AGENCY PRESENTATION

Agency

The

WORKING HARD SINCE 2006

history
For more than 13 years we have gained strong experience
in the development of various advertising strategies and
the execution of wide range business projects.
We are proud to say that our competencies in these spheres
are impressive.

We know how to create and sometimes “pull up” very difficult
and in some cases near to impossible projects.

the team
Our experts have a wide experience in the creation, maintenance and
support, as well as further development of projects with various scope
for leading companies on the market - from logo creation to large scale

Our team has participated in many

advertising campaigns.

festivals and events for design and

We gained expertise in working with small, as well as large businesses.

printing innovations.

We are an advertising agency with a stable in-house team of talented

We have long-term partnerships

graphic-designers and project managers working in collaboration with our
customers team for achieving of the perfect results.
We are based in Bulgaria and work with customers internationally, the
digital age allows us not be limited by geography.
We hear and get familiar with your vision in order to make it a reality
come true.
We are the partner you are looking for! Let’s build together a successful
business relationship.
You can always rely on us!
We have expertise in handling of various customers’ requirements - from
logos and websites to any kind of advertising materials.

with local teams, which allows
us to provide the highest service
standards in printing and web
advertising.

philosophy
CREATIVE EXPERIENCE

We truly believe that we are perfectionists. We are growing
together with the success of our partners.
This allows us to go beyond the common frame of
development, strategies and ideas in which we design and
produce projects with a unique purpose - to be created easily,
understood by all by producing intriguing and mesmerizing
advertising campaigns.

our

services
WHAT YOU CAN GET FROM US

Strategy planning:

Graphic design

Printed products:

Content

Client-centric service:

development:

and development:
l

Communication strategy

l

Creative ideas

l

Digital printing

l

Professional photo studio

l

Project management

l

Creative strategy

l

Graphic design

l

Wide-format printing

l

Photographing and filming of

l

Assessment of the

l

Web analytics

l

Planning and design of

l

Offset printing

l

Analyzing of communication

standard and nonstandard

l

Screen printing

l

Visualizations

l

Planning of the budget

channels and improvement plan

advertising materials

l

Hot-branding

l

l

l

Specific solutions with budget

l

Packaging design

l

Stamping

and deadlines for results

l

Corporate identity

l

Production of stands and

improvement;

l

Original concepts for overall

corporate events

similar display products

development potential
for production
l

Planning of the
production

l

Development and

Recommendations for

branding - from the idea to the

l

Finishing works

execution of marketing

optimization;

finished print material

l

Die forms production

plan

l

Import of souvenirs from

l

Quality control

Europe and China

l

Short execution deadlines

Google AdWords and Facebook/

l

Prepress services

Instagram campaigns

l

Design of web-sites

management

l

BTL projects

l

Media campaigns

The constant exploring and introducing of modern trends and new technologies allow us to create
more effective and efficient instruments for finding solutions of all kind of the customer needs.

For more than 13 years

Projects
statistics

MORE THAN
1000 EXECUTED PROJECTS

MORE THAN 300
PACKAGING AND BOXES

MORE THAN 500
CATALOGUES AND BROCHURES

MORE THAN 100
SPECIAL PROJECTS AND VISUALIZATIONS

MORE THAN 1000 +
BILLBOARDS AND WEB BANNERS

customers
OUR PARTNERS THROUGHOUT THE YEARS

ТОЧНО ПО МОЯ ВКУС.

Fresh up your life

КАСОВИ АПАРАТИ | CAR AUDIO & MULTIMEDIA

projects
PART OF OUR PROJECTS

BMW Bulgaria

Translation, adaptation,
prepress and printing
of posters, leaflets,
catalogues and
advertising products.
Data base development
during the translations
for service optimization
and execution in very
short deadlines.

