О

т 14 до 16 февруари Несебър беше
център на любовта и виното за втора
поредна година. Целта на романтичния
фестивал беше не само отбелязването на
българския народен празник Трифон Зарезан
и все по-нашумелия Свети Валентин, а и
популяризирането на античния град като
сватбена дестинация.
През 2013 г. Несебър е бил предпочетен от
116 двойки, които са сключили граждански
брак и от 80, които са избрали да се венчаят
в църква. Като част от фестивала, община
Несебър подари на всички, които бяха
решили да се бракосъчетаят в събота или в
неделя, безплатен граждански ритуал, воден
лично от кмета Николай Димитров, както и
запечатване на тържествения момент с
безплатна фотосесия.

В близост до специално украсената като за
сватба фестивална шатра, в която се
проведоха събитията от тридневната
програма на „Уикенд за любов и вино“, на
разположение на всички присъстващи бяха
химически тоалетни кабини TOI Fresh,
предоставени от EKOTOI.

Н

Фейсбук играта на EKOTOI

а 21 февруари EKOTOI стартира фейсбук игра
по повод Световния ден на водата - 22 март.
В рамките на един месец всеки желаещ да се
включи в нея имаше възможността да отговори
правилно на пет въпроса, за да участва в жребия
за спечелването на зареждащ СПА уикенд за двама в Гранд хотел Поморие на 18, 19 и 20
април, таблет LENOVO YOGA B8000 3G 16GB, смартфон SAMSUNG GT-I8730 GALAXY EXPRESS
WHITE, както и 4 билета за мега концерта на Aerosmith на стадион „Локомотив“ - 17 май 2014 г.

И печелившите...
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Мобилна тоалетна кабина от EKOTOI
за строежа на модерен футболен комплекс

E

KOTOI предостави безвъзмездно преносима еко тоалетна за
изграждането на нов футболен комплекс в двора на СОУ „Константин
Преславски“ в Бургас.

Строежът на съвременния комплекс е част от кампанията за подобряване на спортните площадки
в града, която е инициирана от детски футболен клуб „Звездичка“, с подкрепата на частни спонсори
и община Бургас. Инвестицията за новия терен възлиза на около 400 000 лв.
В проекта са заложени терен с изкуствена трева,
съблекални и зали за обучение, външен фитнес,
както и зона за игра за малчуганите. Той ще служи
като клубна база на ДФК „Звездичка“, като за
определени часове ще се използва и от учениците
на СОУ „Константин Преславски“. В момента в
школата, създадена през 2011 г., тренират около
1200 деца на възраст между 4 и 11 години.

З

EKOTOI на Републиканския шампионат по мотокрос

а старта на „Гран при Поморие“ 2014,
EKOTOI осигури комфорта и безопасността
на над 10-хилядната публика. На разположение на всички присъстващи бяха мобилни
тоалетни кабини TOI Fresh, а теренът беше
обособен с мобилна решетъчна ограда, тип
М200 и тип „за тълпа“.

Първият кръг на Републиканския шампионат
по мотокрос се проведе през последния уикенд на март на възстановения през 2012 г.
мотополигон в поморийското село Порой.
Състезателното трасе е известно с факта, че
80 % от него е пясък, което го прави много
подходящо за този вид спорт.

И

тази година EKOTOI осигури
безвъзмездно мобилни
химически тоалетни за доброволците,
включили се в инициативата „Да
изчистим България за един ден“.
Преносимите кабини бяха
поставени в парк „Минерални бани“ и
лесопарк „Росенец“ край Бургас.
На 26 април най-мащабната обществена
акция по почистване на страната отново
събра стотици хиляди доброволци, които с
помощта на редица институции, областни и
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EKOTOI предостави
безвъзмездно еко тоалетни
за кампанията “Да изчистим
България за един ден”

oбщински администрации, успяха да съберат
около 14 000 тона отпадъци. Акцентът тази година беше поставен върху почистване на замърсени зони и крайградски нерегламентирани
сметища.
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З

Лукс и комфорт от EKOTOI за регатата Tall Ships

а втори път Варна приветства ветроходите, участващи в престижната регата Tall
Ships. За 4-дневното събитие, което се
проведе от 30 април до 3 май, EKOTOI
осигури комфорта за всички присъстващи с
мобилни химически тоалетни TOI Fresh и
DIXI. Фирмата предостави и санитарни
душ контейнери за екипажа, а чрез
мобилните огради „за тълпа“ беше
обособена фестивалната зона, предлагаща забавления за малки и големи –
музикална сцена, екстремна спортна
зона, детски атракциони и др.

Мобилни химически тоалетни
за Фестивала на зелениката
от EKOTOI

З

а 11-ото издание на ежегодния Фестивал
на зелениката EKOTOI се погрижи за санитарния комфорт на всички присъстващи с мобилни еко тоалетни TOI Fresh.

По традиция емблематичното за Странджа събитие
се провежда през месец
май на различни места,
разкриващи магията на
планината. Тази година
Фестивалът на зелениката
се състоя на 2 и 3 май в
близост до пограничното
село Резово.

Aerosmith покори няколко
поколения меломани

Н

а 17 май най-горещото място в България
беше стадион „Локомотив“, където се
проведе дългоочакваният първи концерт на
родна територия на рок великаните Aerosmith.

Освен, че EKOTOI раздаде билети за уникалното
събитие от информационната игра по повод
Световния ден на водата, фирмата осигури
санитарен лукс за звездите от великолепната
петорка, както и за техните фенове.
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Д

EKOTOI на първия
“Божур Фест 2014”

ен след старта на Фестивала на зелениката в Странджа, на територията на
страната се проведе и още едно двудневно
събитие, взело името си от красиво цвете –
Божур Фест, за което EKOTOI отново предостави
мобилни химически тоалетни TOI Fresh.

