мобилна плътна ограда
всяка Филмова продукция се
предостави EKOTOI за
нуждае от санитарни условия
ланирането на всяка една филмова продукизграждането на първите
ция изисква старателна предварителна подсоларни дървета в българия

и

дейният проект „изнесени информационни
офиси, захранвани със слънчева енергия“ се
реализира за първи път в бургас. за изграждането на уникалната инсталация EKOTOI осигури
мобилна плътна ограда.
подобно на соларната пейка,
монтирана в морската градина
на града през септември 2014,
иновативните соларни дървета
съчетават атрактивен дизайн,
като предоставят възможност
за едновременно зареждане чрез
USB на 2 инвалидни колички и до
12 мобилни устройства.

п

готовка, вземане на много решения и обмисляне
дори и на най-дребните детайли. вероятно осигуряването на санитарно-хигиенни условия не
попада в челните позиции на организационния
списък, но мобилните санитарни продукти, които
EKOTOI предлага под наем, са изключително необходими за комфорта на целия снимачен екип.

научете повече

научете повече

EKOTOI в тежките зимни условия

в

ъпреки тежките
зимни условия в
много райони в страната всички офиси на
фирмата работят, а дежурните екипи се грижат за навременното
почистване на мобилните химически тоалетни.

какво не знаем за мобилните
химически тоалетни?

к

аква асоциация пораждат у вас мобилните
химически тоалетни? ако си представяте
неудобни, мръсни и
неприветливи кабини, то
сега е моментът да развенчаем някои от митовете,
свързани с наемането на
преносими тоалетни от
EKOTOI.

нов продукт от EKOTOI:
траФик бариери

о

ще в първия месец на новата 2016 година
EKOTOI добавя поредния многофункционален
продукт към своя каталог.
изработените от UV-устойчив полиетилен трафик
бариери намират приложение при:
• ремонт на пътища
• паркинг за моторни превозни средства
• обособяване на зони с ограничен достъп
• изграждане на състезателни трасета

научете повече

научете повече

EKOTOI на четирите старта от
европейската купа по ски
алпийски дисциплини за жени

с

дългогодишния си опит, коректност и професионализъм EKOTOI отново беше предпочетеният партньор за реализиране на престижната
надпревара. Фирмата осигури санитарен комфорт и
лукс, като на пистите в
двата ни зимни курорта
бяха поставени мобилни
тоалетни кабини DIXI+, TOI
Mini, както и най-луксозната
преносима тоалетна в света
VIP High Tech II.

научете повече
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противоМиННо учеНие
„посейдоН 2016” @
пристаНище бургас

E

KOTOI осигури мобилна решетъчна
ограда за българорумънското противоминно учение
„посейдон 2016”,
което се проведе на
пристанище бургас.

реМоНт На беНзиНостаНЦия
„луКойл” @ поМорие

E

KOTOI предостави контейнер
„Каса” за ремонта на бензиностация „лукойл” в поморие.

саНитареН КоМФорт за жителите и гостите На Царево осигуриха EKOTOI и общиНа Царево

в

морската градина в Царево беше монтиран
чисто нов санитарен WC контейнер с отделения за мъже, жени и
хора в неравностойно
положение. Контейнерът, намиращ се в
непосредствена близост
до морето, е разположен върху специално
изграден бетонов фундамент, улесняващ достъпа на хора в неравностойно положение и майки с колички.

Научете повече

МобилНи огради и саНитарНи
удобства осигури EKOTOI за
„большой МосКовсКий ЦирК” 20-тия юбилей На METROPOLIS
KOTOI се погрижи за санитарния комфорт и
@ „ареНа арМееЦ”, соФия

E

KOTOI осигури мобилна ограда
„за тълпа” за зрелищното шоу
„UFO” на „большой Московский
Цирк”, което се проведе в зала
„арена армеец”.

КоМФорт и безопасНост от
EKOTOI за традиЦиоННото
8-МартеНсКо рали в бургас

з

а 20-тото юбилейно издание на 8-мартенското рали за жени „елена апостолова“ EKOTOI отново осигури безвъзмездно санитарен
комфорт за всички присъстващи. Фирмата предостави още мобилна ограда
„за тълпа“, както и найновия продукт трафик
бариери.

Научете повече

E

удобствата на партито по случай юбилейния
рожден ден на METROPOLIS.
Най-грандиозното събитие от поредицата „Future
Heroes” протече под надслов „HEROES TOTAL” и
се проведе в „зала 4“ на интер експо Център.
специално за диджеите от
METROPOLIS и гостуващите
любимци на българската
публика Sam Paganini и Alan
Fitzpatrick, EKOTOI осигури
луксозна тоалетна кабина
VIP High Tech. в зоната, определена за пушене,
бяха поставени още мобилни тоалетни TOI Fresh,
DIXI+, както и специализирана тоалетна кабина
за хора в неравностойно
положение TOI CAP. за
удобството на всички гости
имаше и мобилни мивки
DUO и мобилни кошове за
отпадъци.

Научете повече

ABSOLUT REInVEnT: "THE POOL
Нов камион с кран закупи EKOTOI
PARTy" @ хотел „родиНа“

E

KOTOI осигури мобилна ограда „за тълпа“, покрита с елегантни черни калъфки, за заграждането на затворения за
ремонт вътрешен басейн
на хотел „родина“, където
се състоя третото събитие
от поредицата Reinvent –
“The Pool Party”.
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E

KOTOI закупи нов камион с кран, с който ще се
извършват транспортни
услуги – доставка на огради и
контейнери.
Камионът е с товароносимост
до 20 тона.
Фирмата вече достави офис контейнери за
няколко обекта с помощта на камиона с кран.

www.ekotoi.bg

светОвен Ден на вОДата
2016: „ПО-чиста вОДа, ПОДОбра рабОта“

23

години след обявяването на първия световен ден на водата от Общото събрание
на ООн, 193-те държави-членки на международната организация отново насочват общественото
внимание към един от найценните ресурси на
земята – водата.
темата на световния ден
на водата за 2016 година е
„По-чиста вода, по-добра
работа“.

