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СОБСТВЕНО ИЗДАНИЕ 

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

29.5 х 22.5 cm
пълноцветен 

печат

64–72 стр.

Тираж: 1500

Периодичност: веднъж годишно

Разпространение: Безплатно до строителни и инвестиционни компании; собственици на сграден фонд;  
компании с голям сграден фонд; фасилити мениджъри, фасилити мениджмънт компании

Годишният каталог “Фасилити и пропърти мениджмънт в България” е един-
ственото специализирано издание, което представя компаниите, предлага-
щи услуги и продукти за управлението и поддръжката на сградния фонд. В 
каталога се включват и експертни секторни анализи и независима класация 
на ФМ компаниите по оборот.

Визия: да допринесем за развитието на фасилити и пропърти мениджмънта в Бъл-
гария и да подпомогнем работата на специалистите в тези сфери

Как: чрез издаване на годишни специализирани каталози, с цел популяризиране на 
фирми и актуални теми и проблеми в родната сфера на ФМ и ПМ

Разпространение: 

• каталогът се разпространява БЕЗПЛАТНО до водещи фирми от сектор
строителство, фасилити мениджмънт компании, управители на публични и
частни сгради и комплекси, инвеститори, доставчици на продукти и услуги за
сграден мениджмънт

• на специализирани събития и на рецепции в бизнес сгради

• целият каталог е достъпен и онлайн на Publics.bg и Facilities.bg

www.piero97.com
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Заявка за реклама декември 2018 г.

Предаване на материали януари 2019 г.

Срокове за участие:

Участие в каталог 2019 ЦЕНА (с ДДС)

Официален партньор
4 стр. фирмен профил  или 2 стр. фирмен профил 
+ реклами; лого на първа корица;
1 стр. реклама в сп. Фасилитис в брой по избор

960 лв.

360 лв.

240 лв.

Фирмен профил на ФМ компания (2 стр.) 

Фирмен профил на компания - доставчик 

2 стр. ПР материал 600 лв.

4-та корица 540 лв.

2-ра или 3-та корица 480 лв.

1 стр. графична реклама 360 лв.

2 стр. (фолио) графична реклама 600 лв.

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 минимум
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:

22,5 см.

2
9

,5
 с

м
.1 стр.

“на живо”

18,9 см.

2
4

,9
 с

м
.1 стр.

“в наборно 
поле”

Рекламно участие в каталог 2019
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Гео фасилитис ЕООД 

Гео фасилитис ЕООД е специализирана в 
консултиране и изпълнение на комплексни 
интегрирани фасилити миниджмънт услуги. 
Компанията управлява професионално 
всички дейности, свързани с управлението и 
поддръжката на:

 Бизнес сгради
 Сгради със смесени функции
 Индустриални сгради
 Хотелски комплекси
 Жилищни сгради

Предимството на Гео фасилитис като част от 
групата фирми ГЕОТЕХМИН е в предоставянето 
на широк спектър от фасилити мениджмънт 
услуги със собствени ресурси. В крак със 
съвременните тенденции, компанията изгражда 
цялостни решения в сферата на енергийната 
ефективност и съдействие при избор на 
търговец на ел. енергия. Фирмата подготвя и 
изпълнява проекти за подмяна на техническа 
инфраструктура. Гео фасилитис е ориентирана 
към удовлетворяване на специфичните желания 
и нужди на клиентите си, като работи с 
професионален екип, който държи на качеството, 
ефикасността и постоянните иновации.