На 3 и 4 май в местността „Божур
поляна“, до хижа „Божур“, група
ентусиасти, живеещи в чужбина, с
подкрепата на община Горна
Оряховица, организираха първия
културно-музикален фестивал
„Божур Фест 2014“.

Целта на събитието беше да се
обогати културния живот в
региона, като посетителите имаха възможност
както да се забавляват с музиката на
популярни родни банди, така и да се любуват
на магията на природата.

В миниградчето зад сцената бяха доставени
душ контейнер и VIP каравана, а за безопасното преминаване на всички присъстващи
бяха монтирани гейтове, мобилни решетъчни
огради М200 и тип „за тълпа“. Разбира се, за
мероприятието бяха осигурени и стандартни
мобилни тоалетни кабини TOI Fresh и DIXI+ и
специализиарани тоалетни кабини TOI Cap за
хора в неравностойно положение.

И

Санитарен комфорт за новия летен сезон
осигури отново EKOTOI

тази година бургаската фирма
се погрижи за спокойствието на
плажуващите по родното Черноморие.

По поръчка на концесионера на
плажната ивица в Бургас от EKOTOI
доставиха модерни мини санитарни
контейнери. Те разполагат с две тоалетни – дамска и мъжка с порцеланово гърне, мивка с чиста и питейна вода,
поставка за тоалетна
хартия, диспенсър за
кърпи за ръце, дозатор за течен сапун,
огледало, закачалка,
както и метален резервоар за съхранение на отпадните
води, за чието изпомпване отговаря
EKOTOI. Мини санитарните контейнери
могат да бъдат
наети от петте бази
на фирмата в
Бургас, София,
Пловдив, Варна и
Русе.
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На варненския плаж също бяха
поставени мобилни химически
тоалетни TOI Fresh, които са на
разположение на жителите и гостите на града. За дезинфекцирането и ароматизирането на
преносимите WC кабини се
използват единствено качествени
препарати от сертифицирани фирми. EKOTOI
разполага и с високо проходими автомобили, които позволяват на обслужващите
екипи да достигат и до най-труднодостъп
ните места.
Освен че EKOTOI ще се погрижи за
удобството на посетителите на родните
плажове, фирмата ще допринесе и за
по-чистия и приветлив вид на пясъчните
ивици. Санитарните продукти, които
EKOTOI осигурява за този летен сезон,
имат позитивен
екологичен
ефект и превръщат плажовете ни в
отлично място
за отдих
и почивка.
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Мобилни еко тоалетни и
мивки за събора “Фолклорен
венец – Божура”

В

последния уикенд от май месец по традиция се проведе националният странджанско – тракийски събор за надпяване и
надсвирване „Фолклорен венец – Божура“.
За 22-рото му издание EKOTOI достави преносими тоалетни TOI Fresh и мобилни мивки Duo в местността
„Божура“ край Средец. В рамките на два дни млади изпълнители от музикални училища и
фолклорни паралелки от цялата
страна демонстрираха таланта
си. Най-добрите сред тях бяха
наградени, а народната певица
Златка Ставрева получи
специалната награда на кмета на
Средец за цялостно творчество.

Е

E

KOTOI осигури мобилни WC за традиционния нестинарски ритуал, който е свързан с
отбелязването на празничните дни, посветени на Св. Св. Константин и Елена (3 и 4
юни) в село Българи.
Луксозните кабини TOI Flush
са единствените в света, при
които всяко отваряне на вратата задейства специална система, измиваща тоалетната
чиния. На разположение на
ползващия е и крачна помпа
за допълнително почистване.
Тоалетната е оборудвана още
с писоар, мивка, дозатор за
течен сапун, диспенсър за хартиени кърпи за
ръце, огледало и закачалка за дрехи.

Solar Summer Festival 2014 започна

динственият трикратен носител на титлата
„най-добър диджей в света“ Tiësto даде
официалния старт на фестивала на 7 юни).

Партито, продължило близо 7 часа под открито небе, се състоя в парка до Терминал 2
на летище София. EKOTOI се погрижи за санитарния комфорт на многобройните фенове,
като осигури мобилни химически тоалетни
DIXI+, а специално за холандския музикант
беше доставена VIP тоалетна кабина High
Tech II. На разположение на меломаните бяха
и писоари DIXI Kros, както и
мобилни мивки Duo.
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Нестинарски обряд в село
Българи с луксозни тоалетни
кабини TOI Flush

Фест зоната беше обособена чрез мобилна
решетъчна ограда M200 и ограда, тип „за
тълпа“, а за безпрепятственото влизане на
партито EKOTOI предостави четиригейтови
съоръжения (входове). Билети се продаваха и
на място, като за целта беше използван
контейнер тип „будка за охрана“, а за пунктовете
за разплащане бяха доставени контейнери
тип „каса“, оборудвани с мебели.

След София, Solar Summer Festival ще се
пренесе на обичайната си локация - Cacao
Beach в Слънчев бряг, където 11-тото
издание на събитието обещава четири
поредни уикенда (25 юли – 29 август),
изпълнени с много емоции, музика, танци
и красиви изгреви.

З

Фестивалът One Design Week

а 6-тото издание на най-големия фестивал
за дизайн и визуална култура у нас EKOTOI
предостави мобилни химически тоалетни.
Тази година темата на фестивала (Номад)
беше в пълен синхрон с решението на организаторите от ЕДНО и Фондация Америка за
България да пренесат One Design Week в
Пловдив. В дните между 20 и 29 юни градът
под тепетата беше дом за многобройни
културни събития, лекции и беседи, творчески
работилници, прожекции, музика и още
вдъхновяващи начинания.