научете повече

сертиФикат за членствО в
германО-българската
инДустриалнО-търгОвска
камара за 2016 г.
EKOTOI е пълноправен член
в Германо-Българската
индустриалнотърговската камара

EKOTOI на HOrIzOn FEsTIval 2016

П

о време на четвъртото издание на музикалния фестивал Horizon, чийто домакин отново
беше банско, EKOTOI се погрижи за санитарните
удобства и безопасността на българските и чуждестранни гости.
Фирмата осигури мобилни тоалетни кабини DIXI,
а на по-труднодостъпните места бяха поставени
TOI Mini, които разполагат със заключващ се и
сменяем резервоар. на различни локации бяха
поставени и мобилни писоари
с четири гнезда Kros. като
противотежест за сцената на
открито бяха използвани еднокубикови резервоари за чиста
вода. някои от резервоарите послужиха и като
декор за фестивала. на места също толкова креативно беше преобразена монтираната мобилна
ограда „за тълпа“, която придоби „еко“ облик с
поставените върху нея дървени греди.

научете повече
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заПОчна реПубликанскОтО
ПървенствО ПО мОтОкрОс
ОтнОвО със съДействиетО
на EKOTOI

з

а пета поредна година мотополигон „Порой“
до Поморие даде старта на националния
шампионат по мотокрос.
EKOTOI отново беше предпочетеният партньор за осигуряването на санитарния комфорт с
мобилни тоалетни кабини. за заграждането на
състезателното трасе фирмата монтира мобилна
решетъчна ограда и мобилна ограда „за тълпа“.

научете повече

ДържавнОтО ПървенствО
ПО карате и тази гОДина с
ПОДкреПата на EKOTOI

и

тази година EKOTOI предостави безвъзмездно
мобилни огради „за тълпа“ за Държавното
първенство по карате киокушин за деца от 5 до
13 години.
за 11-та поредна година
бургас беше домакин на
елитната надпревара, като
състезанието се проведе в
спортна зала „бойчо
брънзов“. 170 млади каратеки премериха сили в
тазгодишното първенство, като най-добрите от
тях си тръгнаха с купи и медали.

научете повече

Отбелязваме Деня на земята
с инициативата „Дървета за
земята. нека ги засаДим“

Д

нес отбелязваме 46-тия световен ден на земята, който има за цел чрез редица инициативи и кампании да обедини милиарди хора на
планетата около опазването на околната среда.
любопитен е фактът, че според някои източници българия е първата страна в
света, която чества Празника на земята, при това
40 години преди да се заговори за опазването на
околната среда. През 1930 г., министърът на земеделието и държавните имоти григор василев
гьоров инициира празника на българската земя,
който се радва на подкрепа от страна на много
министри на земеделието в европа и дава повод
за отбелязване на международен ден на земята.

научете повече
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EaSTEr FESTIVaL BUrgaS @
"cOSTa nEOrOManTIca" @
ексПозиционен център флора морска гара бургас

E

KOTOI осигури мобилни
мивки DUO за част от
участниците на третото
издание на EaSTEr FESTIVaL BUrgaS, който се проведе в експозиционен
център флора в бургас.

рожден ден @ мол бургас Плаза

и

тази година EKOTOI осигури
мобилна решетъчна ограда
и ограда „за тълпа“ за провеждането на рождения ден на мол
бургас Плаза, който тази година
навършва 7 години.

EKOTOI осигури санитарен
комфорт и мобилни огради
за Партито SOnIc VOyagEr,
организирано от METrOPOLIS

с

лед „HErOES TOTaL“ - първото от серията
партита по повод 20-тия рожден ден на найстария DJ колектив в българия, EKOTOI отново
беше предпочетеният партньор за осигуряването
на санитарните удобства и безопасността по
време на събитието.
с нов бранд на партитата
- Sonic Voyager, METrOPOLIS продължава честването на своя юбилей под
наслов „Metropolis 20”.
за мероприятието EKOTOI
предостави мобилни тоалетни кабини DIXI и TOI
Mini, като по традиция осигури безвъзмездно
тоалетна за хора в неравностойно положение. в
близост до тоалетните кабини бяха поставени и
мобилни мивки, както и кошове за боклук.

научете повече

з

а акустирането на първия круизен кораб на
морска гара бургас за този сезон EKOTOI осигури мобилна ограда „за тълпа“.
"costa neoromantica" е луксозен кораб, чиито палуби носят имената на популярни европейски
градове, сред които лондон, Париж, виена, мадрид и др. Плавателният съд разполага със 789
каюти, както и апартаменти
със собствени тераси, четири ресторанта, пет бара,
казино, два басейна и дори
пространство за джогинг.
очакват се общо осем
круизни кораба да пристигнат на пристанище
бургас през тази година.

Петото издание на
националния събор на
овцевъдите в българия
отново с ПодкреПата на EKOTOI

Ю

билейният пети национален събор на овцевъдите в българия събра хиляди посетители, любопитни да научат повече за нашата
етно култура, традиционните български занаяти,
необходимата селскостопанска техника и оборудване за животновъдството, както и характерните
за българската кухня ястия.
за поредна година EKOTOI се погрижи за комфорта на присъстващите като с помощта на мобилна ограда „за тълпа“
обособи две зони с преносими тоалетни кабини и
мобилни мивки. достъпът
до зоните се осъществяваше
посредством турникети. По
време на тридневното събитие мобилните тоалетни
се почистваха периодично и бяха поддържани в
изряден вид от сервизните екипи на място.

EKOTOI осигури мобилни
научете повече
тоалетни и огради за
EKOTOI осигури мобилни
Подобряването на рекорда
тоалетни за междуна на гинес за най-голяма днк родна регата „Порт бургас“
верига, наПравена от хора
рганизаторите от яхт клуб

н

ад 4000 души се събраха
на Южния плаж във
варна, за да поставят
нов рекорд на гинес за найголяма днк верига, направена от хора.

научете повече
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о

„Порт бургас“, съвместно с
Пристанище бургас и община
бургас, се довериха на EKOTOI за
осигуряването на мобилни тоалетни кабини по време на състезанието.

