7
вече и в
избрани
РЕП
в цялата
страна

списание
периодичност:

4 броя/годишно
тираж: 1 200
разпространение:
по абонамент, в
търговската мрежа
специализирани изложения
и конференции

фасилитис е единственото b2b издание в България,
обхващащо всички теми, свързани с Фасилити
мениджмънт: управлението на процесите и системите
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
популяризира в България понятието фасилити
мениджмънт и професията фасилити мениджър.
facilities.bg

29%
собственици/
управители

профил на
читателите

11%

35%
фасилити
мениджъри/
административни
директори

начало

за нас

ютилитис

други

25%
технически
мениджъри

фасилитис

рубрики / флийт мениджмънт / cafm / bms /
енергийни услуги / зуес / охрана / финансиране
/ право / аутсорсинг / сградни инсталации / вик /
осветление / ел. инсталации /

фм каталог

www

събития
www.piero97.com

8
месец/тема

тема 1

специално
издание

тема 2

тема 3

Фасилити и пропърти мениджмънт в България 2020 –
специализиран каталог на компаниите, работещи в сектора

заявка
за реклама

предаване на
материали

13/02/2020

17/02/2020

март

Управление на работното
пространство

Иновации

Здравословни и безопасни
условия на труд

13/02/2020

17/02/2020

юни

Човешки ресурси
и ФМ

Технически решения
за сгради

Етажна
собственост

11/05/2020

15/05.2020

септември

IT решения

Почистване

Пожаробезопасност
и охрана

13/08/2020

20/08/2020

декември

Офис
мениджмънт

Сградна автоматизация

Енергийни
услуги

12/11/2020

19/11/2020

рубрики / проектиране / технологии в строителството / пропърти мениджмънт /
center мениджмънт / вътрешен фм / архитектура / застраховане /

начало

за нас

ютилитис

фасилитис

фм каталог

www

събития
www.piero97.com

9
ПОЗИЦИЯ/
ФОРМАТ

44/28,5 см

ЦЕНА
(с ДДС) лв.

Четвърта корица

960.00
720.00
720.00
840.00

Една страница
графична реклама

600.00

1/2 страница
графична реклама

360.00

1/4 страница
графична реклама

240.00

1/4 страница (графична
реклама в съдържанието)

360.00

PR статия 2 страница

996.00
900.00
400.00

Две страници фолио
Втора корица
Трета корица

PR статия 1 страница
Брандирана рубрика
1/8 страница,
каре в рекламен блок

+ 5 мм от всяка
страна за
обрязване

2

1

страници
фолио

страница
на живо

1

18,9/24,9 см

рекламно
участие
фасилитис

½

22/28,5 см

страница
в наборно
поле

+ 5 мм от всяка
страна

страница
вертикална

9,3/24,9 см

½

18,9/12,5 см

страница
хоризонтална

¼

60.00

страница

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

9,25/5,8 см

9,25/12,5 см

страница

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 PR статия: 2800 символа вкл. интервалите + снимка/графика с максимално качество на компресия./

начало

за нас

ютилитис

фасилитис

фм каталог

www

събития
www.piero97.com

