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Научете повече

НОВИНИ НОВИНИ

ГАЛЕРИЯ

Нов продукт от EKOTOI: 
Мобилна тоалетна TOI Mini

Най-новото попълнение в каталога на
EKOTOI е идеалното решение за места с
ограничено пространство и е подходящо
за използване от деца.
Мобилната тоалетна TOI Mini е с ком-
пактни размери (дължина: 0.95 м, ширина:
0.80 м, височина: 1,90 м), които позволяват
поместване на 
кабината дори и в
асансьор, за да
може да бъде
качена по високите
етажи на строителните обекти. За разлика
от останалите химически тоалетни, тази
мобилна кабина е по-лека (55 кг) и разпо-
лага с колела и дръжки, което позволява
лесното й преместване.
Научете повече

VII открито първенство по
Куадратлон Таекуон-До за
купа „Левски“ 21-22/02/15

EKOTOI предостави мобилна ограда „за
тълпа“ за VII-то открито първенство по
Куадратлон Таекуон-До за купа „Левски“,
което се проведе в град Елин Пелин.

„Световна купа по ски –
Банско 2015“ с луксозни сани-
тарни продукти от EKOTOI

     EKOTOI имаше удоволствието да се включи
в подготовката на най-голямото спортно
събитие в страната,
като осигури санита   -
 рен комфорт с 
мобилни химически
тоалетни DIXI+ и 5-звезден лукс с VIP кара-
вана и санитарен контейнер VIP Premium
Line. Монтирана  беше и мобилна ограда „за
тълпа“ и мобилна ре-
шетъчна ограда М200, 
с които бяха обособени
подходи към трибу-
ната и VIP зоната.
Научете повече

Комфорт и безопасност от
EKOTOI за „ТОP 100 DJs

World Tour“ в София
След дългогодишно
партньорство с орга-
низаторите на едно от
най-значимите събития
за феновете на електронната музика –
Yalta Club, отново избраха да се доверят
на EKOTOI за осигуряването на удобства
за своите гости.
Научете повече

https://www.ekotoi.bg/content/komfort-i-bezopasnost-ot-ekotoi-za-top-100-djs-world-tour-v-sofiya
https://www.ekotoi.bg/content/svetovna-kupa-po-ski-bansko-2015-s-luksozni-sanitarni-produkti-ot-ekotoi
https://www.ekotoi.bg/content/nov-produkt-ot-ekotoi-mobilna-toaletna-toi-mini
https://www.ekotoi.bg/content/vii-otkrito-prvenstvo-po-kuadratlon-taekuon-do-za-kupa-levski-21-220215
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EKOTOI предостави без-
възмездно мобилни огради за
Държавното първенство по

карате в Бургас
За 10-тото юбилейно
Държавно първенство по
карате киокушин EKOTOI
предостави безвъзмездно
мобилна ограда „за
тълпа“, с която беше 

обособена зоната за 
провеждане на двубоите.
Научете повече

НОВИНИ

РЕФЕРЕНЦИИ

EKOTOI осигури мобилна 
санитарна техника и 

мобилни огради за БАТА
АГРО 2015 – Пролет

За петото издание на международното
селскостопанско 
изложение EKOTOI
отново се погрижи
за комфорта на 
хилядите посети-
тели. Фирмата осигури луксозни мобилни
тоалетни TOI Flush, оборудвани с мивка и
система за почистване, както и санитарни
WC контейнери мъже/жени с монтирани
към тях резервоари за отпадна вода. За
безпроблемното влизане на изложението
бяха поставени четиригейтови съоръже-

ния (входове), а 
безопасността на 
посетителите беше 
гарантирана с мобилни
огради „за тълпа“.
Научете повече

EKOTOI предостави без-
възмездно мобилни тоалетни

за дамско рали в Бургас
Бургаската фирма осигури санитарен ком-
форт за участничките и посетителите на
традиционното състезание, посветено на
Международния
празник на жената
8 март. Ралито, 
носещо името на
първата дама на
автомобилния
спорт в България – Елена Апостолова, е
част от програмата за отбелязване на
Бургас като Европейски град на спорта
през 2015 година.
Научете повече

Сертификат за
членство в 
Германо-

българската 
индустриално-

търговска 
камара за 2015 г.

Световен ден на водата 2015
Вода и Природосъобразно

развитие
Темата на Световния ден
на водата през 2015 ни
кара да се замислим как
бихме искали да устроим
всичко, което ни заобикаля по най-приро-
досъобразния начин. И тъй като водата е в
основата, то е важно да положим усилия
за нейното опазване.
През 2014 година EKOTOI отново спести
над 25 000 000 л вода с мобилните сани-
тарни продукти, които предлага под наем.
Научете повече

https://www.ekotoi.bg/content/svetoven-den-na-vodata-2015-voda-i-prirodosobrazno-razvitie
https://www.ekotoi.bg/content/sertifikat-za-chlenstvo-v-germano-blgarskata-industrialno-trgovska-kamara-za-2015-g
https://www.ekotoi.bg/content/sertifikat-za-chlenstvo-v-germano-blgarskata-industrialno-trgovska-kamara-za-2015-g
https://www.ekotoi.bg/content/sertifikat-za-chlenstvo-v-germano-blgarskata-industrialno-trgovska-kamara-za-2015-g
https://www.ekotoi.bg/content/sertifikat-za-chlenstvo-v-germano-blgarskata-industrialno-trgovska-kamara-za-2015-g
https://www.ekotoi.bg/content/sertifikat-za-chlenstvo-v-germano-blgarskata-industrialno-trgovska-kamara-za-2015-g
https://www.ekotoi.bg/content/sertifikat-za-chlenstvo-v-germano-blgarskata-industrialno-trgovska-kamara-za-2015-g
https://www.ekotoi.bg/content/sertifikat-za-chlenstvo-v-germano-blgarskata-industrialno-trgovska-kamara-za-2015-g
https://www.ekotoi.bg/content/sertifikat-za-chlenstvo-v-germano-blgarskata-industrialno-trgovska-kamara-za-2015-g
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-predostavi-bezvzmezdno-mobilni-toaletni-za-damsko-rali-v-burgas
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-osiguri-mobilna-sanitarna-tehnika-i-mobilni-ogradi-za-bata-agro-2015-prolet
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-predostavi-bezvzmezdno-mobilni-ogradi-za-drzhavnoto-prvenstvo-po-karate-v-burgas
https://www.ekotoi.bg/
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НОВИНИ

НОВИНИ

Мобилни тоалетни и 
складови контейнери 
осигури EKOTOI за 

снимките на „Section Zero“
Лидерът в отдаването под наем на мо-
билна санитарна техника - EKOTOI беше
предпочетеният партньор за осигурява-
нето на мобилни химически тоалетни и
складови контейнери за снимките на фил-
мовата продукция „Section Zero“ на френ-
ския Canal +.

