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за нас
„Пъблик сървисис“ ООД развива знанията в 
областта на енергетиката, инфраструктурата, 
публичните услуги и фасилити мениджмънта.

„Пъблик сървисис“ ООД издава специализирани b2b медии, част 
от които са списание „Ютилитис“, списание „Фасилитис“, онлайн 
порталът Publics.bg, годишен Фасилити и пропърти мениджмънт 
каталог и др. В рамките на годината компанията организира 
редица събития – специализирани обучения по енергийни и 
ФМ теми, кръгли маси „Energy Managers‘ Forum“ и годишна 
конференция „Фасилити мениджмънт: Реализация в България“

Компанията е натрупала богат опит и в публикуването на издания 
за свои клиенти – списание „Shared Values“ (7 бр.), специални 
издания „Енергийна ефективност“ и „Софтуер за управлени на 
бизнеса“ на „Икономедиа“ АД и др. Екипът на компанията е с опит 
в областта на медиите, организирането и провеждането 
на обучения и събития – собствени и за свои клиенти, PR 
услуги, изследователски и консултантски проекти основно 
в секторите енергетика, инфраструктура, 
публични услуги и фасилити мениджмънт.

гр. София, 1797,  
Район Изгрев,  
ул. „Лъчезар Станчев“ № 9  
(сграда „Монтажи“ ЕАД),  
етаж 2 

office@publics.bg 
За реклама:  
Маргарита Тодорова –  
0879 436 756,  
mtodorova@publics.bg
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ние 
можем да ви 
предложим

event 
management
организиране на ваше 
събитие (конференция, 
корпоративно събитие, 
пресконференеция, 
обучение и др.)

спонсорство 

на различен по 
формат и тема 
бизнес събития 

PR и 
консултантски 
услуги
провеждане на 
пазарни изследвания 
и анализи, издаване 
на вътрешнофирмени 
издания и др.

реклама 

в специализирани 
онлайн и печатни 
медии
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промоционални пакети 
при заявка до края  
на януари 2023

• ПР публикация + 2 графични 
реклами (от 1 стр.) в броеве по 
избор + 2 месеца банер в дясна 
колона на Publics.bg – 1200 лв. 
с ДДС

• 3 графични реклами в броеве 
по избор + банер за 1 месец – 
996 лв. с ДДС

4

начало за нас промоция ютилитис фасилитис w w w събития



вече и в 
избрани 

РЕП  
в цялата 
страна

списание

висше 
управленско 

ниво

31%

средно
управленско

ниво

36%

служители

20%

собствен
бизнес

13%

профил на  
читателите

ютилитис е първото и най-утвърдено 
месечно b2b издание в България, 
обхващащо теми, свързани с мениджмънт 
на енергийни и ютилити компании в сектори 
като инфраструктура, електроенергия, 
петрол, газ, воден сектор, отопление, 
телекомуникации, поддръжка на активите 
в индустрията, правна и регулаторна рамка.

отрасли / електроенергетика / топлоснабдяване 
/ улично осветление / транспорт и логистични 
услуги / отпадъци и рециклиране / пътна 
инфраструктура / летища и пристанища

 / вик услуги /
/ природен газ /

/ градска среда /

периодичност:  
10 броя/годишно

тираж: 1 200
разпространение: 
по абонамент, в 

търговската мрежа
и на специализирани 

конференции  
и изложения

5

начало за нас промоция ютилитис фасилитис w w w събития



Месец/ 
Тема

Икономика  
и регулации

Мениджмънт  
и добри практики

Технологии  
и иновации

Заявка Предаване 

Януари/ 
Февруари

Съоръжения за 
съхранение на енергия

Корпоративна социална 
отговорност Водородни технологии 14 януари 2023 23 януари 2023