научете повече
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МиниСтерСтВото на
финанСите - агенция
„Митници“ @ бургаС

благодарСтВено ПиСМо MOKO SOluTIOn

з

а ремонт на фасадата на
сградата, в която се помещават Министерството на финансите - агенция „Митници“
в бургас, EKOTOI осигури
мобилна ограда „за тълпа“.

футболно шоу
„50 години номер 8“

благодарСтВено ПиСМо MOKO SOluTIOn
бенефисен мач на
Владимир николов
„Моята игра“

EKOTOI – официален СПонСор
на ПърВия Маратон ВъВ Варна

E

KOTOI е фирма, която е доказала многократно
успешното си партньорство с организаторите
на редица събития, част от които са най-големите спортни мероприятия, състояли се в страната.
трасето за първия лицензиран маратон във
Варна премина през централната пешеходна
зона на града и през Морската градина. EKOTOI
се погрижи за обособяването на състезателното
трасе, като постави мобилна ограда „за тълпа“.
Санитарният комфорт за
всички 272 състезатели, включили се в
надпреварата, както и за дошлите на мястото на
събитието, беше осигурен отново от EKOTOI с
мобилни тоалетни кабини DIXI.

научете повече

Мобилни заграждения и
тоалетни кабини за бенефиСа
на ХриСто СтоичкоВ от EKOTOI

E

KOTOI осигури мобилни огради, пропускателни входове, както и еко тоалетни за едно
от най-значимите спортни
събития в българия за тази година – „50 години номер 8“.

научете повече
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EKOTOI оСигури Мобилни
тоалетни и огради за
турнето на София Мези

П

ревърналият се в традиция фестивал на балканската скара София Мези започна своето
първо турне от София, като събитието беше посетено от над 70 000 души.
Следващата спирка на наймащабния безплатен фестивал на балканската култура
и кулинарно изкуство беше
Велико търново, а след бившата столица събитието ще премине през Стара
загора, бургас, Варна, добрич и русе. организаторите от фондация „румънеца и енчев“ в партньорство
с музикална компания „Селект Мюзик“ се довериха на
EKOTOI за осигуряването на
мобилни тоалетни кабини и
мивки, както и мобилни огради във всеки един
от градовете, включени в турнето.

научете повече

Мобилни тоалетни кабини за
Маратон каланджа от EKOTOI

E

KOTOI се погрижи за
санитарните удобства на участниците,
които се включиха в организирания за първи
път планински маратон
каланджа край Синеморец. на разположение
на всички присъстващи
бяха мобилни тоалетни
кабини TOI Fresh.

научете повече
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национален фолклорен
байер агро арена 2016
KOTOI предостави стандартни тоалетни кафесТивал „Хоро в сТранджа”
бини DIXI и
@ малко Търново

E

E

KOTOI осигури мобилни тоалетни кабини DIXI за
първото издание на национален фолклорен фестивал „Хоро
в странджа”, който се проведе
в малко Търново.

национален фолклорен
събор „на мегдана” @
камено

E

KOTOI осигури мобилни химически тоалетни TOI Fresh
за петия национален фолклорен събор „на мегдана”, който
се проведе в камено.

национален сТранджан ско–Тракийски събор
„фолклорен венец божура”

з

а 24-тото издание на националния странджанско – тракийски събор за надпяване и
надсвирване „фолклорен венец –
божура“ EKOTOI осигури стандартни
тоалетни кабини DIXI+, специализирана тоалетна TOI Cap за хора в
неравностойно положение, както и мобилни
мивки DUO.

„ сПорТни звездички“ @
бургас

E

KOTOI осигури мобилна
тоалетна TOI Fresh и мобилна ограда „за тълпа“ за
инициативата „спортни звездички“ в бургас.

Традиционен общински
събор @ руен

E

KOTOI осигури мобилни
тоалетни кабини DIXI за
традиционния общински
събор в село руен.

Празник на несТинариТе @
българи

E

KOTOI предостави мобилни химически тоалетни TOI Fresh за традиционния празник на нестинарите,
който се провежда в село българи.
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мобилни мивки
Duo за събитието
байер агро арена
2016 г., което се
проведе в карнобат, с. Попгригорово и кнежа.

EKOTOI осигури мобилни
огради за рождения ден
на радио POwEr FM

р

адио Power FM навърши 5 години и отпразнува своя рожден ден с концерти в три поредни вечери. EKOTOI предостави мобилна
ограда „за
тълпа“, с която
беше заградена
сцената, намираща се на площад „Тройката“
в центъра на
бургас.

научете повече

ТоалеТни кабини и мо билни огради осигури EKO TOI за снимкиТе на „ХиТмен:
бодигард“ в софия

с

лед като през 2007 г. откъси от първата част
на филмовата продукция „Хитмен“ бяха заснети в софия, 9 години по-късно екшънът отново се завръща в столицата.
EKOTOI осигури химически тоалетни DIXI+
и мобилна ограда
„за тълпа“ за заснемането на откъси от
най-новия филм от
поредицата „Хитмен:
бодигард“ (The Hitman's Bodyguard) в софия. режисьор на продукцията е Патрик Хюз,
известен с проекта
си „непобедимите 3“,
за снимките на
който преди 3 години във варна EKOTOI предостави мобилно оборудване.

научете повече

www.ekotoi.bg

мобилни огради и тоалетни
от EKOTOI за Подобряването
на рекорда на гинеС за
най-дълъг Парад от авто мобили „Форд“

в

рамките на малко повече от месец страната
ни влиза за втори път в книгата на рекордите на гинес. След като в края на април над
4000 души се събраха на Южния плаж във варна,
за да направят най-голямата днк верига от
хора, в първата събота на юни беше подобрен
още един от световните рекорди на гинес.
EKOTOI осигури
еко тоалетни и
мобилни огради
„за тълпа“, както и
резервоари за вода
за подобряването
на рекорда „найдълга колона автомобили „Форд“, изминали разстоянието от 3,2
км“. над 2300 модели на „синия овал“ преминаха през трасето, но съгласно изискванията на
гинес официално признати бяха 1527 автомобила. това е почти два пъти повече от броя на
предишния рекорд (829), който е постигнат преди
2 години в родината на „Форд“ – СаЩ.