Бургаската фирма
достави стандартни
тоалетни кабини
TOI Fresh и DIXI+ в
най-голямото фил-

мово студио в България – „Ню Бояна Филм“,
където бяха заснети осемте епизода от се-
риала. Специално за снимките бяха осигу-
рени и луксозни тоалетни VIP High Tech,
които послужиха за реквизит. На терито-
рията на киноцентър „Бояна“ EKOTOI до-
стави и складови контейнери.
Научете повече

„Време е да дадем пример“ е
мотото на тазгодишния 

Ден на Земята
През 2015 отпразнувахме 45 години от обя-
вяването на 22 април за Международен ден
на Земята.
Във време, когато е
необходимо да
дадем пример, ние
от EKOTOI се стре-
мим към опазване
на един от най-
ценните ресурси на Земята - водата.
Научете повече

VIII областно първенство по
Куадратлон Таекуон-До за
купа „Люлин“ 25-26/04/15

EKOTOI предостави мобилна ограда „за
тълпа“ за VIII областно първенство по
Куадратлон Таекуон-До за купа „Люлин“,
което се проведе в
София на 25 и 26 април.
Научете повече

ГАЛЕРИЯ

EKOTOI осигури санитарен
комфорт за Националния

събор на овцевъдите в
България

По традиция събитието се проведе в окол-
ностите на Петропавловския манастир до
Лясковец в дните от 8 до 10 май. За четвър-
тото издание на Националния събор на ов-
цевъдите в България, EKOTOI предостави
мобилни химически тоалетни TOI Fresh и
TOI Flush, както и мобилни мивки.
Научете повече

Мобилни тоалетни и огради
за Габровските майски 
празници от EKOTOI

За комфорта на всички решили да станат
част от празничната атмосфера EKOTOI
предостави мобилни химически тоалетни,
а с мобилните огради „за тълпа“ беше оси-
гурено безопасното протичане на част от
мероприятията, които се проведоха на от-
крито.
Научете повече

https://www.ekotoi.bg/content/mobilni-toaletni-i-ogradi-za-gabrovskite-mayski-praznici-ot-ekotoi
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-osiguri-sanitaren-komfort-za-nacionalniya-sbor-na-ovcevdite-v-blgariya
https://www.ekotoi.bg/content/viii-oblastno-prvenstvo-po-kuadratlon-taekuon-do-za-kupa-lyulin-25-260415
https://www.ekotoi.bg/content/vreme-e-da-dadem-primer-e-mototo-na-tazgodishniya-den-na-zemyata
https://www.ekotoi.bg/content/mobilni-toaletni-i-skladovi-konteyneri-osiguri-ekotoi-za-snimkite-na-section-zero


5www.ekotoi.bg

НОВИНИ

ГАЛЕРИЯ
Републикански турнир по
Куадратлон Таекуон-До за

купа „Враца“ 23-24/05/15
EKOTOI осигури мобилни огради „за
тълпа“ за провеждането на Републикан-
ски турнир по Куад-
ратлон Таекуон-До за
купа „Враца“, който се
състоя на 23 и 24 май. 
Научете повече

EKOTOI осигури мобилно
оборудване за 8 мероприятия 

в един уикенд
Само в Бургаска област
фирмата предостави 
необходимото мобилно
оборудване за 8 съби-
тия в рамките на изми-
налия уикенд.
Научете кои са те

Мобилни тоалетни от 
EKOTOI за първия 

„Капана фест“ в Пловдив
За първото издание на три-
дневния фестивал „Капана
фест“ EKOTOI осигури мобилни
химически тоалетни TOI Fresh.
Събитието с културен харак-
тер се проведе в последния уикенд на
месец май, като включи
и специални изненади 
за празника на детето -
1 юни. 
Научете повече

РЕФЕРЕНЦИИ
Община Мизия

Поздравително писмо - 
Министерство на околната

среда и водите

Поздравително писмо от 
холандската фирма HERAS

https://www.ekotoi.bg/content/pozdravitelno-pismo-heras
https://www.ekotoi.bg/content/pozdravitelno-pismo-heras
https://www.ekotoi.bg/content/pozdravitelno-pismo-heras
https://www.ekotoi.bg/content/pozdravitelno-pismo-ministerstvo-na-okolnata-sreda-i-vodite
https://www.ekotoi.bg/content/pozdravitelno-pismo-ministerstvo-na-okolnata-sreda-i-vodite
https://www.ekotoi.bg/content/pozdravitelno-pismo-ministerstvo-na-okolnata-sreda-i-vodite
https://www.ekotoi.bg/content/pozdravitelno-pismo-ministerstvo-na-okolnata-sreda-i-vodite
https://www.ekotoi.bg/content/referenciya-obshchina-miziya
https://www.ekotoi.bg/content/referenciya-obshchina-miziya
https://www.ekotoi.bg/content/mobilni-toaletni-ot-ekotoi-za-prviya-kapana-fest-v-plovdiv
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-osiguri-mobilno-oborudvane-za-8-meropriyatiya-v-edin-uikend
https://www.ekotoi.bg/content/republikanski-turnir-po-kuadratlon-taekuon-do-za-kupa-vraca-23-240515
https://www.ekotoi.bg/
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НОВИНИ НОВИНИ
EKOTOI отбеляза 10-годишен

