


Най-голямата агенция 

за недвижими имоти 

в страната

Най-голямата 

информационна база 

в страната

Най-голямо 

национално 

покритие

Най-точната статистика 

и данни за цените на 

имотния пазар

Най-силната марка 

в недвижимите имоти 

според Superbrands*

*Световната програма Superbrands определя АДРЕС като най-силната марка в България в сферата на недвижимите имоти в шест поредни свои издания.

Най-важното за нас



25 години опит

27 града в страната

57 модерни офиса 

23 франчайз партньора

Над 500 професионалиста 

Над 20 000 оферти на address.bg

Над 6000 регистрирани купувача месечно

Над 17 000 фенове във Facebook

Адрес в цифри



1
ИМАМЕ ТОП КОНСУЛТАНТИ

Това са професионалисти, които са се доказали по строги критерии и са извършили голям брой сделки

Различни сме, защото: 

РАЗПОЛАГАМЕ С КОЛ ЦЕНТЪР

2 Винаги сте във връзка с нас, а ние сме близо до вас. 

3
РАБОТИМ С НАЙ-ГОЛЯМАТА БАЗА ДАННИ

Наблюдаваме над 30 000 оферти и знаем във всеки един момент какво да ви предложим. 

4
ИМАМЕ ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

Това ни прави бързи и координирани при подаване и събиране на информация.

5
ДАВАМЕ ПРАВНА СИГУРНОСТ

Екип от 7 юриста проверяват всяка сделка и съдействат в събирането на документите. 

6
СЛУЖИМ СИ С ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИИ

Боравим с платформи, мобилни приложения и съвременни начини за свързаност. 

7
РАБОТИМ С НАЙ-ГОЛЕМИЯ КРЕДИТЕН ЦЕНТЪР

Даваме бърза и точна информация за кредитирането. 



Подготовка на всички необходими документи за сделка и пълно обслужване 

до изповядване и влизане в имота

Услуги

Професионална консултации за цени на недвижими имоти

Най-големият кредитен център за недвижими имоти

Правна сигурност и юридическа консултация 





Екип

Разполагаме със 7 

квалифицирани в имотните 

сделки юристи, които ще ви 

консултират безплатно. 

Право

Нашите професионалисти са 

на линия 12 часа на ден, 

6 дни в седмицата на 

безплатен телефон 0800 155 33.

Кол ЦентърФранчайз

От 2007 г. развиваме нашата 

франчайз мрежа и в 

момента си сътрудничим с

23 партньора в страната. 

Човешки ресурси Маркетинг IT

5 маркетинг експерта, най-

голям бюджет за реклама и 

позициониране във всички 

големи рекламни портали.

Работим с IT специалисти, 

които използват най-новите 

технологии, за да реализираме 

успешна сделка.

Всички наши консултанти 

преминават през Адрес 

Академия, преди да 

обслужват клиенти. 



Квадратура, 

продадена за 

2017 г. от Адрес

Изминати километри 

от служебните ни 

коли на годишна 

база

Нашите офиси

в страната

Градове, в които 

можете да посетите 

наш офис

Огледи в цялата 

страна за 2017 г.

Близо 1/3 от 

клиентите ни 

продават имота 

си до 1 месец.

Процент на жените, 

работещи в Адрес

Почти 

10 000 дни опит.

25 години



2015
Адрес става

Superbrands 

за 5-и пореден път

2005
Награда Bentley
за най-добра 

агенция на 
недвижими имоти

2014
Първо място за 

www.address.bg 

в конкурса 

Български награди 

за уеб

2016
Награда Engage 

за КСО от 

Международен 

форум на лидерите

2017
Адрес става

Superbrands 

за 6-и пореден път

Награди



25 години имотите избират АДРЕС!

www.address.bg  I  0800 155 33  I  address@address.bg    