Март Устойчиви финанси за 
енергетиката

Енергийно потребление в 
сградите

ВиК технологии и 
иновации 4 февруари 2023 14 февруари 2023

Април Ядрена енергетика
ВЕИ и енергийна 
ефективност в 
индустрията

Въглеродни емисии - 
технологии и иновации 4 март 2023 14 март 2023

Май Горива, транспорт и 
логистични услуги Устойчиво развитие IT решения 8 април 2023 13 април 2023

Юни Технологии и иновации Енергийно образование Околна среда, отпадъци 
и рециклиране 5 май 2023 15 май 2023

Юли Борсови пазари на 
електроенергия и газ Фасилити мениджмънт ВЕИ технологии и 

иновации 10 юни 2023 16 юни 2023

Август / 
Септември Нефт и газ Здравословни и безопасни 

условия на труд Електромобилност 5 август 2023 14 август 2023

Октомври Топлоснабдяване Киберсигурност Дигитална 
трансформация 9 септември 2023 15 септември 2023

Ноември Телекомуникации Управление на проекти Енергиен преход 7 октомври 2023 10 октомври 2023

Декември Развитие на мрежата LNG индустрия Автоматизация и 
изкуствен интелект 4 ноември 2023 13 ноември 2023

постоянни рубрики / новини и събития / енергийно право / е-ютилитис / hr / нови технологии  
и продукти / енергийни статистики / ютилити мениджър / управление на поддръжката
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рекламно 
участие 

ютилитис

ПОЗИЦИЯ/
ФОРМАТ

ЦЕНА  
(с ДДС) лв.

Две страници фолио 960.00

Втора корица 720.00

Трета корица 720.00

Четвърта корица 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

PR статия 1 страница 900.00

Брандирана рубрика 400.00

1/8 страница, каре 
в рекламен блок 60.00

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

18,9/12,5 см

9,25/5,8 см

9,3/24,9 см

9,25/12,5 см

22/28,5 см  
+ 5 мм от всяка 
страна

1  
страница 
на живо

1  
страница 
в наборно 

поле

½  
страница 

вертикална

¼  
страница

страница

½  
страница 

хоризонтална

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

собственици/
управители

29%

35%
фасилити 

мениджъри/
административни 

директори технически 
мениджъри

25%

други

11%

профил на  
читателите

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

вече и в 
избрани 

РЕП  
в цялата 
страна

рубрики / флийт мениджмънт / cafm / bms / 
енергийни услуги / зуес / охрана / финансиране 

/ право / аутсорсинг / сградни инсталации / вик / 
осветление / ел. инсталации /

периодичност:  
4 броя/годишно
тираж: 1 200

разпространение: 
по абонамент, в 

търговската мрежа
специализирани изложения 

и конференции
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месец/тема тема 1 тема 2 тема 3 заявка  
за реклама

предаване  
на материали

март Офис пространства Сградна автоматизация Кой кой е във ФМ 11 февруари 2023 15 февруари 2023

юни
Технологии и решения 
във фасилити 
мениджмънта

Търговски и 
индустриални площи

Здравословни и 
безопасни условия на 
труд

5 май 2023 13 май 2023

септември Дигитализация и IOT Устойчиво развитие Сигурност и контрол на 
достъпа 12 август 2023 19 август 2023

декември Технически решения за 
сгради Почистване Енергийни услуги 11 ноември 2023 18 ноември 2023

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

фасилитис

ПОЗИЦИЯ/
ФОРМАТ

ЦЕНА  
(с ДДС) лв.

Две страници фолио 960.00

Втора корица 720.00

Трета корица 720.00

Четвърта корица 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

PR статия 1 страница 900.00

Брандирана рубрика 400.00

1/8 страница,  
каре в рекламен блок 60.00

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./

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

2  
страници  

фолио

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

18,9/24,9 см

18,9/12,5 см

9,25/5,8 см

9,3/24,9 см

9,25/12,5 см

22/28,5 см  
+ 5 мм от всяка 
страна

1  
страница 
на живо

1  
страница 
в наборно 

поле

½  
страница 

вертикална

¼  
страница

½  
страница 

хоризонтална

страница
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имате вътрешно 
фирмено издание?