Приоритетни цели на Гео фасилитис ЕООД:
 Планирано разпределение на разходите за 
поддръжка на сградния фонд 

 Минимизиране на разходите за поддръжка на 
сградите

 Намаляване на разходите за комунални услуги
 Повишаване на качеството на фасилитис 
мениджмънт услугите

 Стандартизиране на процедурите и услугите 
по обслужване на сградите

 Ефективен енергиен мениджмънт
 Увеличаване на добавената стойност 
на сградните

Част от сградите в портфейла на компанията 
в гр. София са Административна сграда на ул. 
„Люлин планина“ № 9, Административна сграда 
на бул. „Цар Борис III“ № 279 Б, Офис център 
и хотелски комплекс на ул. „Бесарабия“ 108, 
Жилищна и офис сграда на ул. „Странджа“, офис 
сграда ул. „20-ти Април“ и мултифункционалния 
комплекс Сан Стефано Плаза

гр. София 1619, 
бул. „Цар Борис ІІІ“ 279 Б

+359 2 904 2506

office@geofacilities.com

www.geofacilities.com
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Услуги, свързани с пространството и инфраструктура

Услуга със собствен 
персонал с подизпълнители

Настаняване
Планиране на стратегии 
и управление на пространството
Строителство и дизайн
Управление на заетостта/отдаване под наем
Експлоатация и поддръжка на сгради
Работно място
Дизайн/ергономия 
на работното пространство
Избор на техника и обзавеждане
Управление на преместването
Техническа инфраструктура
Енергиен мениджмънт
Управление устойчивостта на средата
Поддръжка на техническата инфраструктура
Поддръжка на системите 
за управление на сградата
Управление на отпадъци
Почистване
Хигиенизиране
Почистване на структурата и прозорците
Поддръжка на оборудване за почистване
Почистване на откритите пространства 
и почистване на снега през зимата
Други услуги, свързани с пространство и инфраструктура
Наем на специализирано 
измервателно оборудване
Снабдяване с машини и оборудване

Услуги, свързани с хора и организация

Услуга със собствен 
персонал с подизпълнители

Здраве, безопасност и сигурност
Oсигуряване безопасни условия на труд
Управление на сигурността
Контрол на достъпа
Планиране и възстановяване след бедствия
Пожарна безопасност и защита
Посрещане 
Услуги, свързани с рецепции
Информационно обслужване
Кетъринг
Организиране на конференции
Информационни и комуникационни технологии
Мрежови операции на данни и телефония
Център за данни, хостинг и операции
ИТ сигурност и защита
Логистика
Вътрешни пощенски услуги
Офис консумативи
Транспорт на хора и пътнически услуги
Aвтомобилен парк и управление
Други поддържащи услуги
Счетоводство, одит и финансова отчетност
Управление на човешките ресурси
Управление на проекти
Управление на качеството

Профил
Пълно наименование на компанията
Гео фасилитис ЕООД

Година на основаване на компанията:
2012

Произход на компанията:
България

Управител/и:
Кирил Илиев

Сертификат/и, които 
компанията притежава:
Сертификат за членство в БГФМА

Членство в бизнес-асоциации:
БГФМА

Основен капитал (в лв.)
–

Брой на персонала:
42

Представителства в други държави:
–

Използвате ли ИТ системи 
и ако Да, кои и за какво:
IWMS система

Референтни обекти и клиенти
ГЕОТЕХМИН ООД, ЕЛАЦИТЕ – МЕД АД, ГЕОТРЕЙДИНГ 
АД, ГЕОСТРОЙ АД, ГЕОТРАВЕЛ ЕАД, ЕНЕРГЕО ЕООД, 
ГЕООХРАНА ЕООД, САН СТЕФАНО ПРОПЪРТИ 
ДИВЕЛОПМЪНТ ЕАД
Обекти в гр. София: Административна сграда на ул. 
Люлин планина, Офис сграда на ул. 20-ти Април, Офис 
център и хотелски комплекс на ул. Бесарабия, Жилищна 
и офис сграда на ул. Странджа, Офис сграда на бул. Цар 
Борис III, Мултифункционален комплекс Сан Стефано 
Плаза, Автосервизен център на ул. Самоковско шосе
Обекти извън гр. София: Автосервизен център „Про 
Ауто“,  гр. Етрополе

Колко процента от оборота 
генерира най-големият ви клиент:
–

Кои са трите услуги с най-голям дял от вашия оборот 
и приблизително какъв процент генерират те?
Услуга % от оборота
– –
– –
– –

КОМПАНИИ

За фирмен профил по индивидуален дизайн  
на клиента +50% оскъпяване от стандартната цена

www.piero97.com
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