юбилей като част от 
немския холдинг ADCO

Umweltdienste Holding GmbH
На 12 юни бургаската
фирма отпразнува с
много шум и положи-
телен заряд 10-годиш-
нината си като част

от семейството на
най-големия холдинг
за мобилни сани-
тарни системи в
света ADCO Umwelt-
dienste Holding GmbH.
Научете повече

РЕФЕРЕНЦИИ
Община Етрополе

EKOTOI осигури 
мобилно оборудване за 
Summer Chaos Festival

Близо 20 години по-
късно, фестивалът
започнал с идеята
да даде поле за
изява на български
рок и метъл групи, се
завърна с пълна сила в по-голям мащаб и

различен формат.
EKOTOI отново беше
предпочетеният
партньор при осигу-
ряването на мобилно

оборудване за ус-
пешното протичане
на събитието.

Научете повече

Мобилни огради от EKOTOI
за концерта на Roxette

За втория концерт на легендарното поп
дуо Roxette EKOTOI отново осигури без-
опасността на феновете на групата с мо-
билна ограда „за
тълпа“, мобилна 
решетъчна ограда
М200 и мобилна
плътна ограда 
„City Fence“.
Научете повече

https://www.ekotoi.bg/content/mobilni-ogradi-ot-ekotoi-za-koncerta-na-roxette
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-osiguri-mobilno-oborudvane-za-summer-chaos-festival
https://www.ekotoi.bg/content/referenciya-obshchina-etropole-0
https://www.ekotoi.bg/content/referenciya-obshchina-etropole-0
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-otbelyaza-10-godishen-yubiley-kato-chast-ot-nemskiya-holding-adco-umweltdienste
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EKOTOI изгради състезател-
ното трасе за Европейската
купа по триатлон в Бургас

След като EKOTOI беше генерален спонсор
на Балканската купа по триатлон в Бургас
през септември 2014, тази година фирмата
осигури необходимото оборудване за без-
проблемното протичане на Европейската
купа по триатлон.
Научете повече

ГАЛЕРИЯ
      Финал на Купата на 

Coca-Cola 2015 в Бургас
19-21/06/15

EKOTOI осигури мобилна ограда „за
тълпа“, с която беше заграден подиумът
за награждаване на от-
бора-победител във
финала на футболния
турнир Купата на
Coca-Cola, който се
проведе между 19 и 21 юни в град Бургас.
Научете повече

Плажен клуб Angel and Devil
в Слънчев бряг

EKOTOI осигури санитарен комфорт за го-
стите на плажен клуб
Angel and Devil в Слънчев
бряг със стандартни тоа-
летни кабини DIXI+ и 
мобилна мивка Duo.
Научете повече

РЕФЕРЕНЦИИ
Препоръка - Община Вършец

EKOTOI предостави мобилни
тоалетни и огради за 

акостирането на 
„Изумрудената принцеса“

край Несебър
Най-големият круизен кораб, плавал във
водите на Черно море –
„Изумрудената прин-
цеса“ (“Emerald Princess”)
акостира край Не-
себър на 25 юни. 
По този повод 
районът около при-
станище Несебър
беше заграден с 
мобилни решетъчни

огради М200 и 
мобилни огради „за
тълпа“, а за санитарния
комфорт отново се по-
грижи EKOTOI с мобилни
химически тоалетни DIXI+.

Научете повече

НОВИНИ

https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-predostavi-mobilni-toaletni-i-ogradi-za-akostiraneto-na-izumrudenata-princesa-kray
https://www.ekotoi.bg/content/preporka-obshchina-vrshec-0
https://www.ekotoi.bg/content/preporka-obshchina-vrshec-0
https://www.ekotoi.bg/content/plazhen-klub-angel-and-devil-slnchev-bryag
https://www.ekotoi.bg/content/final-na-kupata-na-coca-cola-2015-burgas-19-210615
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-izgradi-sstezatelnoto-trase-za-evropeyskata-kupa-po-triatlon-v-burgas
https://www.ekotoi.bg/
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НОВИНИ

Мобилни тоалетни от 
EKOTOI за Празника на 
черешата в Кюстендил

На 27 юни за осма поредна година се про-
веде традиционният
Празник на чере-
шата в Кюстендил,
който се е пре-
върнал в емблема-
тично събитие за града. EKOTOI осигури
мобилни химически тоалетни TOI Fresh,

които със своя чер-
вено-бял цвят бяха в
пълен синхрон с укра-
сата за празника.
Научете повече

Мобилно оборудване за 
юбилейния Kavarna Rock Fest 

от EKOTOI
За десета поредна година най-голямото
рок събитие в България – Kavarna Rock
Fest, привлече хиляди родни и чуждест-
ранни гости.
EKOTOI отново беше избраният партньор

за осигуряването на сани-
тарните удобства за фе-
новете на рок музиката.
Фирмата достави мобилни
тоалетни кабини TOI Fresh

и TOI Cap, а за безопасността на гостите
бяха монтирани мобилни огради „за
тълпа“. Специално за бан-
дите бяха осигурени най-лук-
созните еко тоалетни в света
VIP High Tech II, както и
WC/душ санитарни контейнери.
Научете повече

РЕФЕРЕНЦИИ

Община Тетевен

EKOTOI осигури мобилни
огради за концерта на Judas
Priest и Halloween в София

За третото гостуване на една от най-влия-
телните метъл групи в света Judas Priest
EKOTOI осигури
безопасното
придвижване на
близо 11-хиляд-
ната публика
около и в сто-
личната зала „Арена Армеец“. 

