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мобилна плътна ограда мобилна плътна ограда 
предостави предостави EKOTOI EKOTOI за за 
изграждането на първите изграждането на първите 
соларни дървета в българиясоларни дървета в българия

иидейният проект „изнесени информационни
офиси, захранвани със слънчева енергия“ се

реализира за първи път в бургас. за изгражда-
нето 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.

научете повече

EKOTOI EKOTOI в тежките зимни условияв тежките зимни условия

ввъпреки тежките
зимни условия в

много райони в стра-
ната всички офиси на
фирмата работят, а де-
журните екипи се гри-
жат за навременното
почистване на мобилните химически тоалетни.

нов продукт от нов продукт от EKOTOI: EKOTOI: 
траФик бариеритраФик бариери

ооще 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

всяка Филмова продукция севсяка Филмова продукция се
нуждае от санитарни условиянуждае от санитарни условия

ппланирането на всяка една филмова продук-
ция изисква старателна предварителна под-

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

какво не знаем за мобилнитекакво не знаем за мобилните
химически тоалетни?химически тоалетни?

ккаква асоциация пораждат у вас мобилните
химически тоалетни? ако си представяте 

неудобни, мръсни и 
неприветливи кабини, то
сега е моментът да развен-
чаем някои от митовете,
свързани с наемането на
преносими тоалетни от
EKOTOI.
научете повече

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

ссдългогодишния си опит, коректност и профе-
сионализъм EKOTOI отново беше предпочете-

ният партньор за реализиране на престижната
надпревара. Фирмата оси-
гури 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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ABSOLUT REInVEnT: "THE POOLABSOLUT REInVEnT: "THE POOL
PARTy" @ PARTy" @ хотел „родиНа“хотел „родиНа“

EEKOTOI осигури мобилна ограда „за тълпа“, по-
крита с елегантни черни калъфки, за заграж-

дането на затворения за
ремонт вътрешен басейн
на хотел „родина“, където
се състоя третото събитие
от поредицата Reinvent –
“The Pool Party”.

противоМиННо учеНие противоМиННо учеНие 
„посейдоН 2016” @ „посейдоН 2016” @ 
пристаНище бургаспристаНище бургас

EEKOTOI осигури мо-
билна решетъчна

ограда за българо-
румънското противо-
минно учение
„посейдон 2016”,
което се проведе на
пристанище бургас.

реМоНт На беНзиНостаНЦияреМоНт На беНзиНостаНЦия
„луКойл” @ поМорие„луКойл” @ поМорие

EEKOTOI предостави контейнер
„Каса” за ремонта на бензино-

стация „лукойл” в поморие.

„„большой МосКовсКий ЦирК”большой МосКовсКий ЦирК”
@ „ареНа арМееЦ”, соФия@ „ареНа арМееЦ”, соФия

EEKOTOI осигури мобилна ограда
„за тълпа” за зрелищното шоу

„UFO” на „большой Московский
Цирк”, което се проведе в зала
„арена армеец”.

КоМФорт и безопасНост отКоМФорт и безопасНост от
EKOTOI EKOTOI за традиЦиоННото за традиЦиоННото 
8-МартеНсКо рали в бургас8-МартеНсКо рали в бургас

зза 20-тото юбилейно издание на 8-мартен-
ското рали за жени „елена апостолова“ EKO-

TOI отново осигури безвъзмездно санитарен
комфорт за всички при-
състващи. Фирмата предо-
стави още мобилна ограда
„за тълпа“, както и най-
новия продукт трафик 
бариери.

Научете повече

саНитареН КоМФорт за житесаНитареН КоМФорт за жите--
лите и гостите На Царево осилите и гостите На Царево оси--
гуриха гуриха EKOTOI EKOTOI и общиНа Царевои общиНа Царево

ввморската градина в Царево беше монтиран
чисто нов санитарен WC контейнер с отделе-

ния за мъже, жени и
хора в неравностойно
положение. Контей-
нерът, намиращ се в
непосредствена близост
до морето, е разполо-
жен върху специално
изграден бетонов фун-
дамент, улесняващ достъпа на хора в неравно-
стойно положение и майки с колички.
Научете повече
МобилНи огради и саНитарНиМобилНи огради и саНитарНи
удобства осигури удобства осигури EKOTOI EKOTOI за за 
20-тия юбилей На 20-тия юбилей На METROPOLISMETROPOLIS

EEKOTOI се погрижи за санитарния комфорт и
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

Нов камион с кран закупи Нов камион с кран закупи EKOTOIEKOTOI

EEKOTOI 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.
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иитази 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

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

2323години след обявяването на първия све-
товен ден на водата от Общото събрание

на ООн, 193-те държави-членки на международ-
ната организация отново насочват общественото
внимание към един от най-
ценните 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 сертиФикат за членствО в 
германО-българската германО-българската 
инДустриалнО-търгОвскаинДустриалнО-търгОвска
камара за 2016 г.камара за 2016 г.

