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Знаете ли, че...

• Месечно служителите в 

групата на АДРЕС контактуват 

с клиенти над 420 000 минути чрез 

мобилните си телефони.

• АДРЕС разполага с 25 брандирани 

автомобила, които годишно измина-

ват 760 000 км., което е 

разстоянието от Зе-

мята до Луната 

и обратно.

Знаете ли, че...

• Освен на офисите, логото на 

„АДРЕС“ е видимо и на собствена 

мрежа за външна реклама, която 

включва: билбордове, калкани, брандирани 

средства на градския транспорт в 15 

локации в страната. Тяхната обща площ 

възлиза на 700 кв.м.

  • Сайтът на „АДРЕС“ заема 

водещи позиции в зависи-

мост от региона по 

над 100 ключови 

думи в Google.

Пазар
През 2014 г. в България са сключени близо     
218 000 сделки с недвижими имоти. Секторът 
продължава да отчита ръст благодарение 
на увеличаващото се търсене на качествени 
имоти. Пазарът е силно фрагментиран – според 
различни оценки действат около 6500 агенции 
за имоти, като само около 200 от тях члену-
ват в Националното сдружение за недвижими 
имоти. По данни на Националния статисти-
чески институт заетите в сектора 
са около 35 000 души и броят им 
постоянно се увеличава. 
Браншът се характеризира с 
агресивна конкурентност, как-
то и с развитие на франчайз 
мрежи. Големите банки също 
участват на пазара със специ-
ални дружества, занимаващи се 
със сделки с имоти. От създа-
ването си през 1993 г. „АДРЕС“ 
се превръща в пример за постоянен 
растеж, за предлагане на нови услуги и 
гъвкаво пазарно поведение. 
Компанията членува в голям брой асоциации и 
неправителствени организации. Сред тях са: 
Националното сдружение за недвижими имоти 
(НСНИ), Световната федерация на професиона-
листите на недвижими имоти (FIABCI), Амери-
канската асоциация на реалторите (NAR), а 

чрез AG Capital – и в Американската търговска 
камара (AmCham), Българския форум на бизнес 
лидерите (BBLF), Българо-италианската тър-
говска камара (CCIB) и много 
други.

Постижения на марката
От създаването си до днес 
„АДРЕС“ се налага не само 
като лидер на пазара, но и 
като компания, задаваща стан-
дартите в бранша. Дружество-
то е сред първите агенции в 
страната, получили лиценз за 
извършване на услуги в облас-
тта на недвижимите имоти. 
„АДРЕС“ е редовен участник в 
събития и изложения за недви-
жими имоти на водещите пазари 
и зад граница.
През 2004 г. „АДРЕС“ е една от 
първите компании, сертифицира-
ни по международния стандарт 
ISO 9001:2000 и продължава да 
е сред малкото със система за 
управление на качеството. 
През 2013 г. „АДРЕС“ отбеляза 
20-ата си годишнина. Компани-
ята е с най-голямото национално 
покритие и клиенти в 210 
населени места в страна-
та. Лидерът в имотите 
е носител на множество 
национални и международ-
ни награди. 
През 2005 г., на 12-ото 
издание на връчването 
на наградите Bentley, 
„АДРЕС“ беше удостое-
на и с международното 
признание – Best Bulgarian 
Real Estate Agency. Тези 
награди са добили популяр-
ност като „Оскарите“ на 
недвижимите имоти.
Световната програма 
Superbrands определя 

„АДРЕС“ като най-
силната марка в 

България в сфе-
рата на недви-
жимите имоти 
в пет поредни 
издания. При-
съствието в 

тази класация е 
знак за отличен 

брандинг. 
„АДРЕС“ се радва 

и на сериозен медиен 
интерес от български и 
чуждестранни вестници, 
списания, телевизии и он-
лайн медии. Компанията е 
сред основните източ-
ници на актуални данни 
и регулярно предоставя 

Най-голямата българска ком-
пания за недвижими имоти ра-
боти успешно на пазара вече 
22 години, като разполага с 
над 50 кантори в 23 града и 
над 500 професионални консул-
танти. „АДРЕС“ е част от 
AG Capital – група от компа-
нии, която развива: посредни-
чески и консултантски услуги 
за жилищни и бизнес недвижи-
ми имоти на местния и чуж-
дестранния пазар; финансови 
услуги, свързани с недвижи-
мите имоти; управление на 
активи и инвестиции в недви-
жими имоти.

address.bg 

информация на българското правителство, 
Националния статистически институт, водещи 

инвеститори, Световната банка, 
Международния валутен фонд и 
други бизнес и финансови инсти-
туции.