Ние можем да Ви помогнем да:
• Оптимизирате времето за 

реализиране на Вашето издание;
• Оптимизирате разходите си за 

Вашето издание;
• Да освободите човешкия ресурс, 

който прави списанието.

планиране  
на изданието

събиране  
на материали

редактиране  
на съдържанието

дизайн и 
предпечатна
подготовка

вземане  
на интервюта

авторски статии  
и провеждане  

на изследвания
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онлайн  
реклама

директни 
посещения

29%

48%
референции  
от google

последователи  
в twitter

1000+
последователи 
във facebook

4000+

структура на 
посещенията

онлайн 
реклама и  
социални 

мрежи

рубрики / новините днес / електроенергетика 
/ нефт и природен газ  / транспорт и горива  / 

топлоснабдяване  / вик услуги  / технологии & 
иновации  / фасилити мениджмънт  / образование / 
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www.publics.bg Специализирана професионална онлайн медия 
на български и английски език, обхващаща секторите Енергетика, 
Комунални услуги (ВиК, топло-, газо- и електроснабдяване), 
Инфраструктура, Транспорт, Индустрия, Околна среда и Фасилити 
мениджмънт. 
www.facilities.bg Уеб платформата на единственото списание 
в България за управление и поддръжка на сграден фонд – 
сп. „Фасилитис“. Публикуват се материали от списанието, 
други новини и информация за предстоящи събития, 
свързани със сектора. На сайта могат да бъдат намерени 
някои от предишните броеве на списанието или специални 
издания като годишния Фасилити мениджмънт каталог.
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цени за 
реклама 
при 100% 
ротация

www.publics.bg
www.facilities.bg

РАЗМЕР ПЕРИОД ЦЕНА  
(с ДДС) лв.

Банер в челото на сайта 728/90 px 1 месец 150.00

Банер в челото на сайта 300/250 px 1 месец 150.00

Банер в дясната колона 234/60 px 1 месец 84.00

Платена публикация до 10 000 знака постоянно 180.00

1  
банер в 
челото 

на сайта

1  
банер в 
челото 

на сайта

728/90 px 
1 месец

до 10 000 знака
постоянно

300/250 px 
1 месец

234/60 px 
1 месец

1  
банер в 
дясната 
колона

1  
платена 

публикация
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видео- 
интервюта

Предимства:
▶ Фокусирано представяне на информацията;
▶ Достигане до целеви групи през социалните мрежи;
▶ Съкратено време за подготовка;
▶ Цитиране на изказването в други медии;
▶ Комбиниране с ПР статии за предаване на по 

задълбочена информация към експерти в сектора.

Първо интервю от поредицата:  
https://bit.ly/utilities-video

собствена  
продукция
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отрасли / електроенергетика / топлоснабдяване 
/ улично осветление / транспорт и логистични 
услуги / отпадъци и рециклиране / пътна 
инфраструктура / летища и пристанища

РАЗМЕР ЦЕНА  
(с ДДС) лв.

Видео клип 5–10 минути 996.00

Видео клип с представяне в 
списанието (интервю/статия) 5–10 минути 1500.00
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фасилити мениджмънт  
реализация в българия

международна 
конференция

собствени 
събития

октомври  

2023
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+180

+140 +17

лектори

спонсори  
и партньори

години

+1600
участници

През месец октовмри 
2023 г. за 18-та поредна 
година сп. Фасилитис ще 
събере на едно място 
български и европейски 
професионалисти в 
сферата на фасилити 
мениджмънта.

Ежегодно в 
конференцията участват 
над 100 професионалисти от 
бранша, което затвърждава 
позицията на форума като 
водещо българско събитие 
за развитие на фасилити 
мениджмънт бизнеса.