EKOTOI EKOTOI на на HOrIzOn FEsTIval 2016HOrIzOn FEsTIval 2016

ППо време на четвъртото издание на музикал-
ния фестивал Horizon, чийто домакин отново

беше банско, EKOTOI се погрижи за санитарните
удобства и безопасността на българските и чуж-
дестранни 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 едно-
кубикови резервоари за чиста
вода. някои от резервоарите послужиха и като
декор за фестивала. на места също толкова креа-
тивно беше преобразена монтираната мобилна
ограда „за тълпа“, която придоби „еко“ облик с
поставените върху нея дървени греди.
научете повече

EKOTOI е пълноправен член
в Германо-Българската

индустриално-
търговската камара

заПОчна реПубликанскОтОзаПОчна реПубликанскОтО
ПървенствО ПО мОтОкрОс ПървенствО ПО мОтОкрОс 
ОтнОвО със съДействиетООтнОвО със съДействиетО
на на EKOTOIEKOTOI

зза пета поредна година мотополигон „Порой“
до Поморие даде старта на националния

шампионат по мотокрос.
EKOTOI отново беше предпоче-
теният партньор за осигурява-
нето 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 ДържавнОтО ПървенствО 
ПО карате и тази гОДина сПО карате и тази гОДина с
ПОДкреПата на ПОДкреПата на EKOTOIEKOTOI

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

ДДнес отбелязваме 46-тия световен ден на зе-
мята, който има за цел чрез редица инициа-

тиви и кампании да обедини милиарди хора на
планетата около опазването на околната среда.

любопитен е фактът, че спо-
ред някои източници бълга-
рия е първата страна в
света, която чества Праз-
ника на земята, при това 

40 години преди да се заговори за опазването на
околната среда. През 1930 г., министърът на зе-
меделието 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

https://www.ekotoi.bg/content/otbelyazvame-denya-na-zemyata-s-iniciativata-drveta-za-zemyata-neka-gi-zasadim
https://www.ekotoi.bg/content/zapochna-republikanskoto-prvenstvo-po-motokros-otnovo-ss-sdeystvieto-na-ekotoi
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https://www.ekotoi.bg/content/otbelyazvame-denya-na-zemyata-s-iniciativata-drveta-za-zemyata-neka-gi-zasadim
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https://www.ekotoi.bg/content/drzhavnoto-prvenstvo-po-karate-i-tazi-godina-s-podkrepata-na-ekotoi
https://www.ekotoi.bg/content/zapochna-republikanskoto-prvenstvo-po-motokros-otnovo-ss-sdeystvieto-na-ekotoi
https://www.ogradi-ekotoi.com/bg/content/mobilna-ograda-tip-za-tlpa
https://www.ogradi-ekotoi.com/bg/content/mobilna-reshetchna-ograda-tip-m200
https://www.ogradi-ekotoi.com/bg/content/mobilna-reshetchna-ograda-tip-m200
https://www.ekotoi.bg/tip-produkt/mobilni-toaletni-mivki-i-pisoari
https://www.ekotoi.bg/content/zapochna-republikanskoto-prvenstvo-po-motokros-otnovo-ss-sdeystvieto-na-ekotoi
https://www.ekotoi.bg/content/zapochna-republikanskoto-prvenstvo-po-motokros-otnovo-ss-sdeystvieto-na-ekotoi
https://www.ekotoi.bg/content/zapochna-republikanskoto-prvenstvo-po-motokros-otnovo-ss-sdeystvieto-na-ekotoi
https://www.ekotoi.bg/content/zapochna-republikanskoto-prvenstvo-po-motokros-otnovo-ss-sdeystvieto-na-ekotoi
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-na-horizon-festival-2016
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-na-horizon-festival-2016
https://www.ogradi-ekotoi.com/bg/content/mobilna-ograda-tip-za-tlpa
https://www.ekotoi.bg/content/rezervoari-za-chista-voda
https://www.ekotoi.bg/content/rezervoari-za-chista-voda
https://www.ekotoi.bg/content/rezervoari-za-chista-voda
https://www.ekotoi.bg/content/mobilen-pisoar-s-chetiri-gnezda-kros
https://www.ekotoi.bg/content/standartna-toaletna-kabina-toi-mini
https://www.ekotoi.bg/content/standartna-toaletna-kabina-dixi
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-na-horizon-festival-2016
https://www.ekotoi.bg/content/sertifikat-za-chlenstvo-v-germano-blgarskata-industrialno-trgovska-kamara-za-2016-g
https://www.ekotoi.bg/content/sertifikat-za-chlenstvo-v-germano-blgarskata-industrialno-trgovska-kamara-za-2016-g
https://www.ekotoi.bg/content/sertifikat-za-chlenstvo-v-germano-blgarskata-industrialno-trgovska-kamara-za-2016-g
https://www.ekotoi.bg/content/sertifikat-za-chlenstvo-v-germano-blgarskata-industrialno-trgovska-kamara-za-2016-g
https://www.ekotoi.bg/content/sertifikat-za-chlenstvo-v-germano-blgarskata-industrialno-trgovska-kamara-za-2016-g
https://www.ekotoi.bg/content/svetoven-den-na-vodata-2016-po-chista-voda-po-dobra-rabota
https://www.ekotoi.bg/content/svetoven-den-na-vodata-2016-po-chista-voda-po-dobra-rabota
https://www.ekotoi.bg/content/svetoven-den-na-vodata-2016-po-chista-voda-po-dobra-rabota
https://www.ekotoi.bg/content/svetoven-den-na-vodata-2016-po-chista-voda-po-dobra-rabota
https://www.ekotoi.bg/content/svetoven-den-na-vodata-2016-po-chista-voda-po-dobra-rabota
https://www.ekotoi.bg/content/drzhavnoto-prvenstvo-po-karate-i-tazi-godina-s-podkrepata-na-ekotoi
https://www.ekotoi.bg/content/drzhavnoto-prvenstvo-po-karate-i-tazi-godina-s-podkrepata-na-ekotoi
https://www.ogradi-ekotoi.com/bg/content/mobilna-ograda-tip-za-tlpa
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"cOSTa nEOrOManTIca" @ "cOSTa nEOrOManTIca" @ 
морска гара бургасморска гара бургас

