
Тежка  промишленост 3%  

7%  
Обществени сгради

8% 
Лека 

промишленост
11% 
Хотели 

и спортни 
комплекси

22% 
Бизнес сгради  

и търговски центрове

24% 
Недвижими имоти

19% 
Строителство

6% 
Банки и финансови  

институции

Единственото B2B издание в България, обхващащо всички теми, свър-
зани с Фасилити мениджмънт: управлението на процесите и систе-
мите в сгради, съоръжения и автомобилни паркове. Основната цел на 
списанието е да представи нови идеи и успешни практики в областта 
на експлоатацията и поддръжката на сгради и съоръжения, да популя-
ризира в България понятието “фасилити мениджмънт” и професията 
“фасилити мениджър”. 

 Административни директори

25% Технически мениджъри

11% Други

Профил на читателите

29% Собственици / Управители

35% Фасилити мениджъри /

29.5 х 22.5 cm

56–64 стр.

СОБСТВЕНО ИЗДАНИЕ

Периодичност: 4 пъти годишно

Тираж: 1200

Разпространение: по абонамент, в търговската мрежа  
и на рецепции в бизнес сгради

Вече и 

в избрани 
РЕП в цялата 

страна
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СП.

Рубрики

Новини и архив на изданието на www.facilities.bg

ОСВЕТЛЕНИЕ

ФЛИЙТ 
МЕНИДЖМЪНТ

ЕНЕРГИЙНИ 
УСЛУГИ

ФИНАНСИРАНЕ
СГРАДНИ 

ИНСТАЛАЦИИ
CAFM ЗУЕС ПРАВОBMS ОХРАНА АУТСОРСИНГ ВИК

ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ
ПРОПЪРТИ 

МЕНИДЖМЪНТ
АРХИТЕКТУРАПРОЕКТИРАНЕ

CENTER 
МЕНИДЖМЪНТ

ЗАСТРАХОВАНЕ
ТЕХНОЛОГИИ В 

СТРОИТЕЛСТВОТО
ВЪТРЕШЕН ФМ

Теми 2019
ТЕМА 1 ТЕМА 2 ТЕМА 3

ДОПЪЛНИТЕЛНО 
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

ЗАЯВКА ЗА 
РЕКЛАМА

ПРЕДАВАНЕ  
НА МАТЕРИАЛИ

март

Фасилити и пропърти мениджмънт в България 2018 -  
специализиран каталог на компаниите, работещи в сектора

Международно изложение за 
енергийно ефективно, 

екологично и функционално 
строителство

09.02.2019 16.02.2019

март
Управление на работното 

пространство
Почистване ЗБУТ

Вода София Международно 
изложение за енергийно 

ефективно, екологично и 
функционално строителство

09.02.2019 16.02.2019

юни Човешки ресурси и ФМ
Технически решения 

за сгради
Етажна собственост

Световен ден 
на фасилити 

мениджмънта
11.05.2019 18.05.2019

септември ИТ решения Почистване Пожаробезопасност и охрана
14-та фасилити

мениджмънт конференция
11.09.2019 18.09.2019

декември Офис мениджмънт Сградна автоматизация Енергийни услуги 09.11.2019 16.11.2019

СПЕЦ. ИЗДАНИЕ

www.piero97.com

http://facilities.bg/


Рекламно участие 

СП.

ПОЗИЦИЯ ЦЕНА (с ДДС)

2 страници фолио 960 лв.

Втора и трета корица 720 лв.

Четвърта корица 840 лв.

1 стр. графична реклама 600 лв.

1/2 стр. графична реклама 360 лв.

1/4 стр. графична реклама 240 лв.

1/4 стр. (графична реклама в съдържанието) 360 лв.

ПР статия 2 стр. 996 лв.

ПР статия 1 стр. 900 лв.

Брандирана рубрика 400 лв.

1/8 стр., каре в рекламен блок 60 лв.

18,9 см.

2
4

,9
 с

м
.1 стр.

“в наборно 
поле”

Технически изисквания
1. При предоставяне на рекламно каре във формат “на живо” трябва да се предвидят 10 
мм отстояние от всички страни от текста и обектите (лого, снимка) в рекламата

2. Готовите рекламни карета се подават във формати EPS, TIFF, JPG, PDF с минимална
резолюция 300 dpi и максимално качество на компресия с текст в криви.

3. Една страница ПР статия: 2800 символа вкл. интервалите + снимка / графика с
максимално качество на компресия

Размери:

1/8 стр.
каре в 

рекламен 
блок

9,25 см.

5
,8

 с
м

.

1/2 стр.
хоризонтална

1
2

,5
 с

м
.

18,9 см.

22,5 см.

2
9

,5
 с

м
.

1 стр.
“на живо”

22х28,5 см

+ 5 мм от
всяка страна

45,5 см.

2
9

,5
 с

м
.2 стр. фолио

44х28,5 см 

+ 5 мм от всяка страна
за обрязване

1/4 стр.

9,25 см.

1
2

,5
 с

м
.

9,3 см.

2
4

,9
 с

м
.1/2 стр.

вертикална

При участие в повече от един брой/комбинирано участие в двете 
списания, нашият екип ще изготви индивидуална оферта

www.piero97.com

http://facilities.bg/
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