
 2017

 в  и сайта www.24chasa.bg
 на 11 декември 2017 г.

В него ще очертаем новите тенденции при избора  
на дом и на бизнес и офис сграда

 ТрендъТ бизнес парк - защо в и около големите градове се строят все повече такива 
комплекси, какви са предимствата да имаш офис в тях, кои са допълнителните
екстри в инфраструктурата и услугите

 ТрендъТ небостъргач – кои са новите проекти за високи бизнес сгради в София и 
големите градове и какво ще предложат

 ТрендъТ „секторни” сгради – защо все повече инвеститори строят офиси за 
определени браншове, като още при изграждането ги съобразяват с нуждите на
потенциалните си клиенти

 ТрендъТ покупка на „зелено” - удобството да си поръчаш още при проектирането и 
строителството на бизнес сграда свои офис площи, съобразени с нуждите на компанията

 ТрендъТ споделено работно пространство – къде се предлага и какви са условията 
за ползването му

 ТрендъТ удобен офис – каква е модата в архитектурата и дизайна за вътрешното 
разпределение и обзавеждането, кои са интересните предложения на пазара / показани 
с планове, 3D изображения и снимки/

 ТрендъТ затворен комплекс – защо в и около София и големите градове се строят
все повече такива комплекси и селища, какви са предимствата да имаш апартамент
или къща в тях, кои са допълнителните екстри в инфраструктурата и услугите.

 ТрендъТ добро строителство – какво се разбира днес под качество и кои са
материалите, които го осигуряват.

 ТрендъТ удобно жилище – каква е модата в архитектурата и дизайна за
вътрешното разпределение и обзавеждането, кои са интересните предложения
на пазара /показани с планове, 3D изображения и снимки/
  ТрендъТ избери съседа - как инвеститорите гарантират висок стандарт на живот
за обитателите например чрез подбор на купувачите, забрани за конструктивни
промени, правила за съжителството.

 ТрендъТ пари на заем – каквите са новите условия в ипотечни кредити и кои са
изгодните оферти на банките
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офиси и ЖиЛиЩА

Цени за ПублиКаЦии ВъВ В. „24 часа“

1 страница (254 мм х 394 мм) - 1 400 лв.
1/2 страница (254 мм х 197 мм) - 750 лв.
1/4 страница (126 мм х 197 мм) - 400 лв.
1/8 страница (126 мм х 100 мм) - 230 лв.
    
бОнус: качване на Пр материaл на сайта www.24chasa.bg

ден на излизане:                 11 декември 2017 г.
Краен срОК за заяВКи:             7 декември 2017 г.

Всички посочени цени са без ДДС