О

Бира, музика и още нещо на първия фестивал BeerRelation

свен 20-тото Световно първенство по футбол, на 12 юни започна и летният арт
фестивал BeerRelation, организиран от Event
Zone, със специалното съдействие на
Столична Община, като част от програмата за
Европейска столица на културата 2019 г.
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Организаторите на провелия се през 2011
и 2012 г. фестивал Elevation, отново се
довериха на EKOTOI, за да осигурят за
всички присъстващи необходимите санитарни
удобства. За 4-дневния празник на бирата
бяха предоставени мобилни тоалетни кабини
TOI Fresh, както и мобилни мивки Duo.
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EKOTOI на концерта “Обичам 90-те” в зала “Фестивална”

З

а трета поредна година феновете
на златните хитове от 90-те имаха
възможност да видят някои от найлюбимите си групи на живо, като
East 17, C-Block и Masterboy.

EKOTOI осигури мобилни химически
тоалетни TOI Fresh и DIXI+, както и писоари DIXI Kros за близо 7-хилядната публика,
дошла на 7 юни в зала „Фестивална“ в София
за концерта „Обичам 90-те“ (I love the 90’s).
Организаторите Коко ейджънси и Радио ENERGY се довериха на EKOTOI и при обезопасяването на някои от съоръженията в залата,
които бяха заградени чрез мобилни огради.

Клуб Cacao Beach отваря
официално врати

О

фициалното начало на програмата за
месец юни поставиха DJ Silver, DJane
Koki и 5Sprite на 14 юни.
EKOTOI предостави мобилна ограда „за
тълпа“ и мобилна плътна ограда City
Fence за специалното кик-старт парти, с
което плажният клуб Cacao Beach в
Слънчев бряг отвори врати.
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“Totally Summer” партита на
Guava Beach Club

E

KOTOI осигури мобилни тоалетни кабини DIXI+, както и мобилни огради
тип „за тълпа“ и М200 за летните партита, организирани на Guava Beach Club в
Слънчев бряг.

E

Концерт на Iron Maiden в София

KOTOI достави мобилни химически
тоалетни и мобилни огради
за концерта на Iron Maiden в зала
„Арена Армеец София“.

EKOTOI на първия
Фестивал на цветовете
в България

З

а първия фестивал на цветовете „Холи“,
който се проведе на стадион „Акедамик“ в
София на 21 юни EKOTOI осигури за близо 3хилядната публика мобилни химически тоалетни DIXI+ и TOI Cap, както и мобилни
писоари DIXI Kros. Зоната на фестивала беше
обособена чрез мобилна решетъчна ограда
М200 и мобилна ограда тип „за тълпа“.

E

“Beach Stars” партита на
бар Cabana

KOTOI осигури мобилна ограда „за тълпа“
и мобилна решетъчна ограда М200 за бар
Cabana в Слънчев бряг.
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Фестивалът на цветовете идва от Индия и набира все по-голяма популярност по света. Той
символизира победата на доброто над злото и
отбелязва настъпването на пролетта. Идеята
е, че чрез цветния прах, който хората разпръскват във въздуха, те демонстрират своята
свобода, равенство и хармонични взаимоотношения, като същевременно изпъстрят
ежедневието си с позитивни емоции.

З

ММА турнир в
бар Planet Yacht

а шестия професионален ММА турнир, организиран в бар Planet Yacht на луксозното пристанище Марина Диневи, EKOTOI
осигури мобилна плътна ограда City Fence.
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E

EKOTOI започна подновяване на фирмения автопарк

KOTOI закупи 4 нови асенизационни автомобила за извършване на сервизна дейност. Те са марка Фолксваген и са оборудвани
с климатик и камера за задно виждане.

С тях се поставя началото на обновяването на
автопарка на EKOTOI, което ще продължи 4
години. Предвижда се всяка година да се
закупуват между 4 и 5 автомобила, които са
екологични и отговарят на последните европейски норми за отработени газове. Новите
автомобили ще гарантират перфектното и
качествено почистване на мобилните химически
тоалетни, които EKOTOI предлага.

С

EKOTOI предостави безвъзмездно мобилни тоалетни
за July Morning Burgas 2014

пециално за всички решили да се включат
в рок купона на бургаската „Сцена под
звездите“ EKOTOI осигури мобилни химически
тоалетни TOI Fresh. За концерта беше предоставена и мобилна ограда тип „за тълпа“, за
да се загради самата сцена.

Фестивалът на пясъчните
скулптури отваря врати днес

С

едмият Фестивал на пясъчните скулптури
в Бургас се завръща още по-мащабен
през това лято, за да съживи част от любимите
ни герои. На 3 юли се състоя официалното откриване, на което всички посетители ще можеха да разгледат пясъчните изненади за
2014, както и да чуят някои от най-популярните и обичани песни на групата Джанго Зе.
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За изграждането на пясъчните фигури, което
по традиция започва през май, EKOTOI предостави преносима еко тоалетна TOI Fresh и
специализирана тоалетна кабина TOI Cap за
хора в неравностойно положение. Фирмата
осигури и мобилни решетъчни огради M200,
с които се загради площта от 5 дка на територията на бургаския парк „Езеро“ в Морската
градина.

З

Удобства за звездите и феновете на
Sofia Rocks 2014 осигури EKOTOI

а поредното пето издание на най-големия
рок фестивал в страната Sofia Rocks 2014,
организаторите от „Болкън Ентъртейнмънт
Къмпани” отново се довериха на EKOTOI за
осигуряване комфорта на звездите и техните
фенове.