EKOTOI отново оСигури
мобилно оборудване за
„каПана ФеСт“ в Пловдив

С

лед миналогодишното пилотно издание на
панаира на изкуствата, наречен „капана
фест“, EKOTOI отново се погрижи за санитарния
комфорт на всички присъстващи. Фирмата осигури преносими тоалетни кабини DIXI+ и мивки
DUO, както и мобилни заграждения.
три години преди Пловдив официално да приеме
домакинството на европейска столица на културата, за трети път „капана фест“ обедини на
едно място артистични,
спортни и релаксиращи
събития. тази година
фестивалът протече в
пет поредни дни, като стартира с „детско царство
в капана“ по повод празника на детето – 1 юни.

научете повече

Сватба @ елените

E

KOTOI осигури луксозни
санитарни контейнери
VIP Premium Line за сватбата на двама влюбени,
които отпразнуваха своя
специален ден във ваканционен комплекс елените.

научете повече

EKOTOI на Партито на
DJ TIEsTO в „арена армеец“

з

а 7-ми път в страната ни гостува един от
най-популярните диджеи в света – Tiësto.
Преди 2 години световноизвестният DJ даде
старт на фестивала solar
summer 2014, като EKOTOI
отново осигури необходимото мобилно оборудване
за партито, което се състоя
в парка на терминал 2 на летище София.

научете повече

ФеСтивал на балканСката
Скара бургаС мези

б

ургас беше един
от градовете, през
който премина турнето София мези.
EKOTOI осигури мобилни тоалетни и
огради за събитието.
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Празник на китен

з

а празника на град китен
EKOTOI осигури луксозна
тоалетна кабина TOI Flush,
будка за охрана, както и
мебели - маси и столове.

оФиС контейнери и мобилни
огради оСигури EKOTOI за
„ФранкоФоли“ благоевград

в

средата на юни най-големият международен
фестивал за съвременна франкофонска музика събра близо 25-хилядна публика на централния площад
„георги измирлиев“
в благоевград.
EKOTOI осигури офис
контейнери, както и
мобилни огради за
фестивала „Франкофоли“, който продължи два
дни.

научете повече

www.ekotoi.bg

ПъРвият СъбоР „иРин
ПиРин“ С Мобилно
обоРудване от EKOTOI

„и

рин Пирин – Съборът на Югозапада“ се
проведе за първи път на 17, 18 и 19 юни
край Разлог.
EKOTOI отново се погрижи за санитарните удобства на присъстващите като осигури
мобилни тоалетни
кабини dIxI и dIxI+.
Както на четвъртия и
петия национален
събор на овцевъдите, и на „ирин Пирин“ бяха
обособени зони с еко тоалетни и мобилни мивки,
до които достъпът се осъществяваше посредством турникет. За събора EKOTOI предостави още
генератор за ток.

научете повече

евРоПейСКото ПъРвенСтво
По тРиатлон С ПодКРеПата
на EKOTOI

С

лед като бургас беше домакин на балканската купа по триатлон през 2014 и на европейската купа по триатлон през 2015, тази
година морският град посрещна най-голямото
континентално състезание, включващо 1500 м
плуване, 40 км колоездене и 10 км бягане.
Със своя опит при изграждането на трасето за
предишните две състезания, EKOTOI отново показа
професионализъм и добра
екипна работа. фирмата
осигури мобилна ограда
„за тълпа“, решетъчна ограда М200, трафик бариери и сигнална лента за маркирането на трасето за европейско първенство по триатлон за
мъже и жени до 23 г., както и на провелите се в
рамките на изминалия уикенд европейска купа
за младежи и девойки до 19 г., отборно състезание, международно състезание за деца и отворен
старт за аматьори.

научете повече

"day001" @ нЮ бояна филМ
Студио

E

KOTOI осигури тоалетни кабини dIxI+ и мобилни мивки duO за
събитието "day001" от дневната парти поредица на ExE.

научете повече
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феСтивал на балКанСКата
СКаРа РуСе МеЗи

ф

иналната спирка на турнето
на фестивала на балканската
скара София Мези беше Русе. За
събитието EKOTOI предостави
химически тоалетни и мобилни
огради.

EKOTOI ПоСРещна July
MORnIng в няКолКо гРада в
СтРаната

К

акто през 2014 и 2015 и тази година EKOTOI
осигури безвъзмездно мобилни тоалетни кабини TOI fresh и специализирана тоалетна TOI
Cap за посрещането на първите юлски лъчи в
бургас.
отново край морето, в
близост до ахтопол, EKOTOI предостави мобилна
тоалетна кабина TOI fresh,
която със своите морски
елементи напълно се
вписа в околната среда и
осигури санитарен комфорт за присъстващите на
най-традиционния хипи празник в българия.

научете повече

буРгаСКа фиРМа внаСя
МодеРни гРадСКи тоалетни

в. „24 часа“ - 4 юли 2016

Off ROad ShOw & ExpO @
София Ринг Мол

E

KOTOI осигури мобилна
ограда „за тълпа“ и
предпазни подови панели
за двудневното събитие Oﬀ
Road Show & Expo, организирано от София Ринг Мол.

www.ekotoi.bg

МоБилно оБоруДВанЕ от
EKOTOI За ДългоочакВания
концЕрт на куин и аДаМ
лаМБърт

к

онцертът на куин и адам ламбърт събра хиляди фенове от няколко поколения на столичния стадион „георги аспарухов“.
За мероприятието EKOTOI предостави стандартни
тоалетни кабини dIXI и dIXI+, както и специализирана тоалетна кабина за хора в
неравностойно положение TOI Cap. В
бакстейджа, пък бяха
осигурени луксозни
тоалетни кабини VIP High Tech II и санитарен
контейнер VIP Premium line. За обособяване на
входовете на стадиона EKOTOI монтира четиригейтови съоръжения, както и мобилни заграждения за безопасното преминаване на феновете.