Пандишпанени
купички с ягодов крем

Продукти:
• 1 супена лъжица подсладител
• 1 супена лъжица царевично нишесте
• 1 чаша портокалов сок
• 1 ванилия
• 1 1/2 чаши пресни ягоди (около 0,5 кг)
• 6 пандишпанени блата във формата на купички

Начин на приготвяне:

Giuseppe Daddio

Смесете подсладителя и нишестето в малка
касерола. Добавете портокаловия сок. След
като заври разбърквайте непрекъснато докато
сместа се сгъсти и се появят мехурчета. Свалете
от котлона и добавете ванилията. Изчакайте да
изстине напълно.

/ Главен готвач

Март

Изсипете готовата смес и ягодите в купа и разбъркайте
леко. Покрийте и охладете за 30 минути.
След това изсипете сместа в пандишпанените купички и
сервирайте.
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ЦЯЛОСТНА ПОДДЪЖКА

ТОЧНО ПО МОЯ ВКУС.

Creating of concept for brochures, catalogues and advertising campaigns. Product and image photography
and full prepress of weekly brochures. 24/7 maintenance. Online banners, billboards and posters.

TM Auto

Translation, adaptation,
prepress and printing
of posters, leaflets,
catalogues and
advertising materials.

Credit Choice
ENTIRE CONCEPT
Creation of entire concept for brand
development, planning of media strategy,
design, prepress i printing of advertising
materials and souvenirs.

Autotechnica Bulgaria

Translation, adaptation, pre-press
and printing of posters, leaflets,
catalogues and advertising
materials.

Logo creation, organization of
professional photo sessions. Picture
processing, concept development for
catalogues and brochures. Design of
product labels from textile and paper.

Unipharm

Creation of corporate identity, packaging development,
design, pre-press and printing
of advertising materials and
souvenirs. Design of company
annual report.
Product photography.

SlaviShow

Concept creation, design development,
prepress and printing of various printing
products: album, CDs, calendars, badges.

Design and prepress of brochures, calendars, notebooks.
Concept creation for nonstandard products. Printing.

Design and prepress of
brochures, calendars,
notebooks. Concept
creation for nonstandard
products. Printing.

Vitalino
ОПАКОВКА - ПРОДУКТОВА ЛИНИЯ “ЗАМРАЗЕНИ ХРАНИ”

Development of the entire project for packaging - design,
prepress, and print. Creation of concept for advertising brochure,
instruments for communication with the customer. Production
optimization proposals. Logo design.

ДЕПОЗИТ “БИЗНЕС ПРИМ”
Нашият депозит „Бизнес Прим” предлага
атрактивни лихви и 4 периода за инвестиране
на свободните средства от Вашия бизнес. Към
Вашия първоначален капитал ние ще добавим
изгодна лихва до 3,25%, а средствата Ви ще бъдат
инвестирани на сигурно място.

ВАШИТЕ ПРЕДИМСТВА С
ДЕПОЗИТ „БИЗНЕС ИНВЕСТ”:
Получавате все по-висока, нарастваща лихва
1. върху
инвестираните средства до 5.00% за

3.
4.
5.

2.
3.
4.

Ако искате печеливш бизнес, спестявайте при нас
в левове, евро или щатски долари с ефективните
ни лихви на Стандартните ни депозити.

ВАШИТЕ ПРЕДИМСТВА:
Гарантирана доходност за парите Ви при
1. изгодна
лихва за Вашия бизнес или лично за Вас;
срока на спестяване – от
2. 30Самиднидадоопределите
1 година в избраната от Вас валута
- левове, евро или долари;

подновите автоматично депозита за нов,
3. Дапореден
срок, освен ако не заявите друго;
разполагате с лихвата, като я добавите към
4. Дадепозита
за нов срок, да я изтеглите в брой
или да я преведете по друга сметка при нас;
5. Откриване, обслужване и теглене на депозита

Безплатно издадена дебитна карта Maestro,
защитена с най-авангардната ЧИП-технология DDA

Валута

BGN

EUR

USD

Валута
Валута

POS терминалът (Point оf Sale/Service) позволява
на търговците да приемат плащания чрез
дебитни и/или кредитни карти.
Предимствата на POS устройства:
Чрез POS търговците предлагат още
1. една
услуга на клиента, която спомага за
стимулиране на продажбите.