Специално за 6-те банди бяха монтирани
офис контейнери, оборудвани с маси и столове.
На разположение беше и VIP каравана,
въплъщаваща лукс на колела, както и складов
контейнер. Разбира се, за всички присъстващи
имаше осигурени мобилни тоалетни кабини,
към които беше добавено LED осветление. На
стадион „Академик“ в София бяха поставени
и мобилни огради М200 и тип „за тълпа“,
както и допълнителни пропускателни входове
(гейтовие), които спомогнаха за безпроблемното влизане на над 12-хилядната публика.

Н

Забавления, музика и незабравими спомени от
Hello! Ficosota Festival

а 12 юли с 12-часова музикална програма
и куп безплатни атракции, фестивалът по
повод 20-годишнината на шуменската компания „Фикосота синтез“ - Hello! Ficosota Festival
се превърна в едно от най-горещите събития
за това лято.

В района на Шуменското плато на терен от 20
000 кв.м. беше построено фестивалното
градче, за което EKOTOI предостави голям
брой мобилни химически тоалетни TOI Fresh,
TOI Flush, DIXI+, както и най-луксозните мобилни тоалетни кабини High Tech II. На разположение на участниците беше и VIP каравана,
а за обезопасяване на оборудването беше
монтирана мобилна плътна ограда “City
Fence” и тип „за тълпа“.

www.ekotoi.bg

Специално за пяна партито, на което наймного се забавляваха по-малките посетители
на феста, EKOTOI осигури резервоари с вода.
Сред останалите забавления бяха напълно
безплатното излитане с балон с горещ въздух,
стена за катерене, карнавална лаборатория,
а за любителите на спортовете с дъски беше
монтирана рампа за скейтборд.
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Мобилни тоалетни и огради
за Fanta Play Tour 2014

E

KOTOI осигури
мобилни тоалетни кабини TOI
Water и мобилна
ограда тип „за
тълпа“ за второто
издание на турнето
на Fanta.

П

Fanta Play Tour 2014 премина през 8 големи
града в рамките на близо месец и половина,
като тази година в обиколката бяха включени
Плевен и Велико Търново. Хиляди бяха тийнейджърите между 12 и 18-годишна
възраст, които се включиха в шестте игри
със състезателен характер – Волейбол,
Щафета, Тетрис, Сумо, Като рицарите и
Гладиатор. За спомен на участниците останаха видео клиповете, които самите те
заснеха с Go Pro камери, поставени на
каските им.

EKOTOI осигури санитарен комфорт за
Световното младежко първенство по ориентиране

рестижната надпревара за юноши и девойки се проведе в България за първи
път в последните 15 години. Център на събитието беше Боровец, а официалното откриване се състоя в Самоков. EKOTOI монтира
мобилни тоалетни кабини и писоари на различни места, където се проведоха отделните
състезателни дисциплини.
В Световното младежко първенство по ориентиране се включиха над 300 участници от 36
страни. В рамките на една седмица, от 21 до
27 юли, те се състезаваха, за да дадат найдобро време при изминаване на предварително очертаните маршрути сред природата
само с компас и карта в ръка.

Надпреварата, отнела близо 3 години предварителна подготовка, отбеляза и 60-тата годишнина от първото състезание по
ориентиране в България. Участниците останаха очаровани от живописната родна природа и добрата организация на първенството,
което през следващата година ще бъде с
домакин Норвегия.

Ролерфест 2014 в Бургас със
съдействието на EKOTOI

С

лед като през 2012 г. се проведе първият
национален фестивал на ролерите в Бургас, през изминалия уикенд любителите на
уличното изкуство се насладиха за трета поредна година на двудневния фест, който протече под надслов „Стрийт Бургас“.
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За всички участници в събитието EKOTOI осигури мобилни химически тоалетни TOI Water.
Мобилна решетъчна ограда М200, пък послужи
за изграждане на традиционната 20-метрова
стена, с чието изрисуване стартираха и двата
фестивални дни. За цветното настроение на
всички се погрижиха бургаските графити
артисти от Me Click и Esteo, както и румънците
от Boeme & Sweet Damage Crew.

З

Концерт на Touch & Go
в The Lounge Bar

а концерта на един от най-успешните поп
и джаз дуети в света Touch & Go, EKOTOI
предостави на домакините от The Lounge Bar
в Свети Влас луксозни мобилни тоалетни TOI
Flush, както и мобилни огради М200 и тип „за
тълпа“. За допълнително електричество беше
доставен дизелов генератор за ток, а сцената
беше укрепена посредством резервоари за
чиста вода, отново осигурени от EKOTOI.
Събитието е част от поредицата концерти
Summer Session Concerts, организирани от
"Ивент Зона".

П

Hip Hop History Repeating в Kite Bar

ревърналата се в традиция парти обиколка, започнала през 2010 г. като поредица от черни партита, отново се завърна
това лято край морския бряг. В продължение
на 6 дни Hip Hop History Repeating премина
през къмпинг Градина, Китен, Лозенец,
Варна, Созопол и Слънчев бряг, за да зарадва
феновете на някои от най-популярните родни
хип хоп изпълнители. Специално за първото
парти, което се проведе на 1-ви август на Kite
Bar, къмпинг Градина, EKOTOI достави стандартни мобилни тоалетни TOI Fresh и DIXI,
както и мобилна плътна ограда тип "City
Fence" и мобилна ограда тип „за тълпа“. С
генератор за ел. ток, отново предоставен от
EKOTOI, беше осигурено допълнително
ел. захранване.

