
фм каталог

висше 
управленско 

ниво

33%

средно
управленско

ниво

34%

служители

14%

собствен
бизнес

19%

профил на  
читателите

Годишният каталог „Фасилити и пропърти мениджмънт 
в България“ е единственото специализирано издание, 
което представя компаниите, предлагащи 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. Целта ни е да допринесем за развитието на 
фасилити и пропърти мениджмънта в България и да 
подпомогнем работата на специалистите в тези сфери.

безплатно  
собствено 
издание

компании / строителство / фасилити 
мениджмънт компании / управители на 
публични и частни сгради и комплекси / 
инвеститори / доставчици на продукти и услуги /

начало за нас ютилитис фасилитис фм каталог w w w събития

10

www.piero97.com



рекламно 
участие в 
каталог 

фасилити 
и пропърти 

мениджмънт  
в българия

участие в  
каталог 2020

цена  
(с ддс) лв.

Официален партньор
4 страници фирмен профил или 
2 страници фирмен профил + реклами; 
лого на първа корица

960.00

Фирмен профил на ФМ 
компания (2 страници) 360.00

Фирмен профил на 
компания – доставчик 240.00

PR материал 2 страници 600.00

Четвърта корица 540.00

Втора или трета корица 480.00

Една страница  
графична реклама 360.00

Две страници (фолио) 
графична реклама 600.00

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./

2  
страници  

фолио

44/28,5 см  
+ 5 мм от всяка 
страна за  
обрязване

18,9/24,9 см

22/28,5 см  
+ 5 мм от всяка 
страна

1  
страница 
на живо

1  
страница 
в наборно 

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

срокове за участие:
Заявка за реклама 13 феруари 2020

Предаване на материали 17 феруари 2020
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