внасяне на пари в брой в Банката.

плащане, поради включване
4. ГГарантирано
на Банка като страна в разплащателния
процес.

Отчетността при продажбите се
5. гарантира,
като се получават
отчети от Банката
(или чрез интернет
банкирането).

предлагаме и услугата
6. Ние
cash advance, чрез
която оправомощените
държатели могат да
теглят пари в брой
на ПОС терминал
в нашите банкови
салони, до
определените
лимити на
картата.

Срок

КОНСУЛТАЦИИ
ПО ЕВРОПЕЙСКИ
ПРОГРАМИ

КОМБИНИРАНИ
КРЕДИТНИ ПРОДУКТИ

Нашето онлайн банкиране Ви предоставя следните
възможности:
получавате информация за Вашите сметки,
извлечения и движения по тях;

1.
платежни нареждания в левове
2. извършвате
през платежните системи BISERA6 и RINGS;
платежни нареждания във
3. инициирате
валута през SWIFT;
инициирате платежни нареждания в EUR
през платежните системи BISERA7 и
4. TARGET2;
5. инициирате искания за директен дебит;
6. извършвате покупко-продажба на валута;
получавате информация за състоянието на
7. Вашите
депозити;
проследявате операциите по Вашите
8. банкови карти;
получавате информация за валутните
9. курсове на Банката;
10. инициирате свободни текстови съобщения.
За да ползвате онлайн банкиране, попълнете с
някой от нашите консултанти или представете
попълненото Искане за ползване на онлайн
банкиране в най-близкия до Вас офис на Банката.

ПРОДАЖБА НА АКТИВИ
"Търговска банка Д" АД предлага за продажба
собствени недвижими имоти. Имотите могат
да се закупят и на лизинг с договаряне на
първоначална вноска и срок на изплащане според
възможностите на купувача. Подробна информация
за предлаганите имоти може да намерите на
www. DBank.bg, меню Активи за продажба.

Продажба на активи

Приемат се най-разпространените местни
и международни брандове: БОРИКА, VISA,
VISA Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Срок

“Д БАНК”, СА СЛЕДНИТЕ ВИДОВЕ:

„Търговска банка Д” АД предлага продукти,
подходящи за потенциалните бенефициенти по
всички програми, финансирани със средства
от фондовете на Европейския съюз, съобразени
със спецификите на бизнеса и условията по
конкретните програми, което включва:
консултации, свързани с
1. предварителни
ориентиране по програмите, финансирани
от Европейския съюз;

“Д ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН
БРОКЕР”

консултации за изграждане на структури и
2. административен
капацитет за изпълнение

“Д Застрахователен брокер” ЕООД Ви предлага
пълна гама от услуги с максимално покритие:

при подготовка и провеждане
3. консултации
на обществени поръчки;
информация за обявени и
4. актуална
предстоящи покани за кандидатстване,

1. имуществени застраховки;
2. автомобилно застраховане;
3. отговорности;
4. финансови рискове;
5. злополука и помощ при пътуване;
застраховки живот –

6. рискови и спестовни застраховки.
Нашият лицензиран застрахователен
брокер Ви предлага също:
сравнителна оферта между минимум три
1. застрахователни
компании,
2. най-ниска цена при най-високо качество,
съдействие при настъпили застрахователни
3. събития,
професионален екип и качествено
4. обслужване.

на проектите;

условия, срокове, особености;

При спазване на вътрешните правила, Банката
осигурява и гъвкаво финансиране за:
дейности, за самоучастие
1. предпроектни
(собствен финансов принос), за ДДС;
за изпълнение на проектите (оборотно
2. финансиране
и инвестиционни кредити);
банкови гаранции, изискуеми при авансови и
3. други плащания.

