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Кои сме ние? 
UNIQUE ESTATES е специализирана компания за  работа с изключително 

висок клас  клиенти и лидер в продажбата на луксозни имоти. Заради 

качеството и професионалната експертиза, тя е безспорен фаворит на пазара, 

с утвърден авторитет сред бизнес средите. Фирмата  е част от най-големия 

холдинг за недвижими имоти в България – AG Capital и партньор на Christie’s 

Great Estates – най-голямата международна мрежа от брокери в света, 

специализирана в маркетинг и продажба на луксозни имоти. 

Какво е Unique Estates Life? 

Unique Estates Life е единственото у нас специализирано списание, което 

представя, професионално и от най-различни гледни точки, света на 

луксозните недвижими имоти.  То е истински пътеводител за модерен и красив 

живот, ценен партньор за хората, които търсят и високо оценяват 

собствеността от най-висока класа. На страниците на Unique Estates Life 

нашите читатели ще продължат да намират селекцията  от забележителни 

предложения в най-престижните райони и дестинации. 
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За кого е? 
Unique Estates Life e за всички, които знаят какво търсят 

и могат да оценят достойнствата на истинския луксозен 

имот.  Живеят с висок стандарт и очакват домът им да 

съответства на това качество. Постигнали са много и са 

амбицирани за повече. Имат малко свободно време, на 

което много държат и искат в него да получават 

адекватна, интересна, но и развлекателна информация, 

която да обогати техния начин на живот. 
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До кого достига списанието? 
Една от най-големите ценности на Unique Estates е личното отношение към всеки клиент. 

Ние достигаме до избрана, сериозна и проверена във времето публика, която включва реално 

обслужени клиенти и хора, които добре познават високите ни стандарти. 

 

5000 индивидуални клиенти. Между тях: 

• Gold Club Unique Estates – клиенти, купили имоти за над 1 000 000 евро.; 

• Red Club Unique Estates – клиенти, купили имоти за над 500 000 евро; 

• 1000 адреса на потенциални клиенти, селектирани от нашата богата база данни; 

• Всички затворени селища от най-висок клас; 

• Всички членове на Сдружението на фамилния бизнес в България (FBN), където членуват някои 

от най-богатите българи;  

• КРИБ, Български форум на бизнес лидерите (BBLF); Сдружение Дамски форум – най-

влиятелните жени у нас 

• Най-големите межднародни компании у нас – всички членове на Американската търговска 

камара, Френската търговска камара в България; 

 

2000 в търговски и бизнес локации. Между тях: 

• VIP зоните на летище София; 

• Най-елитните ресторанти и клубове в София и страната; 

• Голф клубове; 

• VIP събития със специален достъп; 

• Най-луксозните бутици в България. 
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Съдържание 
• Unique Estates Life използва експертизата на най-компетентните  

специалисти и анализатори, за да представи професионална и 

актуална  информация за пазара на луксозни недвижими имоти; 

• Икономически анализи, които разглеждат темата глобално и от 

различни гледни точки; 

• Интервюта с хора, които са успeли да постигнат много в кариерата си; 

• Най-впечатляващите проекти на архитекти и дизайнери по света; 

• Пазарът на изкуство, големите изложения, панаири и търгове; 

• Селекция Luxury Properties; 

• Селекция Executive Properties. 
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Защо да рекламирате тук? 

С Unique Estates Life Вие гарантирано достигате до  

потребителите на луксозни продукти и услуги, до които 

достъпът е ограничен. 

Използвайте рекламата в списание, което няма аналог на 

пазара, за да сте в контакт до някои от най-

платежоспособните клиенти в България. 

Самото Ви присъствие в Unique Estates Life е гаранция за 

високото ниво, качество и класа на предлагания от Вас 

продукт. 

www.piero97.com



www.piero97.com



График на излизане и подаване на реклама 

Брой Излиза Заявяване до  Подаване - до  

Лято 2015 Май 2015 10.04.2015 25.04.2015 

Есен/зима 

2015 

 

Октомври 

2015 

 

01.09.2015 15.09.2015 

Пролет 

2016 

Февруари 

2016 
15.01.2016 25.01.2016 
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Рекламна тарифа 

Втора корица 2500 лв. 

Трета корица 2200 лв. 

Четвърта корица 2800 лв. 

Реклама една страница 1900 лв. 

ПР една страница 2000 лв. 

Реклама + ПР 2700 лв. 

Вътрешен разтвор 2300 лв. 

Разтвор след първа корица 2900 лв. 

Цените са без ДДС 
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Рекламни пакети 

Каталог имоти 
Участие с 1 страница - 1000 лв. 

Участие с 2 страници в 1 брой - 1 600 лв. 

2 последователни 

участия 

10% отстъпка от цената 

Участие в сайта на Unique Estates 

3 последователни 

участия 

15 % отстъпка от цената 

Бонус - един ПР материал 

Участие в сайта на Unique Estates 

Участие в бюлетина на Unique Estates 

Участие в събитие на Unique Estates 

Цените са без ДДС 
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