зза акустирането на първия круизен кораб на
морска гара бургас за този сезон EKOTOI оси-

гури мобилна ограда „за тълпа“.
"costa neoromantica" е луксозен кораб, чиито па-
луби носят имената на популярни европейски
градове, сред които лондон, Париж, виена, мад-
рид и др. Плавателният съд разполага със 789
каюти, както и апартаменти
със собствени тераси, че-
тири 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.

EaSTEr FESTIVaL BUrgaS @ EaSTEr FESTIVaL BUrgaS @ 
ексПозиционен център флораексПозиционен център флора

EEKOTOI осигури мобилни
мивки DUO за част от

участниците на третото
издание на EaSTEr FESTI-
VaL BUrgaS, който се про-
веде в експозиционен
център флора в бургас.

рожден ден @ мол бургас Плазарожден ден @ мол бургас Плаза

иитази година EKOTOI осигури
мобилна решетъчна ограда

и ограда „за тълпа“ за провеж-
дането на рождения ден на мол
бургас Плаза, който тази година
навършва 7 години. 

EKOTOI EKOTOI осигури санитареносигури санитарен
комфорт и мобилни оградикомфорт и мобилни огради
за Партито за Партито SOnIc VOyagEr, SOnIc VOyagEr, 
организирано от организирано от METrOPOLISMETrOPOLIS

сслед „HErOES TOTaL“ - първото от серията
партита по повод 20-тия рожден ден на най-

стария 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, METrOPO-
LIS продължава чества-
нето 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

EKOTOI EKOTOI осигури мобилни осигури мобилни 
тоалетни и огради за тоалетни и огради за 
Подобряването на рекорда Подобряването на рекорда 
на гинес за най-голяма днк на гинес за най-голяма днк 
верига, наПравена от хораверига, наПравена от хора

ннад 4000 души се събраха
на Южния плаж във

варна, за да поставят 
нов рекорд на гинес за най-
голяма днк верига, направена от хора.
научете повече

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

ЮЮбилейният пети национален събор на ов-
цевъдите в българия събра хиляди посети-

тели, любопитни да научат повече за нашата
етно култура, традиционните български занаяти,
необходимата селскостопанска техника и оборуд-
ване за животновъдството, както и характерните
за българската кухня ястия.
за поредна година EKOTOI се погрижи за ком-
форта на присъстващите като с помощта на мо-

билна ограда „за тълпа“
обособи две зони с прено-
сими 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.
научете повече

EKOTOI EKOTOI осигури мобилни осигури мобилни 
тоалетни за междунатоалетни за междуна--
родна регата „Порт бургас“родна регата „Порт бургас“

оорганизаторите от яхт клуб
„Порт бургас“, съвместно с

Пристанище бургас и община
бургас, се довериха на EKOTOI за
осигуряването на мобилни тоа-
летни кабини по време на състезанието.
научете повече