Бургаската
фирма предо-
стави мобилна
ограда „за
тълпа“, както и

мобилна решетъчна и плътна ограда.
Научете повече

НОВИНИ

https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-osiguri-mobilni-ogradi-za-koncerta-na-judas-priest-i-halloween-v-sofiya
https://www.ekotoi.bg/content/referenciya-obshchina-teteven
https://www.ekotoi.bg/content/referenciya-obshchina-teteven
https://www.ekotoi.bg/content/mobilno-oborudvane-za-yubileyniya-kavarna-rock-fest-ot-ekotoi
https://www.ekotoi.bg/content/mobilni-toaletni-ot-ekotoi-za-praznika-na-chereshata-v-kyustendil
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July Morning в Бургас с 
подкрепата на EKOTOI

И тази година EKOTOI
предостави безвъзмездно
мобилни химически тоа-
летни за отбелязването
на July Morning в Бургас.

По традиция праз-
никът се проведе в
близост до моста на
Централния плаж. За
хилядите дошли да 
посрещнат първите
юлски лъчи EKOTOI
осигури стандартни тоалетни кабини TOI
Fresh и специализирана тоалетна кабина
TOI Cap за хора в неравностойно положение.
Научете повече

EKOTOI осигури санитарен
комфорт за Световната

купа по прескачане 
на препятствия

В последния уикенд на месец юни за шеста
поредна година се проведе Световната
купа по прескачане на препятствия. 
Домакин на надпреварата беше конната
база „Ген. Крум Лекарски“ в Божурище.
За състезанието EKOTOI предостави стан-
дартни мобилни
тоалетни DIXI+
и специализи-
рана тоалетна
кабина TOI Cap
за хора в неравностойно положение. 
Допълнителен санитарен лукс и комфорт
беше осигурен чрез VIP каравана, която
разполага с две отделения – за мъже и за
жени. EKOTOI предостави и мобилна
ограда „за тълпа“.
Научете повече

VIP каравана за звездите 
на фестивала А to Jazz 

от EKOTOI
EKOTOI предостави VIP каравана за най-го-
лямото джаз мероприятие в България -
международния фестивал A to Jazz.
Юбилейното пето
издание на съби-
тието се състоя от
3 до 5 юли в Южен
парк 2. A to Jazz Festival се провежда с
подкрепата на фондация „Америка за
България“ и под почетния патронаж на
Председателя на Столичния общински
съвет г-н Елен Герджиков. Фестивалът,
събрал над 35 000 души от 2011 г. до тазго-
дишното издание, е част от Календара на
културните събития на Столична община.
Научете повече

ГАЛЕРИЯ
Lloyd Banks&Tony Yayo 

(G-Unit) @ Oxygen disco-bar
12/07/15

След миналогодишното успешно участие
на фронтмена на калифорнийската група
Cypress Hill - B Real, на
12 юли Oxygen disco-bar
в Слънчев бряг отново
беше домакин на едно
от най-горещите хип-
хоп партита за това лято. За гостуването
на легендарната група G-Unit EKOTOI оси-

гури мобилна плътна
ограда City Fence, както
и мобилна ограда „за
тълпа“ за обособяване на
входа на бара. Бандата

беше представена от двама от своите чле-
нове - Lloyd Banks и Tony Yayo.
Научете повече

https://www.ekotoi.bg/content/lloyd-bankstony-yayo-g-unit-oxygen-disco-bar-120715
https://www.ekotoi.bg/content/vip-karavana-za-zvezdite-na-festivala-jazz-ot-ekotoi
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-osiguri-sanitaren-komfort-za-svetovnata-kupa-po-preskachane-na-prepyatstviya
https://www.ekotoi.bg/content/july-morning-v-burgas-s-podkrepata-na-ekotoi
https://www.ekotoi.bg/
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ГАЛЕРИЯ

The Exclusive Summer
Vibes @ Cacao Beach 

17-18/07/15
EKOTOI предостави
мобилна ограда
MOJO за огранича-
ване на достъпа до
сцената за двете

парти вечери Summer Vibes, които се
състояха на 17 и 18
юли в Cacao Beach
в Слънчев бряг. На
входа на клуба
бяха поставени и
мобилни огради „за
тълпа“, покрити с черни калъфки, които
EKOTOI може да осигури, за да се подчер-
тае изисканият стил на Вашето събитие.
Научете повече

НОВИНИ
Мобилни тоалетни кабини

от EKOTOI за фестивала „Из-
пързаляй лятото“ в Царево

EKOTOI осигури химически
тоалетни за единствения по
рода си фестивал, организи-
ран в България – „Изпърза-

ляй лятото“, който се
проведе в Царево в рамките
на три дни от 17 до 19 юли.
Безспорно една от най-голе-

мите атракции на фестивала беше водната
пързалка, разпростираща се по улиците
на града, над пристанище „Мичурин“. Със
своите впечатляващи размери, пързалката
беше обявена за най-дългата не само в
България, но и на Балканите.
Научете повече

EKOTOI предостави мобилни
тоалетни и огради за 

откриването на 
„Булстрад Арена“ в Русе

На 23 юли EKOTOI осигури санитарен ком-
форт с луксозни
тоалетни кабини
TOI Flush за
първите посети-
тели на най-модер-
ната мултифункционална зала в България
– „Булстрад Арена“. Бургаската фирма
предостави и мобилни огради „за тълпа“
за заграждане на
двете сцени, на
които беше органи-
зирано DJ парти.
Научете повече

MMA турнир "Maxfight 34" @
Planet Yacht 25/07/15

EKOTOI отново беше предпочетеният
партньор за осигуряването на мобилна
плътна ограда за ММА турнира „Maxfight
34“. Бойното шоу се състоя в Planet Yacht в
Св. Влас на 25
юли, като бур-
гаската фирма
постави и мо-
билна ограда "за
тълпа", покрита
със стилни
черни калъфки, а също така и столове и
маси под наем.
Научете повече

ГАЛЕРИЯ

https://www.ekotoi.bg/content/mma-turnir-maxfight-34-planet-yacht-250715-0
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-predostavi-mobilni-toaletni-i-ogradi-za-otkrivaneto-na-bulstrad-arena-v-ruse
https://www.ekotoi.bg/content/mobilni-toaletni-kabini-ot-ekotoi-za-festivala-izprzalyay-lyatoto-v-carevo
https://www.ekotoi.bg/content/exclusive-summer-vibes-cacao-beach-17-180715
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Мобилни тоалетни, мивки и
генератор за ел. ток от 