научете повече

EKOTOI на REd Bull FlugTag
Варна

с

лед като преди близо 2 години EKOTOI осигури мобилни тоалетни и огради за Red Bull
Soapbox – състезанието със собственоръчно изработени безмоторни колички, сега фирмата отново
предостави необходимото мобилно оборудване
за първия Red Bull Flugtag
на пристанище Варна.
EKOTOI се погрижи за санитарния комфорт на над
10 000 зрители, които се
събраха на 2 юли, за да станат свидетели на
уникалното състезание по летене със самоделни
безмоторни машини. За всички посетители бяха
предоставени мобилни тоалетни кабини TOI Fresh
и dIXI. EKOTOI осигури още мобилни заграждения,
както и резервоари за чиста вода.

научете повече

Дискусия @ Експо цЕнтър
„Флора“ Бургас

E

KOTOI се
включи в дискусия, в която
бяха обсъдени
приоритетните
проекти за развитието на регион
Югоизточен.
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FanTa Play TOuR 2016

E

KOTOI осигури тоалетни кабини и мобилни
огради „за тълпа”
за събитието Fanta
Play Tour 2016, което
премина през няколко града.

национално ВоЕнноМорско
учЕниЕ „БриЗ 2016” @
пристанищЕ Бургас

E

KOTOI осигури стандартни тоалетни кабини TOI Fresh и мобилна
решетъчна ограда за национално военноморско
учение „Бриз 2016”, което
се проведе на пристанище Бургас.

пърВата лицЕнЗирана от
уЕФа ФЕн Зона В България
с МоБилно оБоруДВанЕ от
EKOTOI

т

ази година запалянковците имаха възможността да наблюдават двубоите от европейското първенство по футбол на най-големия
екран, инсталиран досега за излъчване на футболни мачове под открито небе в страната.
EKOTOI обособи „ариана Футбол парк“ на стадион „Юнак“ в софия с мобилни огради. За санитарния комфорт на
посетителите бяха
предоставени мобилни
тоалетни кабини dIXI+,
мобилни писоари,
както и мивки.

научете повече

EKOTOI осигури МоБилни
ограДи и тоалЕтна каБина
За състЕЗаниЕто dOwn HIll
BuRgaS VOl. 3

с

лед като през миналата година EKOTOI осигури мобилно
оборудване за националното
байк състезание Street Session в
Бургас, и през 2016 фирмата предостави мобилно
оборудване за третото издание на състезанието
по планинско колоездене down Hill Burgas.

научете повече

www.ekotoi.bg

мобилно оборудване и
EKOTOI – официален сПонсор
санитарен Комфорт от EKOTOI на KavaTsI BEacH FEsTIvaL
ато официален спонсор на втория Kavatsi
на събора „рожен 2016“

з

К

а втора поредна година след възраждането
си съборът на народното творчество и животновъдство „рожен 2016“ събра над 100 000 посетители на роженските поляни край смолян.
EKOTOI се погрижи за санитарния комфорт на
всички присъстващи, като осигури няколко
пункта с мобилни
тоалетни и мивки,
обособени чрез мобилна ограда. достъпът до зоните с
еко тоалетни се осъществяваше посредством турникет, а сервизни екипи на място
отговаряха за реда и чистотата на санитарните
съоръжения. EKOTOI осигури още душ кабини,
осветителни кули, както и генератор за ел. ток.

Beach Festival EKOTOI се погрижи за осигуряване на необходимото мобилно оборудване за
успешното протичане на събитието.
двудневният фест се проведе отново пред бар
„алкохол“ на къмпинг „Каваци“, като фестивалната зона беше обособена чрез мобилни
огради. По бреговата
линия беше монтирана
мобилна ограда „за
тълпа“ със светлинен
кабел, за да бъде ограничен достъпът към морето. Пред сцената, пък имаше мобилна ограда
mOJO, а бекстейдж зоната беше заградена с мобилна плътна ограда. Покрити със стилни черни
калъфки мобилни огради „за тълпа“ осигуриха
безпроблемния достъп до феста.

научете повече

научете повече

мобилни тоалетни Кабини
осигури EKOTOI за зона
Конен сПорт „КуПа бургас
2016“

сватба @ Проглед

з

а шеста поредна година националният турнир по конен спорт
„Купа бургас“ се проведе
на конната база в Парк
езеро в морския град.
EKOTOI се погрижи за
санитарните удобства на
всички присъстващи като осигури мобилни тоалетни кабини TOI Fresh.

научете повече

„ фермата“ 2016

E

KOTOI осигури офис и санитарни контейнери, както и
будки за охрана за телевизионното риалити „фермата“,
излъчвано с голям успех в над 50 държави по света.

„ набуКо" @ „св. алеКсандър
невсКи”, софия

E

KOTOI се погрижи за санитарните
удобства по време на 6-дневното
събитие опера на открито, което се
проведе пред храм-паметника „св.
александър невски” в столицата.

научете повече
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с

ело Проглед, намиращо
се в сърцето на родопите,
бе избраното място от двама
влюбени за техния сватбен
ден. EKOTOI се погрижи за
санитарния лукс, като осигури мобилни тоалетни кабини High Tech II, както
и мобилни осветителни кули.

EKOTOI осигури мобилно
оборудване за InsOmnIa 2016

и

тази година EKOTOI се погрижи за санитарните удобства на дошлите да се забавляват
на летния фестивал Insomnia, който отново се
проведе на плаж „Перла“ в Приморско.
на разположение на меломаните бяха мобилни
тоалетни TOI Fresh и TOI
mini, преносими мивки
DUO, както и мобилни
кошове за отпадъци.
зоната за провеждане
на събитието беше обособена с мобилни
огради, а за организаторите от mETROPOLIs беше
осигурен офис контейнер.
EKOTOI предостави подови плоскости, върху
които беше построена сцената, както и генератор.
еднокубикови резервоари за чиста вода, пък послужиха като противотежест на сцената.