З

Партито Insomnia на
Apache Beach Bar

а партито Insomnia на къмпинг Градина,
организирано от Метрополис, EKOTOI предостави мобилни химически тоалетни, генератор за ел. ток, както и резервоари за чиста
вода, с които беше укрепена сцената. На нея
се качиха 25-годишният италиански продуцент Lugi Madonna, холандецът Egbert и техно
ветеранът Sam Paganini. Специално за тях
EKOTOI осигури луксозна тоалетна VIP High
Tech II.

www.ekotoi.bg
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E

Метъл бандата W.A.S.P. с концерт на Летен театър в Бургас

KOTOI осигури мобилна ограда, тип „за
тълпа“ за концерта на легендарната американска рок група с над 30-годишна история
W.A.S.P. Шоуто, което се състоя в Летния театър
в Бургас на 4 август, беше част от юбилейното
турне на бандата ''30 Years Of Thunder'', започнало преди две години от Лондон. Днес то
продължава да радва феновете на W.A.S.P. от
всички краища на света с гръмотевична
сила, като според музикалната критика това е
най-доброто шоу на рок ветераните.

359 HipHop Hell Tour 2014
в бар Pillow

Н

а 6 август турнето 359 HipHop Hell Tour
2014 премина през плажния бар Pillow в
Бургас. За събитието EKOTOI осигури стандартни тоалетни кабини TOI Fresh, мобилна
решетъчна ограда М200 и мобилна ограда
тип „за тълпа“.

С

Мобилно оборудване от EKOTOI за концерта на Bebe
в Bash Bar на къмпинг Градина

лед големия интерес към първото гостуване на поп певицата Bebe в София
миналата година, талантливата испанка се
завърна отново в страната ни, за да зарадва
феновете си. Участията й на 8 и 9 август, съответно на плажа на Bash Bar – къмпинг Градина
и в клуб Cachaça – Варна, са част от найновата поредица музикални събития “High
Summer 2014”.
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За събитието в петък (8 август) EKOTOI
предостави стандартни тоалетни кабини
TOI Fresh, a в бакстейджа беше доставена
луксозна еко тоалетна VIP High Tech II. За
обособяване на зоната на концерта беше
използвана решетъчна ограда М200. Мобилна ограда тип „за тълпа“, пък послужи
за обезопасяване на сцената и на част от
техническото оборудване. Сцената беше
захранена с електричество чрез генератор
за ток, отново предоставен от EKOTOI.

Първият Sea Garden Festival
се проведе в
Летния театър в Бургас

Ф

еерия от цветове, разнообразна музика
и много добро настроение отличиха
първото издание на Sea Garden Festival,
което се състоя в Летния театър в Бургас на
9 август.
За събитието, част от което беше и Фестивалът на цветовете „Холи“, EKOTOI осигури
стандартни мобилни тоалетни TOI Fresh и мобилни полеви умивалници Duo. Фест зоната,
която включваше две сцени, три бара и примамваща с уханието си каравана за храна,
беше заградена с помощта на мобилна
плътна и решетъчна ограда. На входа на Летния театър, пък бяха монтирани
четиригейтово съоръжение и мобилна ограда, тип „за тълпа“, чрез
които достъпът до фестивала беше
улеснен.

С

Всички, които желаеха да посетят Sea Garden Festival, но
бяха пропуснали да си купят
билет, можеха да го направят от будката, тип „каса“,
разположена на входа на
феста. EKOTOI предостави и
кошове за отпадъци, които са
важен елемент за опазването на чистотата
при всяко едно голямо мероприятие.

Парти поредицатаWake up Stran-Jah за втора
поредна година на плажа на Варвара

началото на месец август стартира за
втора година още една лятна парти поредица, която продължи цели 10 дни и нощи.
Wake up Stran-Jah 2014 събра на плажа на
Варвара диджеи от цял свят, както и някои от
най-популярните български таланти зад пулта.
За партитата беше осигурено допълнително
ел. захранване чрез генератор за ток, предоставен от EKOTOI.

www.ekotoi.bg
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EKOTOI предостави безвъзмездно химически тоалетни за
пострадалите от наводнението в Мизия

С

тотици хора бяха принудени да напуснат
домовете си, след като
вечерта на празника на
града (2-ри август) придошлата река Скът заля
ниските части на Мизия.
До момента бедствието
е взело две жертви и е
разрушило над 100 постройки, оставяйки животните и покъщнината
на жителите на врачанското градче под вода.

В тази кризисна ситуация от първостепенно значение е да се предотврати разпространението на болести и зарази.
Мобилните химически тоалетни, осигурени безвъзмездно от EKOTOI, са важен
фактор за поддържането на санитарно-хигиенните условия и за опазването на човешкото достойнство.

Фирмата разполага с всичко необходимо,
за да реагира светкавично в случай на
бедствия и е в пълна готовност да
осигури чиста вода и санитарни продукти
от първа необходимост.

Мобилна ограда за
празника на Несебър осигури
безвъзмездно EKOTOI

И

зкуство и вдъхновение се сляха в едно, за
да изпълнят античния град с много цветове,
музика, танци и главозамайващи акробатични
изпълнения, които и тази година оставиха
траен спомен у всички, дошли да отпразнуват
празника на Несебър.

По традиция градът от списъка със световното
културно наследство на ЮНЕСКО отбеляза с
много шум и светлина своя ден, който
съвпада с големия християнски празник Успение Богородично (15 август). Тази година черноморският град подари на хилядите
присъстващи 5 концерта, 7 арт студия и работилници, изложба на картини, при това напълно безплатно. На свой ред EKOTOI
предостави също безвъзмездно мобилна
ограда „за тълпа“, с която беше обезопасена
сцената пред крепостните стени на Стария
Несебър.
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EKOTOI – отново спонсор
на “Купа Бургас” 2014

И

през 2014 г. EKOTOI беше сред спонсорите
на 29-то издание на Международния турнир
по спортни танци „Купа Бургас“, който се проведе в последния уикенд на август (30 и 31) в
спортна зала „Младост“.