Профил на участници: 
управители, ръководители и 
отговорни експерти от следните 
сфери - инвестиционни и 
строителни компании, фасилити 
мениджмънт компании, 
компании, притежаващи 
голям сграден фонд (бизнес 
сгради и търговски центрове, 
жилищни комплекси, банки, 
телекоми, производствени 
предприятия и др.)
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ГЕНЕРАЛЕН  
СПОНСОР

ОФИЦИАЛЕН  
СПОНСОР

СПОНСОР  
ПАНЕЛ

СПОНСОР  
ВРЪЗКИ

СПОНСОР КАфЕ  
ПАУЗИ / ОБЯД

Участие  
като лектор

▶ в откриването 
на събитието

▶ в панел по избор

▶ в панел по избор ▶ в спонсорирания панел
— —

Лого
на компанията

Като генерален спонсор
▶ на торбичките за 

участниците 
▶ в рекламната кампания 

на събитието
▶ на конферентните 

материали
▶ в сайта на 

конференцията
▶ на екрана

Като златен спонсор
▶ рекламната кампания 

на събитието
▶ на конферентните 

материали
▶ в сайта на 

конференцията
▶ на екрана

▶ в рекламната кампания 
на събитието в раздел 
„със съдействието на“

▶ на програмата на 
конференцията преди 
спонсорирания панел

▶ в сайта на 
конференцията

▶ на екрана по време на 
спонсорирания панел

▶ на връзките за баджове-те 
(връзките се предоставят 
брандирани от спонсора)

▶ в рекламната кампания 
на събитието в раздел 
„със съдействието на“

▶ на конферентните 
материали като партньор

▶ в рекламната кампания 
на събитието в раздел 
„със съдействието на“

▶ на програмата на 
конференцията преди 
всяка кафе пауза / 
обяд

Банер
(печатен) на компанията

▶ в конферентно фоайе
▶ в конферентната зала

▶ в конферентно фоайе
▶ в конферентната зала

▶ в конферентно фоайе
—

по време на кафе паузата 
/ обяда

Разпространение на 
рекламни материали до всеки присъстващ до всеки присъстващ до всеки присъстващ — на масите по време 

на кафе паузата / обяда
База данни
на присъстващите 
на конференцията 
с контакти

— —

РR-материал в специализиран брой 
на сп. Фасилитис

в специализиран брой 
на сп. Фасилитис

в специализиран брой 
на сп. Фасилитис — —

Безплатен вход
за конференцията

4 бр. + преференциални 
цени за всеки следващ 
участник от компанията

2 бр. + преференциални 
цени за всеки следващ 
участник от компанията

2 бр. 2 бр. 2 бр.

Цена на пакета 6 000 лв. 5 400 лв. 4 200 лв. 2 400 лв. 1 800 лв.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПЦИИ (ВСИЧКИ ЦЕНИ СА С ВКЛ. ДДС)
Презентация  
в панел

Семинар по време 
на конференцията

Брандирана  
регистрация
за конференцията

Щанд във фоайето  
пред конферентната 
зала

Фото стена с лого  
на компанията и лого 
на конференцията

Брандирани  
торбички 
за участниците

Рекламни
материали

2 400 лв. 1 800 лв. 1 560 лв. 1 440 лв. 1 080 лв. 1 320 лв. 600 лв.

спонсорски пакети
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2023

energy managers’ 
forum

експертни дискусии за 
българската енергетика

собствени 
събития
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+250

+40
5

лектори

спонсори  
и партньори

години

+1400
участници

Дискусионни кръгли маси 
с участието на ключови 
лектори от държавната 
администрация, енергийни 
компании, представители 
на асоцииран интерес и 
медии.

Темите на срещите 
са определени след 
консултации със 
заинтересованите страни 
в отрасъла и отразяват 
ключови предизвикателства 
пред българската 
енергетика.

Дискусиите и основните изводи от 
тях се отразяват в онлайн портала 

publics.bg и в следващите броеве 
на списание ЮТИЛИТИС. 

Срещите са отворени за 
медии с цел по-пълно 
отразяване на актуалните 
дискусии и изказаните 

позиции.