научете повече

www.ekotoi.bg

концертите на „тангра“ и
лили иванова с мобилно
оборудване от eKotoi

т

ангра „завръщането“ и концерта на лили
иванова „морска магия“ събраха хиляди бургазлии и гости на града на централния плаж в
два последователни дни.
eKotoi се погрижи за санитарните удобства на
всички гости, като осигури мобилни тоалетни кабини DiXi+, специализирана тоалетна
кабина toi Cap, както
и мобилни мивки
Duo. зоната за провеждане на концертите около ресторант
„нептун“ беше обособена чрез мобилни огради, а
за безпроблемния достъп до събитията бяха осигурени гейтове. билети се продаваха и на място,
като за целта беше предоставен контейнер
„каса“, а сцената, намираща се на самия плаж,
беше захранена с генератор.

научете повече

eKotoi Предостави мобилни
тоалетни за ролерфест 2016
в бургас

в

първия уикенд от август се проведе петото
издание на традиционния ролерфест в бургас. и
тази година eKotoi
се погрижи за санитарните удобства,
като осигури мобилни тоалетни кабини toi Fresh.

научете повече

eKotoi осигури мобилно
оборудване за Партита на
Kite Bar в Първата
седмица на август

с

три вълнуващи събития посрещна първата
седмица на най-отпускарския месец небезизвестният Kite Bar на къмпинг „градина“.
По време на всяко от мероприятията eKotoi се
погрижи за санитарните удобства на присъстващите, като осигури луксозни тоалетни кабини toi
Flush, както и мобилни кошове за отпадъци. сцената беше захранена с генератор, а за изграждането й
послужиха подови плоскости.

научете повече
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трети световен ден на
Преносимите санитарни
Продукти отбелязваме днес

о

рганизираният по предложение на международната асоциация за
преносими тоалетни (PSai)
световен ден на преносимите
санитарни продукти е важна
инициатива целяща да промени начина, по който хората
възприемат мобилните санитарни продукти, както и да ги запознае с разнообразието от продукти и услуги, които се
предлагат в сферата на мобилната санитарна
техника. не на последно място денят на преносимите санитарни продукти поставя акцент и
върху неподозираните преимущества на мобилните тоалетни, мивки и писоари.

научете повече

мобилни тоалетни от eKotoi
за скариада в равадиново

с

лед миналогодишното първо издание на скариада край Петропавловския манастир до
лясковец, в разгара на лятото тази година фестивалът на балканските ритми и вкусове
се проведе в единствения български
замък „влюбен във
вятъра“ в равадиново.
eKotoi се погрижи за санитарните удобства на
всички посетители по време на едноседмичното
събитие, като осигури мобилни тоалетни кабини
toi Fresh.

научете повече

Summer ChaoS FeStival 2016 с
мобилно оборудване от eKotoi

в

торото възобновено издание на бургаския фестивал Summer Chaos Festival отново събра
хиляди фенове на рок, пънк и метъл музиката на
стадион „лазур“.
и тази година eKotoi се
погрижи за санитарните
удобства като осигури
преносими тоалетни кабини и мобилни мивки.
различните зони на терена бяха обособени с помощта на мобилни огради, а за построяване и
укрепване на сцената бяха използвани съответно
подови плоскости и резервоари за чиста вода.

научете повече

www.ekotoi.bg

Празникът на несеБър с
моБилни огради от eKotoi

н

есебър отново отбеляза своя празник с
пищна и разнообразна двудневна програма,
а eKotoi осигури заграждането на крепостните
стени на стария град.
както традицията повелява, ден преди празника
вечерна литургия събра
стотици в храм „св. успение Богородично“. за
всички свои гости от общината бяха подготвили и концерт на амфитеатъра с участието на орлин горанов.

научете повече

моБилни тоалетни и
огради от eKotoi за CoCaCola Chill & grill

П

оредицата Coca-Cola Chill & grill, която вече
премина през 4 града – ямбол, стара загора,
варна и Бургас, е най-голямото
грил събитие, организирано с
идеята за споделени моменти в
лежерна обстановка за цялото
семейство.
eKotoi се погрижи за санитарните удобства на
хилядите гости, като осигури мобилни тоалетни
кабини. зоната за провеждане на еднодневното
събитие във всеки град беше обособена чрез мобилни огради „за тълпа“.

ново начало - възможност научете повече
за Професионална реали санитарен комфорт от eKotoi
зация в екотой-сервиз оод за iX международен фестивал на фолклорната носия

м

научете повече

eKotoi – 15 години където
и да сте…

П

реди точно 15 години фирма eKotoi стартира
своята дейност с едва трима служители.
днес екипът наброява 90 човека, които ежедневно се стараят да демонстрират своя опит и
професионално отношение
към всеки детайл от работния процес.
През 2001 г. химическите
тоалетни все още не са
познати на много хора в
България и като всяко ново начало, стартирането
на бизнеса се оказва нелесно начинание. с упоритост и вяра обаче, еко тоалетните бързо набират популярност и с годините те са неразделна
част както от строителния бизнес, така и от музикалната и развлекателната индустрия.

научете повече
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еждународният фестивал на фолклорната
носия се проведе за девети път в местността
добромерица, жеравна.
традиционно събитието се
състоя през първите
петък, събота и неделя
след голяма Богородица.
тази година eKotoi се погрижи за санитарните удобства на хилядите посетители, като осигури мобилни тоалетни кабини
DiXi и луксозни еко тоалетни high tech ii, както и
мобилни мивки Duo. на разположение на гостите
бяха и душ кабини.

научете повече

BurgaS SKate open @ Бургас

e

Kotoi осигури мобилна
тоалетна кабина DiXi+
за второто издание на
най-голямото скейт състезание в България - Burgas
Skate open, което се проведе в Бургас.

Solar Summer FeStival 2016 @
CaCao BeaCh

e

Kotoi осигури луксозна тоалетна кабина high tech ii, както
и мобилна ограда „за
тълпа“ за Solar Summer Festival 2016.

www.ekotoi.bg

„ Живей активно“ 2016 @
БурГас

З

БЛаГодарствено писмо оБщина въЛчи доЛ

а втора поредна година Бургас стана домакин
на стартиралото
през 2006 г. събитие
„Живей активно“.
EKOTOI се погирижи
за санитарните
удобства, като осигури мобилни тоалетни кабини DIXI+.