Над 250 двойки от 20 държави, сред които и
27 от Бургас, демонстрираха изящество на
подиума до самия край на турнира. По традиция
елитният турнир „Купа Бургас“, който е част от
веригата международни турнири на световната федерация по спортни танци, се проведе
под патронажа на кмета на Бургас Димитър
Николов и с подкрепата на лидера за мобилна санитарна техника в България EKOTOI.

С

EKOTOI на концерта на Андреа Бочели в София

лед последния си концерт в страната ни
през 2006 г., световноизвестният тенор
Андреа Бочели се завърна отново на 31 август,
за да омагьоса своите фенове с неповторимия
си глас.

EKOTOI осигури за близо 18-хилядната публика
стандартни еко тоалетни TOI Fresh и DIXI, a
специално монтираните за събитието четиригейтови съоръжения улесниха достъпа до стадион „Българска армия“. За безопасността на
всички бяха поставени мобилни решетъчни
огради М200, както и мобилна ограда тип „за
тълпа“. Зад сцената, пък бяха доставени офис
контейнери, оборудвани с маси и посетителски столове, отново осигурени от EKOTOI.
Точно 10 дни бяха необходими за изграждането на сцената, която със своите размери от
70 метра и 24-метров покрив, по нищо не отстъпваше на внушителните сцени, построявани до момента за големите поп и рок
звезди. Общо 150 тона оборудване бяха
транспортирани с 20 камиона до стадиона в
Борисовата градина. В допълнение бяха изградени четири кули, които да осигурят кристално чист звук, а огромна видео стена и две
странични, позволиха на всички зрители да
виждат случващото се на сцената в детайли.

www.ekotoi.bg
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З

“София диша” в пет поредни
недели през август

а пети път най-отпускарският месец август
предложи на всички останали в столицата
неделни следобеди, изпълнени с куп забавления, цветове, танци,
изкуство, социални и образователни инициативи
и много културни прояви, с които София да
поеме дълбока глътка
въздух в летните жеги.

С

Тази година
„София диша“ се
проведе през пет
поредни недели на
пет различни емблематични улици, които
бяха затворени за движение на автомобили.

Мобилни тоалетни кабини от EKOTOI, бяха
поставени на всички локации, за да осигурят
санитарни удобства за решилите да разнообразят лятното си ежедневие.

Лукс и санитарен комфорт осигури
EKOTOI за Solar Summer 2014

лед миналогодишното разтърсващо издание на най-големия електронен фестивал
на Балканите Solar Summer, тази година
организаторите от Yalta Club отново се
довериха на EKOTOI.

Специално за всички диджеи, които участваха
в 11-тото издание на летния фестивал, бургаската фирма предостави най-луксозните кабини в света VIP High Tech II. За феновете на
някои от най-популярните имена в света на
електронната музика, като Richie Hawtin,
Fedde le Grand, Armin Van Burren, Jamie
Jones, Loco Dice и Victor Calderone, EKOTOI
осигури преносими тоалетни кабини TOI Fresh
и полеви мивки Duo. Мобилна ограда „за
тълпа“, решетъчна ограда М200 и плътна
ограда City Fence, пък обезопасиха мястото
за провеждане на фестивала, което традиционно и тази година беше небезизвестният
клуб Cacao Beach в Слънчев бряг.
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В 6 поредни уикенда между 25 юли и 29 август,
EKOTOI отново доказа, че разполага с екип от
професионалисти и качествени продукти, с
които да осигури безопасността и комфорта
на всички 40 000 души, станали част от парти
маратона Solar Summer 2014.

E

Мобилна ограда от EKOTOI за партито на B-Real of
Cypress Hill на Oxygen disco-bar

KOTOI осигури на Oxygen disco-bar в
Слънчев бряг мобилна ограда
„за тълпа“ и мобилна плътна
ограда City Fence за партито на
едни от най-популярните имена в
света на хип хоп музиката. Фронтменът на калифорнийската група
Cypress Hill, B Real, рапърите Xzibit
и Demerick, както и хип хоп диджеят Julio G зарадваха многобройните си фенове на партито, част от
мини турнето им в България, което започна от
Пловдив и премина през Варна и София.

К

EKOTOI – генерален спонсор на
Българската федерация по триатлон

ато генерален спонсор на Българската
федерация по триатлон, EKOTOI предостави безвъзмездно мобилна решетъчна
ограда М200 и мобилна ограда тип „за тълпа“
за Балканската купа по триатлон в Бургас.
Триатлонисти от всички балкански държави,
както и от Европа, Америка и Австралия дадоха най-доброто от себе си в трите дисциплини – плуване, колоездене и бягане. За
всички тях и публиката EKOTOI предварително
обезопаси състезателното трасе, за да се гарантира сигурността на присъстващите.

Балканската купа по триатлон е от изключително значение за града, тъй като вече има
подадени кандидатури за домакинства на Европейската купа за младежи и девойки през
2015 г. и за Европейското първенство по триатлон за мъже и жени през 2016 г.

Екипът от професионалисти на EKOTOI се
справи отлично със заграждането на трасето,
което започна от морския бряг, премина през
Казиното, по пътя за жп прелеза и през Морската градина достигна обратно до Казиното.

www.ekotoi.bg
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Мобилни тоалетни и мивки предостави
EKOTOI за празника на Средец

С

младежки инициативи, спортни мероприятия, художествени изложби и концерти с традиционна за Странджанския
край музика, Средец отбеляза своя празник,
който се чества всяка година на 23 септември.

EKOTOI се погрижи за санитарния комфорт
на всички дошли да отпразнуват Деня на
Средец. Мобилни полеви мивки Duo и стандартни тоалетни кабини TOI Fresh бяха осигурени
за концерта с участието на дует „Ритон“,
ансамбъл „Странджа“ и фолклорни
изпълнители.
EKOTOI предостави още кошове за отпадъци, с които помогна за опазване на
чистотата на района, в който се проведоха мероприятията, част от празничната
програма за Деня на Средец.