https://www.ekotoi.bg/content/petoto-izdanie-na-nacionalniya-sbor-na-ovcevdite-v-blgariya-otnovo-s-podkrepata-na-ekotoi
https://www.ekotoi.bg/content/costa-neoromantica-morska-gara-burgas
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https://www.ekotoi.bg/content/mobilen-polevi-umivalnik-duo
https://www.ekotoi.bg/tip-produkt/mobilni-toaletni-mivki-i-pisoari
https://www.ekotoi.bg/tip-produkt/mobilni-toaletni-mivki-i-pisoari
https://www.ogradi-ekotoi.com/bg/content/mobilna-ograda-tip-za-tlpa
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https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-osiguri-mobilni-toaletni-i-ogradi-za-podobryavaneto-na-rekorda-na-gines-za-nay
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-osiguri-mobilni-toaletni-i-ogradi-za-podobryavaneto-na-rekorda-na-gines-za-nay
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-osiguri-mobilni-toaletni-i-ogradi-za-podobryavaneto-na-rekorda-na-gines-za-nay
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https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-osiguri-mobilni-toaletni-i-ogradi-za-podobryavaneto-na-rekorda-na-gines-za-nay
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-osiguri-mobilni-toaletni-i-ogradi-za-podobryavaneto-na-rekorda-na-gines-za-nay
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-osiguri-mobilni-toaletni-i-ogradi-za-podobryavaneto-na-rekorda-na-gines-za-nay
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-osiguri-sanitaren-komfort-i-mobilni-ogradi-za-partito-sonic-voyager-organizirano-ot
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-osiguri-sanitaren-komfort-i-mobilni-ogradi-za-partito-sonic-voyager-organizirano-ot
https://www.ekotoi.bg/content/mobilen-kosh-za-otpadci
https://www.ekotoi.bg/content/mobilen-polevi-umivalnik-duo
https://www.ekotoi.bg/content/specializirana-toaletna-kabina-toi-cap
https://www.ekotoi.bg/content/standartna-toaletna-kabina-toi-mini
https://www.ekotoi.bg/content/standartna-toaletna-kabina-toi-mini
https://www.ekotoi.bg/content/standartna-toaletna-kabina-dixi
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-osiguri-sanitaren-komfort-i-mobilni-ogradi-za-partito-sonic-voyager-organizirano-ot
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https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-osiguri-sanitaren-komfort-i-mobilni-ogradi-za-partito-sonic-voyager-organizirano-ot
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-osiguri-sanitaren-komfort-i-mobilni-ogradi-za-partito-sonic-voyager-organizirano-ot
https://www.ekotoi.bg/content/rozhden-den-mol-burgas-plaza-0
https://www.ogradi-ekotoi.com/bg/content/mobilna-ograda-tip-za-tlpa
https://www.ogradi-ekotoi.com/bg/content/mobilna-reshetchna-ograda-tip-m200
https://www.ekotoi.bg/content/rozhden-den-mol-burgas-plaza-0
https://www.ekotoi.bg/content/mobilen-polevi-umivalnik-duo
https://www.ekotoi.bg/content/easter-festival-burgas-ekspozicionen-centr-flora
https://www.ekotoi.bg/content/easter-festival-burgas-ekspozicionen-centr-flora
https://www.ogradi-ekotoi.com/bg/content/mobilna-ograda-tip-za-tlpa
https://www.ekotoi.bg/content/costa-neoromantica-morska-gara-burgas
https://www.ekotoi.bg/content/costa-neoromantica-morska-gara-burgas
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МиниСтерСтВото на МиниСтерСтВото на 
финанСите - агенция финанСите - агенция 
„Митници“ @ бургаС„Митници“ @ бургаС

зза ремонт на фасадата на
сградата, в която се поме-

щават Министерството на фи-
нансите - агенция „Митници“ 
в бургас, EKOTOI осигури 
мобилна ограда „за тълпа“.

благодарСтВено ПиСМо - благодарСтВено ПиСМо - 
MOKO SOluTIOnMOKO SOluTIOn

бенефисен мач на
Владимир николов

„Моята игра“

EKOTOI – EKOTOI – официален СПонСорофициален СПонСор
на ПърВия Маратон ВъВ Варнана ПърВия Маратон ВъВ Варна

EEKOTOI е фирма, която е доказала многократно
успешното си партньорство с организаторите

на редица събития, част от които са най-голе-
мите 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 обособява-
нето на състезателното
трасе, като постави мо-
билна 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 Мобилни заграждения и 
тоалетни кабини за бенефиСатоалетни кабини за бенефиСа
на ХриСто СтоичкоВ от на ХриСто СтоичкоВ от EKOTOIEKOTOI

EEKOTOI осигури мобилни огради, пропуска-
телни входове, както и еко тоалетни за едно

от най-значимите спортни
събития в българия за тази го-
дина – „50 години номер 8“.
научете повече

благодарСтВено ПиСМо - благодарСтВено ПиСМо - 
MOKO SOluTIOnMOKO SOluTIOn

футболно шоу 
„50 години номер 8“

EKOTOI EKOTOI оСигури Мобилни оСигури Мобилни 
тоалетни и огради за тоалетни и огради за 
турнето на София Мезитурнето на София Мези

ППревърналият се в традиция фестивал на бал-
канската скара София Мези започна своето

първо турне от София, като събитието беше посе-
тено от над 70 000 души.
Следващата спирка на най-
мащабния безплатен фести-
вал на балканската култура 
и кулинарно изкуство беше
Велико търново, а след бив-
шата столица събитието ще премине през Стара
загора, бургас, Варна, добрич и русе. организа-