EKOTOI за ЕкоФест „Зеле-
ните идеи в действие“

Организаторите на ЕкоФест „Зелените
идеи в действие“, който се проведе като
развитие на УзанаПолянаФест, се довериха
на EKOTOI за оси-
гуряването на са-
нитарен комфорт
за гостите на
събитието. 
На определеното
място за разпола-
гане на палатки
бяха доставени мо-
билни тоалетни кабини TOI Fresh, както и

мобилни мивки Duo.
EKOTOI предостави и
генератор за ел. ток
(150 kW), поставен на

ремарке и обезопасен с мобилна решетъчна
ограда М200. Бургаската фирма осигури
още и ел. табло.
Научете повече

НОВИНИ

РЕФЕРЕНЦИИ
Община Тетевен

ГАЛЕРИЯ
Hip-Hop History Repeating @

Kite Bar 31/07/15
EKOTOI беше предпочетеният партньор и
за тазгодишното традиционно морско
турне, което събира най-популярните
родни хип-хоп изпълнители на една сцена -
Hip-Hop History Repeating. За дошлите да
се забавляват заедно с Ъпсурт, Лора Ка-
раджова, Спенс и
др., на 31 юли на
Kite Bar бяха осигу-
рени мобилни тоа-
летни кабини TOI
Fresh. EKOTOI пре-
достави и мобилна ограда „за тълпа“,

както и мобилна
плътна ограда
„City Fence“ за об-
особяване на зо-
ната на събитието.
Научете повече

Сватба в Замъка в 
Равадиново 31/07/15

EKOTOI осигури лук-
созни тоалетни кабини
VIP High Tech II и генера-
тор за ел .ток за сват-
бено тържество, което
се проведе в приказния замък „Влюбен във
вятъра“ в село Равадиново. Бургаската
фирма може да предостави мобилно сани-
тарно оборудване, което отговаря на 5-
звезден стандарт. Разгледайте нашите
предложения за Вашия най-щастлив и ро-
мантичен ден –
Вашата сватба.
Научете повече

https://www.ekotoi.bg/content/svatba-zamka-v-ravadinovo-310715
https://www.ekotoi.bg/content/hip-hop-history-repeating-kite-bar-310715
https://www.ekotoi.bg/content/referenciya-obshchina-teteven
https://www.ekotoi.bg/content/referenciya-obshchina-teteven
https://www.ekotoi.bg/content/mobilni-toaletni-mivki-i-generator-za-el-tok-ot-ekotoi-za-ekofest-zelenite-idei-v-deystvie
https://www.ekotoi.bg/
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ГАЛЕРИЯ

ГАЛЕРИЯ

НОВИНИ

Everlast @ Bar Alcohol
31/07/15

EKOTOI осигури санитарен комфорт за го-
стите на концерта на Everlast, който се
проведе пред бар „Алкохол“ на къмпинг
Каваци. Фирмата достави мобилни химиче-
ски тоалетни TOI
Fresh, а за безпроб-
лемния достъп до
събитието бяха мон-
тирани четиригей-
тови съоръжения и мобилна ограда „за

тълпа“. Пред сцената,
пък беше поставена
мобилна ограда MOJO,
а за допълнителна ел.

енергия беше осигурен генератор за ток.
EKOTOI предостави
и водонепромо-
каеми плоскости
шперплат, както и
резервоари за вода
за укрепване на сцената.
Научете повече

EKOTOI на най-горещите
летни събития в първия 

уикенд на август
  1. Тази година изграждането на фестивал-
ното градче на най-големия музикален 
фестивал в България Spirit of Burgas 2015
стартира близо две седмици преди самото
мероприятие.
 2. За втора поредна година
Бургас беше домакин на още
един фестивал – Фестивалът на
виното, който се проведе в 
изложбен център „Флора“.

3. На 31 юли за сватбения ден на двама влю-
бени EKOTOI осигури сани-
тарния комфорт на всички
гости с луксозни тоалетни
кабини VIP High Tech II. 

4. За втория от общо седем
парти уикенда на фестивала
Solar Summer 2015 EKOTOI 
монтира на клуб Cacao Beach
мобилна ограда „за тълпа“,
покрита с черни стилни калъфки.

5. След двете си мина-
логодишни участия на
родна земя, популяр-
ният американски
рапър Everlast се за-

върна отново в страна ни, този път по по-
кана на клуб „Строежа“ и бар „Алкохол“.
6. На 31 юли и 1 август Kite bar на къмпинг
Градина беше домакин на
две вълнуващи партита. 
7. В две поредни седмици, в
петък и събота се прове-
доха съответно квалификациите на Петия
национален турнир по конен спорт „Купа
Бургас“ и самият турнир. 
8. В първия августовски ден на яхтеното
пристанище „Марина Диневи“ беше отбе-
лязана и 26-годишнината от създаването
на „Диневи Груп“. 
Научете повече

Йоргос Даларас @ 
Арена Созопол 05/08/15

За първия концерт в
България на гръцката
мегазвезда Йоргос Дала-
рас организаторите от
фондация „Солей“ се довериха на EKOTOI.
Научете повече

https://www.ekotoi.bg/content/yorgos-dalaras-arena-sozopol-050815
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-na-nay-goreshchite-letni-sbitiya-v-prviya-uikend-na-avgust
https://www.ekotoi.bg/content/everlast-bar-alcohol-310715
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НОВИНИSeven Kings @ La Cubanita,
Св. Влас 06/08/15

По покана на клубната верига „Ла Куба-
нита“ наследниците на легендарните Gipsy
Kings - китарната формация
Seven Kings зарадваха фено-
вете на горещите латино
танци в две поредни вечери
(5 и 6 август).
Научете повече

Dubioza Kolektiv @ 
Bar Alcohol 06/08/15

Една от най-успешните съвременни банди
на Балканите – Dubioza Kolektiv, отново
имаше участие на родна земя, този път