„ несеБър-мото“ @ сЛънчев
БряГ

ч

аст от отбелязването на
10-годишнината
на „несебърмото“ беше стънт
шоу, което се
проведе пред
хотел „европа“ в слънчев бряг. За събитието EKOTOI осигури мобилни огради „за тълпа“.

DIsCO BEaCh Bar BEDrOOm
BEaCh 2016, сЛънчев БряГ

и

тази година EKOTOI осигури луксозна тоалетна
кабина VIP high Tech II за партитата на летния бар Bedroom
в слънчев бряг.

Бата аГро 2016 – есен

E

KOTOI осигури мобилно оборудване за събитието Бата аГро 2016 - есен. на разположение на посетителите бяха луксозни тоалетни
кабини TOI Flush,
както и WC санитарни контейнери.
За мероприятието
беше предоставен и
луксозен санитарен
контейнер VIP Premium Line. EKOTOI осигури още
мобилна ограда „за тълпа“.

научете повече

„Лъвско сърце“ - първият
EKOTOI осиГури моБиЛни
тоаЛетни За миндя рок фест уЛтра крос триатЛон в страната с подкрепата на EKOTOI
смото поредно издание на един от най-по-

о

пулярните безплатни фестивали за рок и
блус в страната отново се проведе в последния
уикенд на август.
Хиляди се събраха в село миндя, велико
търново, за
да чуят общо
десетте рок,
блус и поп
групи, които
бяха част от
тазгодишната
програма на
феста. EKOTOI
се погрижи за
санитарните удобства на присъстващите, като
предостави мобилни тоалетни кабини.

научете повече
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о

бщо 44-ма опитни атлети и любители на
спорта взеха участие в уникалното за България
състезание ултра крос триатлон „Лъвско сърце“.
Базовият лагер, където стартира и завърши
„Лъвско сърце“, беше разположен на плаж перла, край
приморско. EKOTOI се погрижи за обособяването на
старт-финал зоната, сцената
за награждаването, както и
последната отсечка от трасето. Зоните за преобуване и преобличане между различните етапи от
надпреварата бяха изградени с помощта на мобилни огради и подови плоскости. на разположение на присъстващите бяха мобилни тоалетни
DIXI и DIXI+, писоари Kros и преносими мивки DUO.

научете повече
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мЕждунарОдЕн Турнир ПО
СПОрТни Танци „КуПа
БургаС“ С ПОдКрЕПаТа на
EKOTOI

Т

радиционното септемврийско събитие
за Бургас отново
събра най-успешните световни танцови
двойки в зала
„младост“.
и тази година EKOTOI подкрепи престижния турнир, като осигури мобилни огради „за тълпа“.

научете повече

винарна дивЕС ЕСТЕйТ @
КаБлЕшКОвО

E

KOTOI осигури генератор за ел.
ток във винарна
дивес Естейт в
Каблешково.

EKOTOI ОСигури мОБилнО
ОБОрудванЕ за КОнцЕрТиТЕ
на NIghTwIsh и ArmIN vAN
BuurEN в „арЕна армЕЕц“

з

а първи път в страната ни бяха построени паралелно две сцени в столичната зала „арена
армеец“ – за концертите на финландската метъл
банда Nightwish и холандския транс гуру Armin
van Buuren.
Събитията се проведоха през ден, а
EKOTOI се погрижи
да осигури необходимото мобилно
оборудване за успешното им протичане. за
първото гостуване на Nightwish в България фирмата предостави мобилни огради, за да се гарантира безпроблемното преминаване и
безопасността на феновете.

научете повече

дЕмОнСТрация ОТ ЕлТраК
България @ БургаС

E

KOTOI осигури химически тоалетни TOI
Fresh и мобилна ограда
„за тълпа“ за демонстрация на пътнотранспортна техника,
организирана в Бургас
от Елтрак България.

мОБилнО ОБОрудванЕ за
TOLE-FEsT 2016 ОТ EKOTOI

С

ъбитието TOLE-ruN, което вече три години е
част от календара на спортните мероприятия
в София, тази година прерасна в двудневен фестивал, който включи и концерт на световноизвестния музикант, композитор и продуцент идан
рахел.
за музикалната
фиеста във филмово студио Nu
Boyana EKOTOI
предостави пропускателни входове и мобилни
огради, а санитарните удобства на присъстващите бяха осигурени с луксозни
тоалетни кабини TOI Flush. във втория фестивален ден се проведе традиционният маратон, като
EKOTOI отново осигури преносими тоалетни кабини DIXI+, както и мобилни огради „за тълпа“.

ПразниК на СрЕдЕц 2016

E

KOTOI отново осигури санитарни удобства за гостите на
празника на Средец с мобилни
тоалетни кабини DIXI+ и TOI Cap,
както и с мобилни мивки.

научете повече

СТЕКСПО 2016

E

KOTOI осигури луксозни тоалетни кабини TOI
Flush, мобилни огради „за тълпа“ и пропускателни входве за СТЕКСПО 2016.

научете повече
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eKoToi на тиймбилдинг В
гърция

е

кипът на eKoToi
посети гр. кавала
и о-в тасос, гърция,
по повод есенния
тиймбилдинг на фирмата.
като лидер в отдаването под наем на мобилна санитарна техника в българия, eKoToi се
стреми да предлага висококачествени продукти и
услуги на своите клиенти. Важна роля за реализирането на целите на фирмата играе именно
работата в екип. За сплотяване на колектива
бяха организирани забавни игри, както и панорамна обиколка на о-в тасос.

nn Family run @ морска
градина бургас

e

KoToi осигури мобилна тоалетна
DiXi+ за включилите
се в nn Family run в
морската градина в
бургас. събитието
беше организирано от
сдружение 5kmrun с
подкрепата на компания nn, която дари по 1 лв.
за всеки избяган километър в полза на SoS детски селища българия.

праЗник на еленския бут

e

KoToi осигури
мобилни тоалетни кабини Toi
Fresh за празника
на еленския бут.