торите от фондация „румъ-
неца и енчев“ в партньорство
с музикална компания „Се-
лект 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 заМобилни тоалетни кабини за
Маратон каланджа от Маратон каланджа от EKOTOIEKOTOI

EEKOTOI се погрижи за
санитарните удоб-

ства на участниците,
които се включиха в ор-
ганизирания за първи
път планински маратон
каланджа край Синемо-
рец. на разположение
на всички присъстващи
бяха мобилни тоалетни
кабини TOI Fresh.
научете повече

https://www.ekotoi.bg/content/mobilni-toaletni-kabini-za-maraton-kalandzha-ot-ekotoi
https://www.ekotoi.bg/content/mobilni-toaletni-kabini-za-maraton-kalandzha-ot-ekotoi
https://www.ekotoi.bg/content/standartna-toaletna-kabina-toi-fresh
https://www.ekotoi.bg/content/mobilni-toaletni-kabini-za-maraton-kalandzha-ot-ekotoi
https://www.ekotoi.bg/content/mobilni-toaletni-kabini-za-maraton-kalandzha-ot-ekotoi
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-osiguri-mobilni-toaletni-i-ogradi-za-turneto-na-sofiya-mezi
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-osiguri-mobilni-toaletni-i-ogradi-za-turneto-na-sofiya-mezi
https://www.ogradi-ekotoi.com/bg/tip-produkt/mobilni-ogradi
https://www.ekotoi.bg/content/mobilen-polevi-umivalnik-duo
https://www.ekotoi.bg/tip-produkt/mobilni-toaletni-mivki-i-pisoari
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-osiguri-mobilni-toaletni-i-ogradi-za-turneto-na-sofiya-mezi
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-osiguri-mobilni-toaletni-i-ogradi-za-turneto-na-sofiya-mezi
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-osiguri-mobilni-toaletni-i-ogradi-za-turneto-na-sofiya-mezi
https://www.ekotoi.bg/content/blagodarstveno-pismo-moko-solution-1
https://www.ekotoi.bg/content/blagodarstveno-pismo-moko-solution-1
https://www.ekotoi.bg/content/blagodarstveno-pismo-moko-solution-1
https://www.ekotoi.bg/content/mobilni-zagrazhdeniya-i-toaletni-kabini-za-benefisa-na-hristo-stoichkov-ot-ekotoi
https://www.ekotoi.bg/content/mobilni-zagrazhdeniya-i-toaletni-kabini-za-benefisa-na-hristo-stoichkov-ot-ekotoi
https://www.ekotoi.bg/tip-produkt/mobilni-toaletni-mivki-i-pisoari
https://www.ogradi-ekotoi.com/bg/content/propuskatelni-vhodove
https://www.ogradi-ekotoi.com/bg/content/propuskatelni-vhodove
https://www.ogradi-ekotoi.com/bg/tip-produkt/mobilni-ogradi
https://www.ekotoi.bg/content/mobilni-zagrazhdeniya-i-toaletni-kabini-za-benefisa-na-hristo-stoichkov-ot-ekotoi
https://www.ekotoi.bg/content/mobilni-zagrazhdeniya-i-toaletni-kabini-za-benefisa-na-hristo-stoichkov-ot-ekotoi
https://www.ekotoi.bg/content/mobilni-zagrazhdeniya-i-toaletni-kabini-za-benefisa-na-hristo-stoichkov-ot-ekotoi
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-oficialen-sponsor-na-prviya-maraton-vv-varna
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-oficialen-sponsor-na-prviya-maraton-vv-varna
https://www.ekotoi.bg/content/standartna-toaletna-kabina-dixi
https://www.ogradi-ekotoi.com/bg/content/mobilna-ograda-tip-za-tlpa
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-oficialen-sponsor-na-prviya-maraton-vv-varna
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-oficialen-sponsor-na-prviya-maraton-vv-varna
https://www.ekotoi.bg/content/blagodarstveno-pismo-moko-solution-0
https://www.ekotoi.bg/content/blagodarstveno-pismo-moko-solution-0
https://www.ekotoi.bg/content/blagodarstveno-pismo-moko-solution-0
https://www.ekotoi.bg/content/ministerstvoto-na-finansite-agenciya-mitnici-burgas
https://www.ogradi-ekotoi.com/bg/content/mobilna-ograda-tip-za-tlpa
https://www.ekotoi.bg/content/ministerstvoto-na-finansite-agenciya-mitnici-burgas
https://www.ekotoi.bg/content/ministerstvoto-na-finansite-agenciya-mitnici-burgas
https://www.ekotoi.bg/content/ministerstvoto-na-finansite-agenciya-mitnici-burgas
https://www.ekotoi.bg/
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национален фолклореннационален фолклорен
събор „на мегдана” @ събор „на мегдана” @ 
каменокамено

EEKOTOI осигури мобилни хи-
мически тоалетни TOI Fresh

за петия национален фолкло-
рен събор „на мегдана”, който
се проведе в камено.