край морето, а точната
локация беше познатият
бар „Алкохол“ на къмпинг
Каваци. Босненците от Du-

bioza Kolektiv бяха подкре-
пени от талантливата
Миленита и небезизвест-
ните музиканти от Уикеда.
Научете повече

Insomnia Open Air @ Плаж
Перла, Приморско 08/08/15

EKOTOI отново осигури необходимото мо-
билно оборудване за традициония летен
фестивал Insomnia Open Air, организиран
от Метрополис. Тази година събитието се
състоя на 8 август в райския залив на
плаж Перла край Приморско.
За гостите на Insomnia
Open Air бяха доста-
вени мобилни химиче-
ски тоалетни TOI Fresh,
а на разположение на организаторите
беше офис контейнер. Сцената, пък беше
захранена чрез генератори за ел. ток.
Научете повече

EKOTOI – за 7-ми път част
от Spirit of Burgas

Седмото издание на най-големия музикален
проект в България Spirit of Burgas се за-

върна след едного-
дишна пауза.
От 2008 г. насам EKO-
TOI играе ключова
роля в организацията

на фестивала, който
повдига духа на хи-
ляди меломани от
страната и чужбина.
Spirit of Burgas 2015
събра рекордните 
47 000 души на бургаския плаж, а EKOTOI
се погрижи за санитарните удобства
както на гостите на събитието, така и на
изпълнителите.
Научете повече

EKOTOI отново осигури без-
възмездно мобилна ограда 
за празника на Несебър

И тази година градът от списъка на све-
товното културно и
природно наследство на
ЮНЕСКО посрещна своя
празник с тържествена
тридневна програма. 
EKOTOI отново осигури
безвъзмездно мобилна
ограда за заграждане

на сцената пред
крепостните
стени на Ста-
рия град.
Научете повече

https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-otnovo-osiguri-bezvzmezdno-mobilna-ograda-za-praznika-na-nesebr
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-za-7-mi-pt-chast-ot-spirit-burgas
https://www.ekotoi.bg/content/insomnia-open-air-plazh-perla-primorsko-080815
https://www.ekotoi.bg/content/dubioza-kolektiv-bar-alcohol-060815
https://www.ekotoi.bg/content/seven-kings-la-cubanita-sv-vlas-060815
https://www.ekotoi.bg/
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РЕФЕРЕНЦИИ
Благодарствено писмо 

Община Несебър

ГАЛЕРИЯ
ГАЛЕРИЯ

Fedde Le Grand @ 
Cacao Beach 15/08/15

За едно от най-мащабните партита от по-
пулярния фестивал за електронна музика –
Solar Summer, EKOTOI отново осигури не-
обходимото мобилно
оборудване за успеш-
ното протичане на
събитието.
Научете повече

Лято 2015 @ Disco Beach Bar
Bedroom Beach, Слънчев Бряг
EKOTOI осигури луксозна мобилна тоа-
летна VIP High Tech II за летните партита
на бар Bedroom Beach в Слънчев бряг.
Научете повече

НОВИНИ
Мобилни тоалетни от 

EKOTOI за Ролерфест 2015 
в Бургас

За четвърта поредна година Ролерфест в
Бургас обедини феновете на уличното из-
куство, като предложи разнообразна про-
грама. На 15 и 16 август сборният пункт за
повечето събития беше Пантеона в Мор-
ската градина, в 
близост до който
EKOTOI постави
мобилни химически
тоалетни.
Научете повече

Цеца @ Градски стадион
„Несебър“ 21/08/15

След миналогодишното си участие през
ноември в столичната зала „Арена Ар-
меец“, на 21 август сръбската фолкзвезда
Цеца отново се завърна на родна земя,
този път с близо 
3-часов концерт на
градския стадион в
Несебър.
Научете повече

https://www.ekotoi.bg/content/ceca-gradski-stadion-nesebr-210815
https://www.ekotoi.bg/content/mobilni-toaletni-ot-ekotoi-za-rolerfest-2015-v-burgas
https://www.ekotoi.bg/content/lyato-2015-disco-beach-bar-bedroom-beach-slnchev-bryag
https://www.ekotoi.bg/content/fedde-le-grand-cacao-beach-150815
https://www.ekotoi.bg/content/blagodarstveno-pismo-obshchina-nesebr
https://www.ekotoi.bg/content/blagodarstveno-pismo-obshchina-nesebr
https://www.ekotoi.bg/content/blagodarstveno-pismo-obshchina-nesebr
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ГАЛЕРИЯ

НОВИНИ

НОВИНИ

Екстремна разходка с Ferrari
Метро, Бургас 23/08/15

Като част от играта
„Направи някого
щастлив с Хепи 
Доставка“ общо 40
участника спечелиха

правото да се повозят
на Ferrari на паркинга
на магазин Метро в
Бургас. В две поредни
недели (23 и 30 август)
EKOTOI обезопаси 

терена с мобилна
ограда „за тълпа“,
като фирмата пре-
достави още шатри
и коктейлни маси. 
Научете повече

EKOTOI започна изгражда-
нето на обезопасителна
ограда за пристигащите

круизни кораби на Морска
гара Бургас

Най-големият круизен кораб, плавал във
водите на Черно море – „Изумрудената
принцеса“ (“Emerald Princess”), отново ако-
стира на родно пристанище, този път на
Морска гара Бургас.
След като в края на юни
луксозният лайнер хвърли
котва край Несебър и по
този повод EKOTOI оси-
гури мобилни тоалетни и
огради, сега фирмата от-
ново предостави плътна мобилна ограда
за обезопасяване на Морска гара Бургас.
Научете повече

РЕФЕРЕНЦИИ
Благодарствено писмо

MOKO Solution

Xzibit @ Oxygen disco-bar
28/08/15

За втори път тази година рапърът Xzibit
гостува в България. Орга-
низаторите от Oxygen
disco-bar в Слънчев бряг
отново избраха EKOTOI за
заграждането на бара с мобилна плътна
ограда за партито на 28 август. Фирмата
обособи и входа на заведението с мобилна
ограда „за тълпа“, покрита с черни калъфки.
Научете повече