Продуктът
Професионалистите от „АДРЕС“ 
предлагат пълната гама от 
услуги, свързани с недвижимите 
имоти. Чрез най-голямата мрежа 
от кантори в страната компа-
нията разполага с най-важния 
съвременен ресурс – всеобхват-
на и надеждна информация за 
пазара на имоти. 
„АДРЕС“ гарантира най-голям 
избор от оферти за търсене и 

предлагане, затова е предпочита-
на от купувачи, продавачи, наемате-

ли и наемодатели от всички въз-
расти. Екипът на всяка кантора 
разполага с най-добрите имоти 
от всички сегменти – апарта-
менти, вили, къщи, парцели, в 
строеж, бизнес сгради. Хиляди 

собственици, продаващи имот, 
избират „АДРЕС“ за свой доверен 

агент, защото компанията дава макси-
мална публичност на имотите 
на своите клиенти чрез различ-
ни медии, билбордове, специали-
зирани изложения, презентации, 
семинари, информационни табла, 
брошури. Служителите на компа-
нията създават и поддържат 

дългосрочни връзки с клиенти-
те. От 2002 г. всеки, реали-
зирал покупка или продажба 
чрез агенцията, получава, 
десетгодишен сертификат 
за специална отстъпка при 
следващи сделки. 

Съвременно развитие
„АДРЕС“ се е утвърдила 
като водещ фактор при 
навлизането на българския 
пазар на най-добрите 
световни практики. Компа-
нията е една от първите, 
която реализира интегрира-
на информационна систе-
ма, свързваща канторите 
в цялата страна, даваща 
възможност на клиентите 
да получават информация в 
реално време и да извършват 
сделки на територията на 

цялата страна.
Дружеството непрекъснато 
инвестира в служителите си и 
затова създава „АДРЕС 
Академия“, която поддържа и 
развива високия професионали-
зъм на консултантите и мени-

Знаете ли, че...

• Средно на всеки 10 минути 

постъпва нова оферта на сайта на 

„АДРЕС“, а общият брой на офертите е 

над 30 хиляди.

• Годишно в „АДРЕС“ се провеждат 15 

тиймбилдинга, организират 

се 50 специализирани 

тренинга и над 350 

лекции.
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Основан е „АДРЕС“ и е открит 
първият офис във Варна.

Отваря врати професионален кол център, осъ-
ществяващ по 100 хиляди разговора годишно.

„АДРЕС“ затвърждава позициите си и по време 
на кризата, като бележи 25% ръст в сделките.

„АДРЕС“ проявява гъвкавост в ус-
ловията на кризата с кампанията 
„0% комисионна от купувача“.

„АДРЕС“ въвежда утвърдили-
те се по света услуги „Срав-
нителен пазарен анализ“ и 
„План за успешна продажба“.

Отворен е вторият офис на 
компанията – в Бургас. „АДРЕС“ 
се класира на първо място сред 
агенциите в Черноморския район.

Отворен е първият меж-
дународен офис в Лондон.

„АДРЕС“ е единствена-
та компания за недви-
жими имоти, включена 
в първото издание на 
Superbrands за България. 

„АДРЕС“ започва изграждането на обширна франчайз мрежа. Компанията 
започва да развива услугите си в Югоизточна Европа чрез „АДРЕС Сърбия“.

Открит е офис в София, а „АДРЕС“ влиза в ТОП 
3 на агенциите за недвижими имоти. Вече опе-
рират пет офиса на територията на страната: 
София, Варна, Бургас, Сливен и Ямбол.

Основана е холдинговата структура „АДРЕС Груп“. Спе-
циализират се отдели, които се фокусират върху жилищ-
ните, търговските и ваканционните пазарни сектори.

„АДРЕС“ е първата компания в бран-
ша, която работи със собствена 
информационна система, свързваща 
офисите в реално време. Агенцията 
основава национална клонова мрежа 
с 30 собствени брокерски офиса.