национален сТранджаннационален сТранджан--
ско–Тракийски съборско–Тракийски събор
„фолклорен венец божура”„фолклорен венец божура”

зза 24-тото издание на нацио-
налния странджанско – тракий-

ски събор за надпяване и
надсвирване „фолклорен венец –
божура“ EKOTOI осигури стандартни
тоалетни кабини DIXI+, специали-
зирана тоалетна TOI Cap за хора в
неравностойно положение, както и мобилни
мивки DUO.

„„сПорТни звездички“ @сПорТни звездички“ @
бургасбургас

EEKOTOI осигури мобилна
тоалетна TOI Fresh и мо-

билна ограда „за тълпа“ за
инициативата „спортни звез-
дички“ в бургас.

Празник на несТинариТе @Празник на несТинариТе @
българибългари

EEKOTOI предостави мобилни химиче-
ски тоалетни TOI Fresh за тради-

ционния празник на нестинарите,
който се провежда в село българи. 

национален фолклорен национален фолклорен 
фесТивал „Хоро в сТранджафесТивал „Хоро в сТранджа””
@@ малко Търновомалко Търново

EEKOTOI осигури мобилни тоа-
летни кабини DIXI за 

първото издание на национа-
лен фолклорен фестивал „Хоро
в странджа”, който се проведе 
в малко Търново.

Традиционен общинскиТрадиционен общински
събор @ руенсъбор @ руен

EEKOTOI осигури мобилни
тоалетни кабини DIXI за

традиционния общински
събор в село руен. 

байер агро арена 2016байер агро арена 2016

EEKOTOI предостави стандартни тоалетни ка-
бини DIXI и

мобилни мивки
Duo за събитието
байер агро арена
2016 г., което се
проведе в карно-
бат, с. Попгриго-
рово и кнежа. 

EKOTOI EKOTOI осигури мобилниосигури мобилни
огради за рождения деногради за рождения ден
на радио на радио POwEr FMPOwEr FM

ррадио Power FM навърши 5 години и отпраз-
нува своя рожден ден с концерти в три по-

редни вечери. EKOTOI предостави мобилна
ограда „за
тълпа“, с която
беше заградена
сцената, нами-
раща се на пло-
щад „Тройката“
в центъра на
бургас. 
научете повече

ТоалеТни кабини и моТоалеТни кабини и мо--
билни огради осигури билни огради осигури EKOEKO--
TOI TOI за снимкиТе на „ХиТмен: за снимкиТе на „ХиТмен: 
бодигард“ в софиябодигард“ в софия

сслед като през 2007 г. откъси от първата част
на филмовата продукция „Хитмен“ бяха за-

снети в софия, 9 години по-късно екшънът от-
ново се завръща в столицата.
EKOTOI осигури хими-
чески тоалетни DIXI+
и мобилна ограда 
„за тълпа“ за засне-
мането на откъси от
най-новия филм от
поредицата „Хитмен: 
бодигард“ (The Hit-
man's Bodyguard) в софия. режисьор на продук-

цията е Патрик Хюз,
известен с проекта
си „непобедимите 3“,
за снимките на
който преди 3 го-
дини във варна EKO-

