избират кандидати за
работа във вече съществуващи или
новооткриващи се пунктове в системата на
„Еврофутбол“.

Онлайн обучение и онлайн изпит
Учебният материал е организиран в няколко основни раздела, които запознават обучаващите
се с основните понятия и теми чрез видеоклипове и графични материали.
Онлайн обучението е напълно безплатно за всички желаещи.

Регистрация
За да участвате в обучителния курс е необходимо да се регистрирате като попълните:

Трите си имена
Адрес по местоживеене
Телефон за връзка и e-mail
Дата на раждане
След регистрацията ще можете да разглеждате обучителните материали от курса.
Когато считате, че сте готови можете положите и онлайн изпит.
Онлайн изпита можете да попълните до три пъти, като ви се зачита постигнатия най-висок
резултат от него. Той се състои от 12 въпроса, на които трябва да дадете верни отговори.
Резултатът от изпита се измерва в точки, като за всеки верен отговор получавате 10 точки.
Курсистите се с резултат над 80 точки ( Осем верни отговора) се допускат до практическия курс
напълно безплатно.

Практически курс
Практическият курс се организира по области и региони, т.е. в близост до местоживеенето на
кандидатите.
Той се състои в практически упражнениа за работа с талони, програми и запознаване на
основните функции на терминала.
Практическият курс завършва с изпит „на хартия“.
Обучаващите се попълват тест и талони за различните продукти на „Еврофутбол“.
Успешно преминалите теста получават сертификат и регистрация в приоритетната база данни
на Еврофутбол.
Неиздържалите практическия курс могат да се явят отново на следващата обявена дата, като
заплатят сумата от 35 лева.
Регистрирайте се за да започнете.
Успех!