“Д ЛИЗИНГ”
Новосъздадената компания “ Д Лизинг “ ЕАД
предлага на нашите клиенти широка гама от
продукти и услуги:
n лизинг на машини и оборудване,
n лизинг на транспортни средства,
n лизинг на недвижими имоти, както и
n други финансови услуги.

Консултации по европроекти

ПОС ТЕРМИНАЛИ

ГАРАНЦИИТЕ,
ОТ
ЗАСТРАХОВАНЕ n КЛОНОВА
МРЕЖАПРЕДЛАГАНИ
n КОНСУЛТАЦИИ
n ЛИЗИНГ

n

Чрез онлайн банкиране на
“Д Банк”, Вие разполагате
с 24-часов достъп до
фирмените си средства
и имате възможност да
управлявате активно
Вашите финанси.

Застрахованe

ОНЛАЙН БАНКИРАНЕ

n

3.

Обичайно срокът на инвестиционните кредити е до
10 години. Максималният срок се договаря съобразно
потребностите на клиента, включително гратисния
период, който може да бъде до 12 месеца или подълъг период, съобразно конкркетния инвестиционен

3.

ПОС ТЕРМИНАЛИ n ОНЛАЙН БАНКИРАНЕ n ПРОДАЖБА НА АКТИВИ

Онлайн банкиране

2.

Този вид кредити са дългосрочни финансови
инструменти, които дават възможност за
планирано развитие при бизнеса.

Спестява се броенето на пари и
3. документооборота
при инкасиране или

Сигурност на вашите карти:
n Авангардната технология на чипа на картите
осигурява максимална сигурност и защита,
като изключва възможността злонамерени лица
да получат достъп до Вашите средства.
n важно е да знаете, че по-голямата част от
транзакциите с Вашата дебитна или кредитна
чип карта на ПОС терминал се потвърждават с
въвеждане на ПИН код.

Основно предимство е, че клиентът получава
приход, който компенсира таксата за
издаване на гаранцията. При други видове
обезпечения се извършва кредитно проучване за
платежоспособността на клиента, подобно на
кредитните сделки, но с минимален брой документи.

1. Минимален брой необходими документи;
Възможност за частично или пълно погасяване
всяко време, с което се оптимизират
2. полихвените
разходи;

2.

1.

Когато гаранцията е обезпечена с парични средства,
Банката начислява лихви върху депозираната сума.

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА:

n без такса за транзакции на ПОС терминал

с Maestro в чужбина, а с карти MasterCard –
навсякъде по света и у нас,
n безплатно месечно извлечение,
n безплатна международна пътническа и
медицинска застраховка с MasterCard за
оправомощения ползвател,
n възможност за издаване на допълнителни
карти за Ваши служители,
n безплатна регистрация за услугите SMSизвестяване при авторизации и SMSналичност,
n възможност за кредит-овърдрафт с карта
Maestro,
n получавате лихва по средствата Ви в
картовата сметка.

"Д Банк" предоставя за бизнеса банкови гаранции
и акредитиви в различни видове валути, издадени в
полза на бенефициенти в страната и чужбина.

Оборотните кредити са краткосрочни, като
съществува възможност в края на погасителния
срок да се договорят за още един, нов период.

n без такса за поддържане на картовата

сметка за картите MasterCard Standard и
MasterCard Business,

ГАРАНЦИИ

n

8.

БОНУСИ

Картови услуги

6.
7.

период, ако погасите напълно задълженията си;
Да купувате с кредитната си карта
MasterCard веднага и да изплащате на
месечни вноски, ако погасявате частично
задълженията си;
Да превеждате заплатите на Ваши
служители директно по карта Maestro;
Да пестите време и нерви като плащате
с Maestro сметките за електричество,
вода, парно отопление, телефони, кабелна
телевизия и местни данъци;
Да пазарувате online стоки и услуги.

