Работа с eCasting
Започнете работа чрез eCasting.me
Търсим кандидати за:
Статисти за кино продукции
 Статисти за ТВ продукции
 Лица за телевизионни реклами и клипове
 Лица за корпоративни печатни реклами
 Платена публика за ТВ предавания
 Платена публика за мероприятия
 Модели и манекени за Конкурси за красота
 Модели за прически в Студия за красота
 Промоутъри
 Хостеси и Хостове за фирмени партита и събития
 Танцьори и Танцьорки
 Таланти


Няма ограничение за повечето длъжности за възраст и пол.
Всеки човек (или домашен любимец) може да бъде статист, без значение на възраст, пол или височина.
Обикновено на статиста не се налага да учи сценарии или да помни дълги монолози, но понякога казва
реплики, които остават в историята. Едно от най-основните задължения на статиста е да бъде себе си.
Работата на статиста е временна, без обвързващи договори и месеци изпитателен срок. Хонорарът на
статиста се определя на снимачен ден и в повечето случаи се заплаща веднага.



 Удобно за студенти
Удобно за допълнителна почасова работа
 Удобно за работа на смени
 Удобно за пенсионери

Регистрацията в каталога на eCasting.me е БЕЗПЛАТНА и БЕЗСРОЧНА, отнема няколко минути!

РЕГИСТРАЦИЯ В ТРИ ЕТАПА:
ЕТАП 1:
Регистрирайте се в eCasting.me
ЕТАП 2:
Попълнете коректно данните в профила – данни за контакт, био-метрични данни, умения и опит, снимки
(портретна и в цял ръст).
ЕТАП 3 (опционално):
АКТИВИРАНЕ на ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРОФИЛ
Промотирайте на челни позиции Вашият профил в каталога за партньорската мрежа на eCasting.me. За да
промотирате на челно място Вашият профил в каталога за партньорската мрежа на eCasting.me е
необходимо да АКТИВИРАТЕ своят профил. Продуцентите и агенциите ще имат директен достъп до Вашият
профил. eCasting.me ще включи Вашият АКТИВИРАН ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРОФИЛ в месечният бюлетин, който
изпращаме до нашите партньори (телевизии, рекламни агенции, филмови продуценти, модни агенции).
* eCasting.me НЕ е посредник във взаимоотношенията между Вас и продуцентските къщи, рекламни или
модни агенции. Вашето участие в eCasting.me НЕ поражда никакви финансови задължения към eCasting.me
при Вашето наемане.
За допълнителна информация, можете да се запознаете с Често задавани въпроси.