научете повече

„ преВърнете миенето на
ръцете В наВик“

т

ова е темата на тазгодишния световен ден за
миене на ръцете, който отбелязваме днес.
навиците са повтарящи се действия, които извършваме в ежедневието си без да се замисляме.
те се придобиват именно чрез повторение и е
нужен повече от един ден, за да се вкоренят в
рутината на човек.
деветият световен ден за миене на ръцете има
за цел да послужи като катализатор за създаването на
добри хигиенни навици. през
2015 г. в деня, посветен на
миенето на ръцете, се
включиха над 50 страни.

научете повече

мобилни огради от eKoToi
За акостирането на
круиЗен кораб „опера“
на пристанище бургас

н

а борда на „опера“
пътуват 2120 туристи
от 47 страни, които бяха
посрещнати с фолклорна
програма. част от пасажерите бяха заявили предварително пътуване до созопол, несебър и село
козичино, а за останалите, които решиха да разгледат бургас, имаше осигурена безплатна транспортна връзка от морска гара до централната
част на града. eKoToi се погрижи за безопасното и
организирано придвижване на пристанището, като
предостави мобилни огради „за тълпа“.

научете повече
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Химическа тоалетна – дори
и на строителната пло щадка В сВета на „лего“

д

нес отбелязваме димитровден, както и професионалния празник на строителя.
като доверен партньор
на ангажираните в сферата на строителството,
eKoToi вече 15 години
се грижи за осигуряването на необходимите
санитарно-хигиенни
условия на строителните обекти в страната. с богатия асортимент от мобилни тоалетни кабини,
писоари, мивки, санитарни и офис контейнери,
мобилни огради и др., eKoToi може да предостави всичко необходимо за пълноценния работен процес на строителната площадка.

научете повече

Второто парти Sonic
Voyager отноВо с мобилно
оборудВане от eKoToi

e

KoToi осигури мобилно оборудване за второто
събитие от поредицата, което този път се
състоя в Soﬁa Sound Factory. За санитарните удобства на меломаните бяха предоставени еко тоалетни DiXi, както и мобилни мивки. Фирмата се
погрижи и за обособяването на гардеробна, обезопасяване на сцената,
както и за насочване на
хората, като осигури мобилни огради.

научете повече
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Мобилно оборудване от
EKOTOI за Митинг-концерта
на Слави триФонов и
„ку-ку бенд“

М

итинг-концертът на Слави трифонов и „ку-ку
бенд“ събра хиляди в
района на орлов мост в
София.
EKOTOI осигури стандартни
тоалетни кабини DIXI и TOI
Mini, както и луксозните TOI
Flush. Мобилните огради,
които фирмата предлага, послужиха за отцепване на езерото ариана, обезопасяване
на подлезите и буферните
зони, както и за заграждане на седемте кули с
видео екрани и озвучителни системи, разположени по дължината на цариградско шосе.

научете повече

HaLLOwEEn парти в „арена
арМеец“ С Мобилни
заграждения от EKOTOI

т

радицията продължава и набиращият все поголяма популярност в страната ни празник
Хелоуин беше отбелязан с грандиозно парти, организирано от Yalta Club,
този път в столичната зала
„арена армеец“.
като дългогодишен партньор, EKOTOI отново се погрижи за безопасността на
преобразените като чудовища и страховити герои
присъстващи. Фирмата предостави мобилна
ограда „за тълпа“, покрита с черни стилни калъфки, както и мобилна решетъчна и плътна ограда.

научете повече

бенеФиС „златните МоМичета“

E

KOTOI осигури мобилни огради „за
тълпа“ със стилни черни
калъфки за бенефиса на
„златните момичета“,
който се състоя в зала
„арена армеец“ в София.

благодарСтвен
адреС Фондация аСтика
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EKOTOI – оФициален
партньор на годишен
ФоруМ TOILETS.BG

С

ъбитието, организирано от индустриален
клъстер Средногорие по повод Световния ден
на тоалетната (19 ноември), се проведе на 17
ноември в детски научен център Музейко, София.
като официален партньор на
годишния форум TOILETS.BG,
EKOTOI се включи с презентация, целяща да предложи
решения за подобряване на
обществените тоалетни в
страната. Своите идеи,
бъдещи и реализирани вече проекти, презентираха представители на камарата на архитектите
в българия, англо-американското училище в
София, оу "Св. св.кирил и Методий" в с. царев
брод, община шумен, национална мрежа за децата, инициативен комитет „София – зелена столица“, както и детски научен център Музейко.

научете повече

Световен ден на тоалетната 2016 - „тоалетните и
работните МеСта”

д

нес (19 ноември) отбелязваме Световния ден на тоалетната.
темата на тазгодишния ден на
тоалетната, целящ да провокира
действия за справяне със санитарната криза по света, е „тоалетните и работните места“.

научете повече

Мобилно оборудване от EKO TOI за празника на бургаС

в

ече 25 години бургас отбелязва своя празник
на 6 декември – никулден.
по традиция богатата празнична
програма предлага на жителите
и гостите на града редица забавления, културни и спортни мероприятия. и тази година EKOTOI
предостави мобилни заграждения и тоалетни кабини на петте пункта, където се раздаваше
печена риба, рибена чорба и вино.

научете повече

Световно ниво
на Санитарно
обСлужване, плод
на дългогодишен
опит
www.ekotoi.bg

Áóðãàñ

ул. Цар Петър 17, ет. 2
тел/факс: 056 844 137
моб: 0896 896 306
ekotoi@ekotoi.bg

Ñîôèÿ

ул. Банско шосе 15
тел/факс: 02 953 1626
моб: 0896 896 300 ет. 3,
soﬁa@ekotoi.bg

Ïëîâäèâ

бул. "България" № 4,
к-с "Ори Билдингс", А1,
офис 8-9
тел/факс: 032 629 862
моб: 0898 639 988
plovdiv@ekotoi.bg

Âàðíà

бул."Владислав Варненчик" 95,
ет. 5, офис 23
тел/факс: 052 740 186
моб: 0896 896 331
varna@ekotoi.bg

Ðóñå

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