ИНВЕСТИЦИОННИ
КРЕДИТИ

Чрез този вид кредит на “Д Банк “, Вие имате
възможност да използвате кредитна линия с
револвиращ лимит, кредит-овърдрафт или кредит с
предварително одобрен погасителен план за Вашия
бизнес.

n

МЕЖДУНАРОДНИ
КРЕДИТНИ И
ДЕБИТНИ КАРТИ

БОНУСИ

с кредитна карта MasterCard
4. Дабезпазарувате
лихви в рамките на 45-дневния гратисен

5.

КРЕДИТИ ЗА
ОБОРОТНИ СРЕДСТВА

ИНВЕСТИЦИОННИ КРЕДИТИ n ГАРАНЦИИ

ПОС терминали

АКРЕДИТИВИ

Акредитиви

Валутен риск

АКРЕДИТИВИ n МЕЖДУНАРОДНИ
И ДЕБИТНИ
КАРТИ
Валута КРЕДИТНИ
BGN
EUR
USD

Ние Ви предлагаме висококвалифицирана консултация
Пловдив – ФЦ 6-ти септември бул. 6-ти
в областта на документарните разплащания, в т.ч.
септември 154, Тел.: (032) 506 162, 163
Срок 1-ви м. 2-ри м. 3-ти м. 4-ти м. 5-ти м. 6-ти м.
и по отношение на акредитивите – предпоставка
Пловдив – офис Роял сити бул. Дунав 5,
BGN
Тел.: (032) 50 61 42
за минимизиране на риска, както за продавача
EUR
Пловдив – офис Тракия
(износителя), така и за купувача (вносителя).
ул. Брезовско шосе № 180, Тел.: (032) 506 133
“Д Банк“ работи с всички видове акредитиви:
Раднево – ИРМ Раднево
ул. Митьо Станев 2, тел.: (0417) 90 301
потвърдени, прехвърляеми, револвиращи, стендРазград – ФЦ Разград бул. България 7,
бай и т.н.
Тел.: (084) 500 104
Срок 1-ви 2-ри 3-ти 4-ти 5-ти 6-ти 7-ми 8-ми 9-ти 10-ти 11-ти 12-ти
мес. мес. мес. мес.е особено
мес. мес. подходяща
мес. мес.
Русе – ФЦ Русе ул. Църковна независимост 3,мес. мес. мес. мес. Акредитивът
форма на плащане,
BGN
тел.: 082/503 104
когато контрагентите по външнотърговския
EUR
Сатовча – ИРМ Сатовча
договор не се познават добре и изпитват взаимно
ул. Тодор Шопов 37, Тел.: (07541) 80 11
недоверие помежду си.
Свиленград – ФЦ Свиленград пл. 5-ти
Октомври, Тел.: (0379) 940 14/15
Банката предлага изгодна услуга за вносителите
Свиленград – ИРМ Свиленград
в страната, както и за българските износители бул. България 32, Тел.: (0379) 940 21
бенефициенти по акредитиви, платими чрез отложено
Севлиево – ФЦ Севлиево
плащане, напр. 3, 6 или 9 месеца след определена дата
Приморски полк 93, тел.: (052) 402 191, 2, 3 ул. д-р Заменхов 7, тел.: (067) 590 501
(обикновено датата на транспортния документ). В
Варна – офис Билла ул. Цар Иван Страцимир 2а, Силистра – ФЦ Силистра
Тел.: (052) 402 142
ул. Дочо Михайлов 1, Тел.: (086) 500 104
такива случаи Д Банк негоцира (сконтира) вземането
Варна – офис Чаталджа ул. Чаталджа 20,
Сливен - ФЦ Сливен пл. Хаджи Димитър,
по акредитива и българският износител ще получи
Тел.: (052) 402 162
тел.: (044) 503 504
своите пари в рамките на 2-3 дни от датата на
Велико Търново - ФЦ В. Търново ул. Ст.
София - РЦ София бул. Ген.Тотлебен 8,
представяне на документите по износа в банкатаСтамболов 59, Тел.: (062) 502 104
тел.: 02/46 41 608 / 611
издател. Сделката се оформя като кредитна.