Продължителност
на форума – 3 часа
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Energy Managers’ 
Forum

Експертните дискусии за българската 
енергетика Energy Managers’ Forum се 
организират от „Пъблик Сървисис“ ООД – 
издател на списанията ЮТИЛИТИС и 
ФАСИЛИТИС, както и на интернет портала 
publics.bg.
Ключови лектори и участници в 
експертните дискусии ще бъдат 
представители на българското 
правителство, Народното събрание, 
регулаторните органи в енергетиката, 
както и на български и чуждестранни 
компании в енергийния сектор, 
представители на асоцииран бизнес 
интерес и медии.

Януари 2022
▶ Зимна школа „Енергетика и климат“ – зелени стратегии, 

инфраструктура и финанси през погледа на бизнеса;
▶ Експертна дискусия за електрическа мобилност – пазар, 

инфраструктура и институционална намеса;
▶ Обучение „Търговия и осчетоводяване на емисии“

Февруари 2022
▶ Обучение „Инструменти и подходи за анализ на данни е 

енергийния сектор“
▶ Форум „Кариерно развитие в енергетиката“
▶ Обучение „Пазари на дребно с електрическа енергия и 

допълнителни услуги“

Март 2022
▶ Експертна дискусия „Развитие на мрежите, навлизане 

на ВЕИ и енергийни кооперативи“
▶ Обучение „ Управление на портфолио и 

статистически методи“
▶ Обучение „Пазар на електрическа енергия в ЮИЕ“

Април 2022
▶ Обучение „Устойчиво индустриално развитие“

▶ Обучение „ESG и Корпоративна социална отговорност“

Май 2022
▶ Обучение „Управление на проекти за енергийна ефективност“
▶ Обучение „Създаване на енергийни кооперативи“
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ГЕНЕРАЛЕН  
СПОНСОР +4

ГЕНЕРАЛЕН  
СПОНСОР +1

ПАРТНЬОР ДРУГИ

Генерален спонсор  
на 4 събития от поредицата  
(по избор)

Генерален спонсор  
на 1 събитие

Партньор (с подкрепата на)  
за 1 събитие

Други възможности  
за участие

Лого
на компанията

▶ Лого на всички материали + 
банер в залата

▶ Лого на всички материали + 
банер в залата

▶ Лого на всички материали

Модератор ▶ Модератор за едно събитие  
(по избор) — —

Участници ▶ Трима участници на всяка 
от 4-те дискусии

▶ Двама участници на 
съответните дискусии

 ▶ Един участник на 
съответната дискусия

Интервю/Статия ▶ Едно интервю/статия 
в списание ЮТИЛИТИС — —

Цена на пакета 4 200 лв. 1 200 лв. 720 лв. По договаряне

спонсорски пакети
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услуги по организиране 
на събития

конференции, 
форуми, семинари

външни 
събития

  

2023
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+20

+30
10

компании

спонсори  
и партньори

години

+150
участници

Предлагаме услуги по 
организиране на всякакъв 
вид събития по идейна 
концепция и зададена 
тема/аудитория от клиента.
Референтни събития 
(аудитория 20-150 
участници):

„Фасилити мениджмънт в 
бизнес центрове и молове“, 
Немечек Енергийна 
ефективност и енергиен 
одит в системите за 
вентилация, отопление и 
климатизация“, Тангра ООД 
„Качество на данните – 
предизвикателство за 

бизнеса“, Адастра 
България

First Energy Software Day 
South East Europe 2016, ROITI
Международен конгрес 
за управление на етажна 
собственост“ 2015 и 2016 г. 
Национална асоциация на 
мениджърите на етажна 
собственост

„Gas & Power Business Forum 
2012“ G&P Solutions Ltd.
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гр. София, 1797,  
Район Изгрев,  

ул. „Лъчезар Станчев“ № 9  
(сграда „Монтажи“ ЕАД),  

етаж 2 

office@publics.bg 
За реклама:  

Маргарита Тодорова –  
0879 436 756,  

mtodorova@publics.bg
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