С

EKOTOI осигури мобилни тоалетни и огради
за Red Bull Soapbox

пециално за всички „хора с бензин в кръвта“ в България за
първи път се проведе уникалното
състезание Red Bull Soapbox. Трасето за надпреварата със собственоръчно изработени безмоторни
колички беше обезопасено с мобилна ограда тип „за тълпа“, предоставена от EKOTOI. Фирмата осигури
и санитарен комфорт с мобилни химически тоалетни за многобройната
публика, която се събра на 28 септември (неделя) в района на състезанието около столичния бул. „Черни връх“.

В нестандартната надпревара взеха участие
54 предварително одобрени колички с
неповторими, креативни дизайни и
забавни имена, като „Мухата Цеце“,
„Булгар-Булгар“, „Сергията на Сбирщайн“
и др. Освен за най-бързо преминаване
през трасето с дължина 600 м, отборите
бяха оценявани и за своята изобретателност и цялостно представяне.
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Организаторите се бяха погрижили и за
най-малките посетители, осигурявайки
детски кът, както и паркинг за велосипеди, зона за хора с увреждания и бодиарт пункт. EKOTOI имаше удоволствието
да бъде част от първото за страната ни
състезание Red Bull Soapbox и отново да
се докаже като надежден партньор при
провеждането на мащабни мероприятия на открито.

E

Концертът на Паров Стелар Бенд с
мобилни огради и входове от EKOTOI

KOTOI се погрижи за безпрепятствения
достъп до концерта на австрийската
електро суинг формация Паров Стелар
Бенд, осигурявайки мобилни входове. За
безопасното придвижване на хилядите
дошли в зала „Арена Армеец“ на 3 октомври (петък) бяха монтирани и мобилни
огради „за тълпа“.

Познатата на българските фенове банда
този път пристигна в страната в пълен
състав, като представи най-новия си албум
„Art of sampling”, както и някои от най-популярните си парчета. На свой ред публиката
показа с много танци, че обожава закачливия
грууви ритъм на бандата и разбира се не я
остави да си тръгне без бис.

М

EKOTOI имаше удоволствието да бъде част от
концерта на Паров Стелар Бенд, предоставяйки мобилни огради „за тълпа“ и мобилни
входове.

EKOTOI на авиационното шоу в София

обилни химически тоалетни DIXI и DIXI+
осигури EKOTOI за авиационното шоу на
летище „София“, което се проведе на 11
октомври (събота).
Събитието беше организирано от Военновъздушните сили (ВВС) по повод 102-та годишнина от създаването на българската военна
авиация.

Повече от 50 000 души станаха свидетели на
зрелищния въздушен спектакъл, носещ името
„Това сме ние“. Родните военни пилоти и
авиационни специалисти демонстрираха
своите умения, като същевременно показаха
колко отговорна и рискована е тяхната професия.

Специално за всички присъстващи за първи
път от български пилот беше изпълнена пред
публика една от най-сложните фигури от висшия пилотаж - „Кобра“. В авиационната шоу
програма бяха включени още полети на
ниска височина, спиращ дъха въздушен бой,
десантни дейности и други изненади. За час и
половина небето над летище „София“ беше
изпълнено с парашутисти, хеликоптери, както
и бойни, транспортни и тренировъчни самолети.
EKOTOI имаше удоволствието да бъде част от
мащабното събитие, като предостави преносими тоалетни кабини.

www.ekotoi.bg
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Отбелязваме седмия
Световен ден за миене на ръцете

Колко често миете ръцете си?

Приели сме този санитарен комфорт за даденост, докато всяка година милиони деца по
света умират, заради липса на елементарни
санитарно-хигиенни условия.
Именно, за да се насочи общественото внимание към този проблем, през 2008 г. детският фонд на ООН – УНИЦЕФ обявява 15
октомври за Световен ден за миене на
ръцете. Стартирал с участието на над 70
страни от 5 континента, денят, посветен на
миенето на ръцете, бързо набира популярност, като през изминалата година са се
включили над 109 държави.
Целта на кампаниите е да
се поощри измиването на
ръцете с вода и сапун, да се
информират все повече
хора, че това действие е в
основата на борбата срещу
разпространението на
болести и зарази, както и
да се популяризират
хигиенните практики сред
населението.

С

През 2014 EKOTOI въведе и още един продукт, с който да гарантира поддържането на
високо ниво на хигиена. С новия диспенсър
дезенфектант ръцете могат да останат чисти,
дори и на труднодостъпни места, до които е
възпрепятствано доставянето на вода.

Изберете да измиете ръцете си, за да сте
здрави! Изберете някои от продуктите на EKOTOI, за да гарантирате нормални санитарнохигиенни условия за работниците на Вашия
обект и за гостите на Вашето мероприятие.
EKOTOI предостави мобилна мивка за кампанията на сутрешния информационен блок на
БНТ2 по повод Световния ден за миене на
ръцете, която се проведе в Русе.

EKOTOI предостави безвъзмездно мебели и ограда за
спортен център “Звездичка-Арена” в Бургас

лед като EKOTOI осигури безвъзмездно
мобилна химическа тоалетна по време на
изграждането на външния спортен комплекс
на детски футболен клуб „Звездичка“, сега
фирмата оборудва новопостроените съблекални и зали за обучение с мебели, произведени от немската фирма Hartnagel Handels
GmbH.
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С мобилните санитарни продукти, които EKOTOI отдава под наем, осигуряването на нормални санитарно-хигиенни условия дори и на
места без вода и канализационна връзка е
възможно. Мобилните мивки Duo са перфектното решение, за да се осигури на всеки един
човек правото да измие ръцете си.