джърите. Академията разработва и провежда 
обучения и тренинги за екипа на фирмата, кои-
то се водят от 30 вътрешни и 20 външни лек-
тори. „АДРЕС Академия“ е първият лицензиран 
учебен център за подготовка на професионални 
консултанти по недвижими имоти и мениджъри 
на търговски екипи. Офисите на учебния цен-
тър са в София, Варна, Бургас и Пловдив.
Всяка година група от „АДРЕС“ посещава 
най-известното събитие за обучение на 
брокери – конференцията на NAR 
(The US National Association of 
Realtors), която се провежда в 
някой от големите градове в 
САЩ. На нея в продължение на 
три дни водещите фигури в 
бранша презентират съвре-
менните подходи при продаж-
бата на имоти и развитието 
на професията брокер.
Натрупаният опит на 
„АДРЕС“ спомага за раз-
растването на компа-
нията. От началото на 
2007 г. агенцията разви-
ва и франчайзинг мрежа 
на територията на 
България. Към днешна 
дата в мрежата има 19 
франчайз партньори с 
офиси в: Стара Загора, 
Велико Търново, Велинград, 
Благоевград, Сандан-
ски, Перник, Кюстендил, 
Банско, Хасково, Дупница, 
Пазарджик, Кърджали, Ям-
бол, Сливен, Елена, Шумен, 
Добрич, Каварна, Балчик.
Партньорите на компани-
ята получават достъп до 
единната информационна 
система с всички оферти от 
националната мрежа, възползват се от поли-
тиката на „АДРЕС“, чрез която се насърчава 
взаимното подаване на клиенти, и от предим-
ствата на дружеството – специални условия 
за реклама, комуникация, последни постижения в 
начина на обслужване, специализирани обучения.
Компанията първа в бранша създаде специа-
лизиран кол център, който от 2014 г. осигуря-
ва бърза връзка с агенцията, фокусиране на 
консултантите върху работата с клиентите, 
провежда проучвания за нивото на обслужване 
от типа „таен клиент“, промоционални кампа-
нии и други.
„АДРЕС“ работи активно с всички големи банки 
в страната. Дружеството подобри значително 
технологичното си ниво чрез:

• нов фирмен сайт;

• нова вътрешна онлайн платформа 
за обмяна на опит и последни прак-

тики – znam.address.bg;
• безплатен безжичен ин-

тернет в офисите;
• приложение за оптимизиране 
на обслужването на клиенти от 
консултанти – „АДРЕС помощник“.

Промоция 
„АДРЕС“ активно присъства на 

комуникационния пазар с участие 
в специализирани печатни издания, 

информационни печатни издания, 
външна реклама, реклама 
на мястото на продажба и 
фирмени издания, а в 
10-те водещи портала 
за имоти разполага с 
над 100 000 позиции 
за реклама на имоти-
те, които предлага.

Компанията разра-
ботва подходите 
за популяризира-
не и медийните 
канали с помощта на 
професионални агенции и 
собствен екип в областта 
на PR-а, маркетинга и 
рекламата.

Ценности 

на марката 
„АДРЕС“ е най-голямата национална агенция за 
недвижими имоти в България. Обществото я 
разпознава като силна, професионална и автори-
тетна компания. Всеки клиент на „АДРЕС“ има 
предимството да получи съвети и препоръки с 
висока стойност, които му дават преимущест-
вото да сключи изгодна имотна сделка. Това е 
възможно благодарение на опита, компетент-
ността и богатата информационна база, с 
които разполагат консултантите на „АДРЕС“. 
Те познават добре характеристиките на мест-
ния пазар, законовите разпоредби, както и не-
писаните правила и специфики, съществуващи в 
света на сделките с имоти. Специалистите в 
компанията подхождат индивидуално към всеки 
клиент, отчитайки неговите потребности, 
нагласи и очаквания. 

Знаете ли, че...

• Всяка година „АДРЕС“ подгот-

вя над 500 печатни материала и 

участва средно в 150 телевизионни 

репортажа и предавания на живо във 

всички телевизии.

• Всеки месец клиенти и колеги 

получават до 40 хиляди 

електронни пощи с 

най-атрактивни-

те имоти.

 В групата на AG Capital си сътрудничат 13 компании, като повечето от тях са сред водещите три в своя сегмент.
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