TOI предостави мобилно оборудване.
научете повече

https://www.ekotoi.bg/content/toaletni-kabini-i-mobilni-ogradi-osiguri-ekotoi-za-snimkite-na-hitmen-bodigard-v-sofiya
https://www.ekotoi.bg/content/toaletni-kabini-i-mobilni-ogradi-osiguri-ekotoi-za-snimkite-na-hitmen-bodigard-v-sofiya
https://www.ekotoi.bg/content/toaletni-kabini-i-mobilni-ogradi-osiguri-ekotoi-za-snimkite-na-hitmen-bodigard-v-sofiya
https://www.ekotoi.bg/himicheski-toaletni
https://www.ekotoi.bg/content/startiraha-snimkite-na-nepobedimite-3-vv-varna
https://www.ogradi-ekotoi.com/bg/content/mobilna-ograda-tip-za-tlpa
https://www.ekotoi.bg/content/standartna-toaletna-kabina-dixi-0
https://www.ekotoi.bg/content/toaletni-kabini-i-mobilni-ogradi-osiguri-ekotoi-za-snimkite-na-hitmen-bodigard-v-sofiya
https://www.ekotoi.bg/content/toaletni-kabini-i-mobilni-ogradi-osiguri-ekotoi-za-snimkite-na-hitmen-bodigard-v-sofiya
https://www.ekotoi.bg/content/toaletni-kabini-i-mobilni-ogradi-osiguri-ekotoi-za-snimkite-na-hitmen-bodigard-v-sofiya
https://www.ekotoi.bg/content/toaletni-kabini-i-mobilni-ogradi-osiguri-ekotoi-za-snimkite-na-hitmen-bodigard-v-sofiya
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-osiguri-mobilni-ogradi-za-rozhdeniya-den-na-radio-power-fm
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-osiguri-mobilni-ogradi-za-rozhdeniya-den-na-radio-power-fm
https://www.ogradi-ekotoi.com/bg/content/mobilna-ograda-tip-za-tlpa
https://www.ogradi-ekotoi.com/bg/content/mobilna-ograda-tip-za-tlpa
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-osiguri-mobilni-ogradi-za-rozhdeniya-den-na-radio-power-fm
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-osiguri-mobilni-ogradi-za-rozhdeniya-den-na-radio-power-fm
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-osiguri-mobilni-ogradi-za-rozhdeniya-den-na-radio-power-fm
https://www.ekotoi.bg/content/bayer-agro-arena-2016
https://www.ekotoi.bg/content/mobilen-polevi-umivalnik-duo
https://www.ekotoi.bg/content/standartna-toaletna-kabina-dixi
https://www.ekotoi.bg/content/bayer-agro-arena-2016
https://www.ekotoi.bg/content/tradicionen-obshchinski-sbor-ruen
https://www.ekotoi.bg/content/standartna-toaletna-kabina-dixi
https://www.ekotoi.bg/content/tradicionen-obshchinski-sbor-ruen
https://www.ekotoi.bg/content/tradicionen-obshchinski-sbor-ruen
https://www.ekotoi.bg/content/nacionalen-folkloren-festival-horo-v-strandzha-malko-trnovo
https://www.ekotoi.bg/content/standartna-toaletna-kabina-dixi
https://www.ekotoi.bg/content/nacionalen-folkloren-festival-horo-v-strandzha-malko-trnovo
https://www.ekotoi.bg/content/nacionalen-folkloren-festival-horo-v-strandzha-malko-trnovo
https://www.ekotoi.bg/content/nacionalen-folkloren-festival-horo-v-strandzha-malko-trnovo
https://www.ekotoi.bg/content/praznik-na-nestinarite-blgari
https://www.ekotoi.bg/content/standartna-toaletna-kabina-toi-fresh
https://www.ekotoi.bg/content/praznik-na-nestinarite-blgari
https://www.ekotoi.bg/content/praznik-na-nestinarite-blgari
https://www.ekotoi.bg/content/sportni-zvezdichki-burgas
https://www.ogradi-ekotoi.com/bg/content/mobilna-ograda-tip-za-tlpa
https://www.ekotoi.bg/content/standartna-toaletna-kabina-toi-fresh
https://www.ekotoi.bg/content/sportni-zvezdichki-burgas
https://www.ekotoi.bg/content/sportni-zvezdichki-burgas
https://www.ekotoi.bg/content/nacionalen-strandzhansko-trakiyski-sbor-folkloren-venec-bozhura
https://www.ekotoi.bg/content/mobilen-polevi-umivalnik-duo
https://www.ekotoi.bg/content/specializirana-toaletna-kabina-toi-cap
https://www.ekotoi.bg/content/standartna-toaletna-kabina-dixi-0
https://www.ekotoi.bg/content/nacionalen-strandzhansko-trakiyski-sbor-folkloren-venec-bozhura
https://www.ekotoi.bg/content/nacionalen-strandzhansko-trakiyski-sbor-folkloren-venec-bozhura
https://www.ekotoi.bg/content/nacionalen-strandzhansko-trakiyski-sbor-folkloren-venec-bozhura
https://www.ekotoi.bg/content/nacionalen-folkloren-sbor-na-megdana-kameno
https://www.ekotoi.bg/content/standartna-toaletna-kabina-toi-fresh
https://www.ekotoi.bg/content/nacionalen-folkloren-sbor-na-megdana-kameno
https://www.ekotoi.bg/content/nacionalen-folkloren-sbor-na-megdana-kameno
https://www.ekotoi.bg/content/nacionalen-folkloren-sbor-na-megdana-kameno
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оФиС контейнери и мобилниоФиС контейнери и мобилни
огради оСигури огради оСигури EKOTOI EKOTOI заза
„ФранкоФоли“ благоевград„ФранкоФоли“ благоевград

ввсредата на юни най-големият международен
фестивал за съвременна франкофонска му-

зика събра близо 25-хилядна публика на цент-
ралния площад
„георги измирлиев“
в благоевград. 
EKOTOI осигури офис
контейнери, както и
мобилни огради за

фестивала „Франкофоли“, който продължи два
дни.

научете повече

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

вврамките на малко повече от месец страната
ни влиза за втори път в книгата на рекор-

дите 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 „най-
дълга колона авто-

мобили „Форд“, изминали разстоянието от 3,2
км“. над 2300 модели на „синия овал“ преми-
наха през трасето, но съгласно изискванията на
гинес официално признати бяха 1527 автомо-
била. това е почти два пъти повече от броя на
предишния рекорд (829), който е постигнат преди
2 години в родината на „Форд“ – СаЩ.
научете повече
EKOTOI EKOTOI на Партито на на Партито на 
DJ TIEsTO DJ TIEsTO в „арена армеец“в „арена армеец“

зза 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 необходи-
мото мобилно оборудване
за партито, което се състоя
в парка на терминал 2 на летище София.
научете повече
ФеСтивал на балканСкатаФеСтивал на балканСката
Скара бургаС мезиСкара бургаС мези

ббургас беше един
от градовете, през

който премина тур-
нето София мези.
EKOTOI осигури мо-
билни тоалетни и
огради за събитието.