В съблекалните на младите футболисти бяха
доставени висококачествени пейки със закачалки и офис закачалки. За ръководството на
отбора EKOTOI предостави маси, ролкови контейнери, шкафове за документи, тапицирани
столове, както и офис столове.

Част от помощните игрища на спортния комплекс ще бъдат заградени със стационарна
ограда Triton, отново осигурена безвъзмездно
от EKOTOI. Поцинкованите решетъчни платна
са устойчиви и сигурни, като ще придадат
представителен и модерен вид на спортната
площадка.

П

Нов продукт от EKOTOI:
Портативна тоалетна

ортативната тоалетна е удобно, хигиенично и практично решение. Подходяща
е за каравани, вили, лодки и места, на които
липсва тоалетна, свързана с канализация.
Стандартната височина на седалката
позволява на хора на всякаква
възраст, включително и на трудно подвижни хора, да използват портативната тоалетна.

Изработена от издръжлива пластмаса,
тя е устойчива, а ергономичната
форма създава усещането за комфорт.
Проектирана е така, че да бъде максимално удобна за употреба и да се пренася лесно. Гладките повърхности
помагат за поддържането на чистия и изряден
вид на преносимата тоалетна.

Тя разполага с две части, съединяващи се
чрез закопчалка. В горната са комбинирани
резервоар за чиста вода (15 л) и тоалетна
чиния, оборудвана с подвижна седалка, а в
долната част е поместен резервоарът за отпадна вода с капацитет 21 л. Изливането и
почистването на отходния резервоар е улеснено чрез интегрирана въртяща се тръба.

Със своите 3,9 кг този вид тоалетна безспорно е идеалното решение на достъпна цена, с което
ще осигурите нормални санитарни
условия на места, където те липсват. Портативната тоалетна е
компактна, удобна и може да се
използва практически навсякъде
и от всеки един човек.

Гарантирайте чистота на своята
портативна тоалетна с препаратите в различни разфасовки, които EKOTOI
предлага.

EKOTOI осигури безвъзмездно мобилни тоалетни, огради и
шатри за празника на Бургас – Никулден

Н

икулден - един от най-дългоочакваните празници в календара със събития на град Бургас,
беше тържествено отбелязан с богата програма.

За празника на града EKOTOI предостави безвъзмездно мобилни
химически тоалетни TOI
Fresh, мобилна ограда „за
тълпа“ и шатри, които бяха
монтирани на трите
пункта, на които по традиция и тази година се раздаваше рибен курбан в
чест на Свети Николай
Чудотворец.
В най-големия квартал на Бургас, Меден Рудник, беше отслужена света литургия, а след
това пред храм „Св. Николай
Чудотворец“ се състоя празнична програма, в която взеха
участие фолклорни изпълнители
и танцови формации.

www.ekotoi.bg

Добре познатото място на бургазлии
за уговаряне на срещи – Часовника, пък беше превърнато в рибарско селце, като дори и самият
Часовник беше преобразен в морски фар. В близост до рибарските
мрежи и въжета, до лодките с котви,
беше монтирана и една от шатрите,
осигурена безвъзмездно от EKOTOI. Тя
беше заградена с мобилна ограда „за
тълпа“, която улесни преминаването в
близост до шатрата, където се раздаваха рибена чорба, печена риба и
вино.
За първи път тази година беше обособен и още един пункт за обредния никулденски курбан, който бургазлии
и гостите на града, можеха да опитат на Морска гара Бургас. Зоната
за обществен достъп беше тържествено открита, като освен риба и
вино, присъстващите си взеха и
картичка за спомен от празничния
ден.
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З

EKOTOI на Евро 2014 по крос кънтри

а XXI-ото европейско първенство по крос
кънтри, на което България беше домакин,
EKOTOI осигури санитарния комфорт за
всички присъстващи, помогна за заграждането на състезателното трасе и предостави
офис пространство за организаторите.

За всички участници и зрители бяха предоставени мобилни химически тоалетни TOI Fresh и
DIXI. На разположение беше и VIP каравана,
осигурена от EKOTOI. Луксозният интериор на
караваната създава санитарни условия,
които по нищо не отстъпват на домашните.

Състезателното трасе, на което бяха поставени 17 камери, беше обезопасено чрез мобилна ограда „за тълпа“, отново предоставена
от EKOTOI. Фирмата монтира и офис контейнери, като част от тях бяха построени на два
етажа.

Европейското първенство по крос кънтри,
което за първи път се провежда преди 20 години, е сред събитията, които популяризират
България. То беше излъчвано в цяла Европа и
в десетки страни по света, като над 200 млн.
са били зрителите на една от най-значимите
надпревари на Европейската атлетическа
асоциация.
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Е ВАШИЯТ НАДЕЖДЕН ПАРТНЬОР КЪДЕТО И ДА СТЕ...
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2014

където и да сте...
Бургас
ул. Цар Петър 17, ет. 2

тел/факс: 056 844 137
моб: 0896 896 306
ekotoi@ekotoi.bg

София
ул. Банско шосе 15

тел/факс: 02 953 1626
моб: 0896 896 300
sofia@ekotoi.bg

Пловдив
ул. Стефан Веркович 3,
ет. 1 офис 5
тел/факс: 032 629 862
моб: 0898 639 988
plovdiv@ekotoi.bg

Варна
ЗПЗ 9009, База на ТСК,
ет. 3
тел/факс: 052 740 186
моб: 0896 896 331
varna@ekotoi.bg

Русе
Източна пром. зона,
до РСК, база
“Стройтехника Манев”
тел/факс: 082 844 352
моб: 0896 896 336
ruse@ekotoi.bg