Санитарен комфорт осигури
EKOTOI за 50-годишния 

юбилей на „Асарел-Медет“
Половинвековният юбилей на най-голямата
медодобивна компания у нас събра над
7000 души на 29 август в село Панагюрски

колонии. За празника,
който отбеляза и Деня на
миньора, EKOTOI осигури
санитарен комфорт с мо-

билни химически тоалетни TOI Fresh. 
Научете повече

https://www.ekotoi.bg/content/sanitaren-komfort-osiguri-ekotoi-za-50-godishniya-yubiley-na-asarel-medet
https://www.ekotoi.bg/content/xzibit-oxygen-disco-bar-280815
https://www.ekotoi.bg/content/blagodarstveno-pismo-moko-solution
https://www.ekotoi.bg/content/blagodarstveno-pismo-moko-solution
https://www.ekotoi.bg/content/blagodarstveno-pismo-moko-solution
https://www.ekotoi.bg/content/izumrudenata-princesa-morska-gara-burgas-270815
https://www.ekotoi.bg/content/ekstremna-razhodka-s-ferrari-metro-burgas-230815
https://www.ekotoi.bg/
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Мобилни тоалетни и огради
от EKOTOI за Международно
състезание по ориентиране

в Банско
В периода 25 – 30 август Банско беше дома-
кин на най-големия международен форум

по ориентиране в
Югоизточна Европа,
както и на тради-
ционната надпре-
вара за Купа
Банско. За престиж-

ните състезания EKOTOI осигури мобилни
тоалетни кабини DIXI, писоари DIXI Kros,
както и мобилна ограда „за тълпа“.
Научете повече

Мобилно оборудване от
EKOTOI за Скариада 2015

Първият фестивал на скарата се проведе
край Петропавловския манастир до Ляско-
вец от 1 до 6 септември. Санитарните
удобства за Скариада 2015 бяха осигурени
от EKOTOI. Фирмата предостави мобилни
тоалетни кабини и мивки, които бяха сер-
визирани ежедневно. За улеснение на при-
състващите беше
монтиран най-новият
продукт в каталога 
на EKOTOI - турникет. 
Научете повече

XXX Международен турнир
по спортни танци „Купа

Бургас“ с финансовата 
подкрепа на EKOTOI

На 5 и 6 септември в зала „Младост“ се
проведе 30-тото юбилейно издание на
Международен тур-
нир по спортни
танци „Купа Бур-
гас“. Състезанието
беше повод и за от-
белязването на 40-
годишнината от създаването на един от

организаторите на
турнира - Клуб по
спортни танци
„Бургас 1975“.
Научете повече

РЕФЕРЕНЦИИ
Благодарствено писмо 

Община Вълчи дол

Националното байк състеза-
ние Street Session 2015 с 

мобилни огради от EKOTOI
Зрелищното състезание се
проведе на 16 септември 
на площадката до подлеза
на Операта в Бургас. 

https://www.ekotoi.bg/content/blagodarstveno-pismo-obshchina-vlchi-dol
https://www.ekotoi.bg/content/blagodarstveno-pismo-obshchina-vlchi-dol
https://www.ekotoi.bg/content/blagodarstveno-pismo-obshchina-vlchi-dol
https://www.ekotoi.bg/content/xxx-mezhdunaroden-turnir-po-sportni-tanci-kupa-burgas-s-finansovata-podkrepa-na-ekotoi
https://www.ekotoi.bg/content/mobilno-oborudvane-ot-ekotoi-za-skariada-2015
https://www.ekotoi.bg/content/mobilni-toaletni-i-ogradi-ot-ekotoi-za-mezhdunarodno-sstezanie-po-orientirane-v-bansko
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РЕФЕРЕНЦИИ

EKOTOI осигури мобилни
огради „за тълпа“ за из-
граждането на състеза-
телното трасе, както и

мобилни химически тоа-
летни DIXI.
Научете повече

Благодарствено писмо 
Театър София

EKOTOI осигури санитарен
комфорт за гостите на 

празника на Средец
На 23 септември Средец отбеляза своя
празник – 55 години от обявяването му за
град. EKOTOI предо-
стави химически тоа-
летни и мобилни мивки,
както и мобилни кошове
за боклук в близост до

стадион „Странджа“,
където се проведе тра-
диционният национален
турнир по борба „Про-
дан Гарджев“.
Научете повече

Мобилни тоалетни и огради
осигури EKOTOI за концерта

на Слави и „Ку-Ку Бенд“
Първият за тази година концерт на Слави
и „Ку-Ку Бенд“ събра 17 000 души в зала
„Арена Армеец“ на 25 април. Точно пет ме-
сеца по-късно любим-
ците на хиляди българи
зарадваха своите фе-
нове с още един зрели-
щен спектакъл.
Този път на националния стадион „Васил
Левски“ публиката наброяваше 70 000, а
EKOTOI беше предпочетеният партньор за
осигуряването на санитарния комфорт на
всички присъстващи с мобилни химически
тоалетни. Фирмата се погрижи и за без-
опасното преминаване на феновете, предо-

ставяйки мобилни огради
и четиригейтови съоръ-
жения.
Научете повече

15 октомври – Световен ден
за миене на ръцете

Още през 1847 г. унгарският
акушер Игнац Земелвайс се
опитва да докаже, че честото
миене на ръцете намалява ин-