Венец – офис Венец ул. Св.св.Кирил и Методий София - РЦ Вапцаров бул. Н.Вапцаров 10,
13, Тел.: (05343) 80 11
тел.: 02/46 41 805 / 806
За повече информация по темата, не се колебайте
Видин - ФЦ Видин ул. Дондуков 4а,
София - ФЦ Дойран ул. Дойран 10,
да се свържете с най-близкия клон на Банката.
тел.: 094/ 900 104
тел.: 02/ 4641 884-885
Враца - РЦ Враца ул. Иванка Ботева 30,
София - офис Стамболийски бул. Ал.
Тел.: 092 / 901 604
Стамболийски 163, тел.: 02/46 41 862
Гоце Делчев – ФЦ Г. Делчев ул. Христо Ботев 22, София - ФЦ Люлин ж.к. Люлин, бл. 601,
Тел.: (0751) 9 30 14
тел.: 02/46 41 843
Гълъбово – ИРМ Гълъбово бул. Република 10,
София - ФЦ Хр. Ботев ул. Св. св. Кирил и
Тел.: (0418) 95 701
Методий 124, тел.: 02/46 41 704
Добрич – ФЦ Добрич ул. Батак 7,
София - офис Раковски
Тел.: (058) 501 104
ул. Г. С. Раковски 133, тел.: 02/ 46 41 684
Дулово – офис Дулово ул. Васил Левски 14,
София - ФЦ Младост ж.к. Младост,
Тел.: (086) 42 70 11
бул. Ал. Малинов 51, тел.: 02/ 46 41 643
MasterCard и Maestro с
Казанлък – ФЦ Казанлък бул. 23-ти Пехотен Стара Загора – ФЦ Ст. Загора ул. Цар Симеон
авангардна чип технология DDA
шипченски полк 11, Тел.: (0431) 5 01 24
Велики 157, Тел.: (042) 903 104/105
С нашите чип карти MasterCard Standard, MasterCard
Каолиново – офис Каолиново ул. Украйна 4,
Търговище – ФЦ Търговище ул. Цар Симеон,
Тел.: (05361) 80 613
Кооп. пазар, тел.: (0601) 521 04,
Business или Maestro от “Д Банк” можете:
Карнобат – офис Карнобат бул. България 8A, Хасково – ФЦ Хасково ул. Хр. Ботев 1,
Да разполагате със средства в BGN, EUR или
Тел.: (05590) 8 00 25
Тел.: (038) 501 104/106
USD при карти MasterCard и с BGN при карти
Кърджали – ФЦ Кърджали ул. Републиканска 1, Хасково – офис Аида пл. Свобода 1,
Тел.: (0361) 50 104
Тел.: (038) 501 113
Maestro по всяко време и навсякъде – лесно,
Момчилград – офис Момчилград ул.
Хасково – ИРМ Хасковски мин. Бани
удобно и сигурно;
Гюмюрджинска 34, Тел.: (03631) 97 11
бул. Васил Левски 3, тел.: (038) 501 121,
Да теглите пари от 900 хиляди банкомата у
Никола Козлево - ИРМ Н. Козлево ул. 23-ти
Хитрино - ИРМ Хитрино
септември 2, Тел.: (05328) 80 282
ул. Еделвайс 12, Тел.: (054) 910 579
нас и в чужбина или от банкови клонове и да
Омуртаг – офис Омуртаг
Червен бряг – офис Червен бряг
пазарувате чрез 18 млн. ПОС терминала;
ул. Цар Освободител 1, Тел.: (0605) 843 13
ул. Отец Паисий 4, Тел.: (0659) 27 803
Да пазарувате в търговски обекти, a с
Плевен - РЦ Плевен ул. Бъкстон 7,
Шумен – ФЦ Шумен ул. А. Константинов 3А,
кредитна карта MasterCard и в интернет,
Тел.: (064) 904 104
Тел.: (054) 901 205-206
да наемате кола, да резервирате и ползвате
Пловдив – РЦ Пловдив бул. Цар Борис III
Ямбол – ФЦ Ямбол ул. Търговска 34,
Обединител 128, Тел.:(032) 506 106 – 110
Тел.: (046) 901 904
самолетни билети и хотели в цял свят;
Антоново – ИРМ Антоново

