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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, предлагащи 

услуги и продукти за управлението и поддръжката на сградния фонд. В ката-

лога 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



ФАСИЛИТИ И ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ В БЪЛГАРИЯ

Заявка за реклама

Предаване на материали

Одобряване на готови материали

ноември 2017 г 

декември 2017 г. 

януари 2018 г. 

Срокове за участие:

Участие в каталог 2017 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.

Фирмен профил на ФМ компания (2 стр.) 360 лв.

Фирмен профил на компания - доставчик 240 лв.

2 стр. интервю 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
400 dpi и максимално качество на компресия с текст в криви.
3. Една страница ПР статия: 2800 символа вкл. интервалите + снимка / графика с мак-
симално качество на компресия

Размери:
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Рекламно участие в каталог 2018
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За фирмен профил по индивидуален дизайн  

на клиента +50% оскъпяване от стандартната цена

www.piero97.com