фекциите при новородените. Преди 150 го-
дини неговите твърдения са отхвърлени, но
днес за осми път Световният ден за миене
на ръцете насочва общественото внимание
към най-ефикасната и евтина „ваксина“
срещу стомашните разстройства и диха-
телните инфекции – измиването на ръцете
със сапун.
EKOTOI може да осигури необходимите са-
нитарно-хигиенни условия, предоставяйки
мобилни мивки – жизненоважни за опазва-
нето на Вашето здраве и здравето на хо-
рата около Вас. Научете повече

https://www.ekotoi.bg/content/15-oktomvri-svetoven-den-za-miene-na-rcete
https://www.ekotoi.bg/content/mobilni-toaletni-i-ogradi-osiguri-ekotoi-za-koncerta-na-slavi-i-ku-ku-bend
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-osiguri-sanitaren-komfort-za-gostite-na-praznika-na-sredec
https://www.ekotoi.bg/content/blagodarstveno-pismo-teatr-sofiya
https://www.ekotoi.bg/content/blagodarstveno-pismo-teatr-sofiya
https://www.ekotoi.bg/content/blagodarstveno-pismo-teatr-sofiya
https://www.ekotoi.bg/content/nacionalnoto-bayk-sstezanie-street-session-2015-s-mobilni-ogradi-ot-ekotoi
https://www.ekotoi.bg/
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Санитарен комфорт от 
EKOTOI за Гран при Айтос

Финалният десети кръг от Републиканския
шампионат по мотокрос се проведе в
Айтос през изминалия уикенд (17 и 18 
  октомври). EKOTOI осигури
мобилни тоалетни кабини
за двудневното състезание.
Научете повече

ГАЛЕРИЯ
Предизборен концерт на 

„Народен Съюз“ @ Карнобат
EKOTOI осигури мобилна ограда „за тълпа“
за предизборния концерт на коалиция „На-

роден съюз“, който се
проведе на 23 октом-
ври на площад „3-ти
март“ в Карнобат. 
Научете повече

Новата борса @ Бургас
EKOTOI осигури мобилна решетъчна ограда
М200 и офис контейнер за първата лицен-
зирана стокова борса в
България за плодове и
зеленчуци, която се 
намира в Бургас.
Научете повече

Мобилна ограда за 
Морска гара Бургас

EKOTOI предостави мобилна
ограда „за тълпа" за Морска
гара Бургас.
Научете
повече

Ремонт на пътна 
инфраструктура @ Бургас

EKOTOI осигури мобилни химически тоа-
летни, мобилна решетъ-
чна ограда, както и
офис контейнери за из-
граждане и ремонт на
нова пътна инфраструк-

тура в Бургас. 
Научете повече

EKOTOI организира фирмено
обучение за своите 

служители
На 13, 14 и 15 ноември се проведе вторият
за тази година се-
минар на EKOTOI.
Служителите на
фирмата се
събраха в Гранд
хотел Поморие,
където мениджър-
ският екип представи постигнатите ре-
зултати за текущата година, както и
целите и задачите за новата 2016 година. В
дискусия бяха включени и част от новите
продукти, които EKOTOI предлага – мобил-
ната тоалетна TOI Mini, обществените
тоалетни, плоскостите от шперплат и др.
Научете повече

https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-organizira-firmeno-obuchenie-za-svoite-sluzhiteli
https://www.ekotoi.bg/content/remont-na-ptna-infrastruktura-burgas
https://www.ekotoi.bg/content/mobilna-ograda-za-morska-gara-burgas
https://www.ekotoi.bg/content/mobilna-ograda-za-morska-gara-burgas
https://www.ekotoi.bg/content/novata-borsa-burgas
https://www.ekotoi.bg/content/predizboren-koncert-na-naroden-syuz-karnobat
https://www.ekotoi.bg/content/sanitaren-komfort-ot-ekotoi-za-gran-pri-aytos
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19 ноември 
Световен ден на тоалетната
Знаете ли, че 2,4 млрд. души не разполагат
с този лукс. Шокиращите статистики
сочат, че през 2015 г. една трета от све-
товното население няма елементарни сани-
тарно-хигиенни условия, като 964 млн.
души са принудени да облекчават своите
нужди в полята, реките и на други обще-

ствени места, което
води до замърсява-
ния и разпростра-

нение на болести и зарази.
През 2015 г. Световният ден на тоалетната
поставя акцент върху взаимовръзката
между хигиената и храненето. Вниманието
ни е насочено към жизненоважното значе-
ние на тоалетните за подобряване на хра-
ненето и здравето на страдащите от
липсата на санитарни условия. Сред основ-
ните предпоставки за недохранването са
именно липсата на чиста вода, както и на
елементарна хигиена.
Мобилната санитарна техника (еко тоа-
летни, мобилни
писоари и
мивки, сани-
тарни WC и
душ контей-
нери) е от 
жизненоважно
значение за решаването на този глобален
проблем, като в дадени райони е единстве-
ното средство за осигуряването на сани-
тарно-хигиенните условия. 
EKOTOI разполага с всичко необходимо, за
да предостави мобилно санитарно оборуд-
ване на труднодостъпни места, както и да
реагира при извънредни ситуации.
Научете повече

ОП „Транспорт“ - Бургас

РЕФЕРЕНЦИИ

НОВИНИ

Мобилна ограда от EKOTOI
за „Детска Евровизия“ 2015

EKOTOI осигури мобилна ограда за 13-тото
издание на конкурса за детска песен на 
Евровизия, който се проведе на 21 ноември
(събота) в столич-
ната зала „Арена
Армеец“.
Научете повече

EKOTOI на празника 
на Бургас

Денят на Бургас – Никулден зарадва жите-
лите и гостите на града
с разнообразна праз-
нична програма. За без-
опасността и комфорта
на всички присъстващи и тази година се
погрижи EKOTOI, като осигури мобилни
химически тоалетни,
мини санитарни WC 
контейнери и мобилни
огради.
Научете повече  

https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-na-praznika-na-burgas
https://www.ekotoi.bg/content/mobilna-ograda-ot-ekotoi-za-detska-evroviziya-2015
https://www.ekotoi.bg/content/referenciya-op-transport-burgas-0
https://www.ekotoi.bg/content/referenciya-op-transport-burgas-0
https://www.ekotoi.bg/content/19-noemvri-svetoven-den-na-toaletnata
https://www.ekotoi.bg/


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
бул.Владислав Варненчик 95,
ет. 5, офис 23
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

https://www.ekotoi.bg/content/predpazni-podovi-paneli-s-visoka-tovaronosimost
https://www.ekotoi.bg/content/turniket
https://www.ekotoi.bg/content/standartna-toaletna-kabina-toi-mini