ул. Тозлушки герой 24, Тел.: (06071) 70 12
Тъй като сделката
Ардино
офис Ардино т.е. гаранция
Банката изисква обезпечение
– –задатък,
ул. Търговска 5, Тел.: (03651) 70 11
срещу неизпълнение, като процент
договорената
Асеновград – ФЦот
Асеновград
сума (абсолютна сума по договора).
При 92изпълнение
на
ул. Речна 2, Тел.: (0331)
014
договора, задатъкът Ви сеБлагоевград
възстановява
илиул.Св.св.
по Ваш
– ФЦ Благоевград
Кирил и
Методийна
21А,последния
Тел.: (073) 50 13 договорен
04
избор се използва за заплащане
Бургас – РЦ Бургас ж.к. Славейков,
транш, чрез прихващане. Максималният
периодбл.на125,
Тел.: (056) 907 106-107
договорите е 12 месеца, а Бургас
размерът
на задатъка
– офис Булаир ул. Булаир 9,
зависи от срока.
Тел.: (056) 907 155
Бургас – офис Сарафово ул. Брацигово 13,
При цялостно или частично
Тел.:
(056)
907
172
получава като неустойка сумата на задатъка, без да
Бургас – ИРМ Елкабел ул. Одрин 15,
доказва претърпени щети,Тел.:
а (056)
при90по-голямо
движе
71 81
ние на курса, когато курсовата
Варна – РЦразлика
Варна ул. Саннадхвърля
Стефано 20,
сумата на обезпечението, Тел.:
е предвидено
(052) 402 105/106 Банката да
Варна – офис Приморски полк бул. 8-ми
поиска допълнително обезпечение.

Ние Ви предлагаме цялостни финансови решения
съобразно нуждите на Вашия бизнес. Нашите
кредитни продукти са с прозрачно определен
лихвен процент, формиран от пазарен индекс
(Юрибор/Софибор) плюс надбавка.

на падеж без такса;

Да използвате депозита като обезпечение при
6. кредитни
сделки с “Д Банк”.

БОНУСИ

n

БОНУСИ
Срок / Процент на обезпечение
до 30 дни
Списък на клоновата мрежа
от 31 до 91 дни
Централно управление
София 1606, бул. Ген. Тотлебен 8,
от 91 до 182 дни
тел. 02 / 46 41 171, факс 02/46 41 100
от 182 до 365 дни
DBank@DBank.bg, www.DBank.bg

1.

атрактивна лихва в зависимост от
вида валута (BGN, EUR и USD) и срока на
инвестираните средства;
фиксирана лихва за фиксиран период от 1, 3, 6
или 12 месеца, според Вашите предпочитания;
сигурност за спестяванията Ви и гарантирана
лихва за избрания период;
без такса за откриване и обслужване на
депозитната Ви сметка.

СТАНДАРТНИ ДЕПОЗИТИ

Гаранции

2.

вложенията Ви в левове и до 4,75% за вложенията Ви в евро.
Разполагате с лихвата за всеки изминал
едномесечен период, изплатена по Вашата
разплащателната сметка.
Възможност за ежемесечно довнасяне до 3-ия
/ 6-ия месец на суми не по-големи от първоначалния размер на депозита, в зависимост от
договорения срок.
При предсрочно прекратяване на депозита, запазвате размера на изплатената до момента
лихва за всеки изтекъл едномесечен период.
Без такси за откриване, поддръжка и закриване
на депозита и без такса за касово теглене на
средствата Ви на падеж.

КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА
ВИ С ДЕПОЗИТА “БИЗНЕС ПРИМ”?

СТАНДАРТНИ ДЕПОЗИТИ n ОБОРОТНИ КРЕДИТИ

n

Таргет 2

Design and prepress of brochures,
calendars, notebooks. Concept
creation for nonstandard products.
Printing.

“Таргет 2” е трансевропейска автоматизирана
система за брутен сетълмент на експресни преводи
до 50 000 евро в реално време.
Системата предоставя ефективни механизми за
сетълмент, модерна техническа инфраструктура,
функционалност и организация. Чрез нея можете
да следите и управлявате ликвидността в евро, да
постигате ефективност на разходите и високо ниво
на услугите.
Всичко това оптимизира платежния процес и повишава изключително бързината на преводите в евро
(обикновено до една минута), но дава и сигурност
за крайния клиент, при изгодните 7 евро независимо
от преведената сума. При малките плащания се
повишава конкурентоспособността и се разширява
полето на дейност на клиента, осигурявайки услуги
в евро, съобразени с изискванията на банките и
техните клиенти.

n

ПРЕВОДИ ЧРЕЗ
СИСТЕМАТА ТАРГЕТ 2

С инструмента ни срещу валутен риск ще планирате по-добре паричните си потоци, без риск от
промяна на валутните курсове. Това е сделка за
покупко-продажба на определено количество чуждестранна валута за определен период (до бъдеща дата)
по предварително уговорен валутен курс.
Сделката се осъществява на части, според нуждите
на Вашия бизнес. В рамките на определения период
следва да продадете цялото договорено количество,
като във всеки избран от Вас момент можете
да сключвате сделки с Банката по предварително
фиксирания курс, което ще Ви осигури пълна предвидимост на валутните транзакции със следните
валути: EUR, TRY, USD, GBP, CHF, при минималната
сума от 100 000,00 валутни единици.

ДЕПОЗИТ “БИЗНЕС ИНВЕСТ”
Депозит „Бизнес инвест” е предназначен за
бизнес клиенти, които желаят да получат висока и
гарантирана доходност за вложенията си.

Инвестиционни кредити

При покупко-продажба на валута ние Ви предлагаме
изгодни курсове, изцяло съобразени с пазарните.
В случаите, когато равностойността на покупко-продажбата надвишава 20 000 USD или EUR,
можете да договаряте курса директно със специалистите в нашите офиси.

ИНСТРУМЕНТ СРЕЩУ
ВАЛУТЕН РИСК

Валутни операции

ВАЛУТНИ ОПЕРАЦИИ

n

Разплащателни сметки
Сметки със специално предназначение
Преводи

ДЕПОЗИТНИ ПРОДУКТИ

Оборотни кредити

Ние Ви предоставяме пълен набор от
банкови услуги на български и чуждестранни
юридически лица:

Депозитни продукти

ФИРМЕНИ СМЕТКИ

Фирмени сметки

ФИРМЕНИ СМЕТКИ n ВАЛУТНИ ОПЕРАЦИИ n ТАРГЕТ 2 n ВАЛУТЕН РИСК

www.DBank.bg
ank.bg

Подреди
бизнеса си!

www.kzu-bg.com
Creation of entire concept for
brand development, planning of
media strategy, design, prepress
i printing of advertising materials
and souvenirs.

and numerous other projects and solutions...

thank you!

PLAN B DESIGN
1414, SOFIA, BULGARIA, 1 BULGARIA
SQUARE, NDK (PRONO), FLOOR 8
GSM: +359 888 422050
E-MAIL: OFFICE@PLANB-DESIGN.ORG
WWW.PLANB-DESIGN.ORG