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

ССлед миналогодишното пилотно издание на
панаира на изкуствата, наречен „капана

фест“, EKOTOI отново се погрижи за санитарния
комфорт на всички присъстващи. Фирмата оси-
гури преносими тоалетни кабини DIXI+ и мивки
DUO, както и мобилни заграждения.
три години преди Пловдив официално да приеме
домакинството на европейска столица на култу-
рата, за трети път „ка-
пана 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 @ еленитеСватба @ елените

EEKOTOI осигури луксозни
санитарни контейнери

VIP Premium Line за сват-
бата на двама влюбени,
които отпразнуваха своя
специален ден във вакан-
ционен комплекс елените.

Празник на китенПразник на китен

зза празника на град китен
EKOTOI осигури луксозна

тоалетна кабина TOI Flush,
будка за охрана, както и 
мебели - маси и столове. 

https://www.ekotoi.bg/content/ofis-konteyneri-i-mobilni-ogradi-osiguri-ekotoi-za-frankofoli-blagoevgrad
https://www.ekotoi.bg/content/praznik-na-kiten
https://www.ekotoi.bg/content/tapiciran-stol
https://www.ekotoi.bg/content/byuramasi
https://www.ekotoi.bg/tip-produkt/mebeli
https://www.ekotoi.bg/content/konteyner-tip-budka-za-ohrana
https://www.ekotoi.bg/content/luksozna-toaletna-kabina-toi-flush
https://www.ekotoi.bg/content/praznik-na-kiten
https://www.ekotoi.bg/content/svatba-elenite
https://www.ekotoi.bg/content/luksozen-sanitaren-konteyner-vip-premium-line
https://www.ekotoi.bg/content/svatba-elenite
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-otnovo-osiguri-mobilno-oborudvane-za-kapana-fest-v-plovdiv
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-otnovo-osiguri-mobilno-oborudvane-za-kapana-fest-v-plovdiv
https://www.ogradi-ekotoi.com/bg/tip-produkt/mobilni-ogradi
https://www.ekotoi.bg/content/mobilen-polevi-umivalnik-duo
https://www.ekotoi.bg/content/standartna-toaletna-kabina-dixi-0
https://www.ekotoi.bg/content/mobilni-toaletni-ot-ekotoi-za-prviya-kapana-fest-v-plovdiv
https://www.ekotoi.bg/content/mobilni-toaletni-ot-ekotoi-za-prviya-kapana-fest-v-plovdiv
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-otnovo-osiguri-mobilno-oborudvane-za-kapana-fest-v-plovdiv
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-otnovo-osiguri-mobilno-oborudvane-za-kapana-fest-v-plovdiv
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-otnovo-osiguri-mobilno-oborudvane-za-kapana-fest-v-plovdiv
https://www.ekotoi.bg/content/festival-na-balkanskata-skara-burgas-mezi
https://www.ogradi-ekotoi.com/bg/tip-produkt/mobilni-ogradi
https://www.ekotoi.bg/tip-produkt/mobilni-toaletni-mivki-i-pisoari
https://www.ekotoi.bg/tip-produkt/mobilni-toaletni-mivki-i-pisoari
https://www.ekotoi.bg/content/festival-na-balkanskata-skara-burgas-mezi
https://www.ekotoi.bg/content/festival-na-balkanskata-skara-burgas-mezi
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-na-partito-na-dj-tiesto-v-arena-armeec
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-na-partito-na-dj-tiesto-v-arena-armeec
https://www.ekotoi.bg/himicheski-toaletni
https://www.ekotoi.bg/content/solar-summer-festival-2014-zapochna
https://www.ekotoi.bg/content/solar-summer-festival-2014-zapochna
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-na-partito-na-dj-tiesto-v-arena-armeec
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-na-partito-na-dj-tiesto-v-arena-armeec
https://www.ekotoi.bg/content/mobilni-ogradi-i-toaletni-ot-ekotoi-za-podobryavaneto-na-rekorda-na-gines-za-nay-dlg-parad
https://www.ekotoi.bg/content/mobilni-ogradi-i-toaletni-ot-ekotoi-za-podobryavaneto-na-rekorda-na-gines-za-nay-dlg-parad
https://www.ekotoi.bg/content/rezervoari-za-chista-voda
https://www.ogradi-ekotoi.com/bg/content/mobilna-ograda-tip-za-tlpa
https://www.ekotoi.bg/tip-produkt/mobilni-toaletni-mivki-i-pisoari
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-osiguri-mobilni-toaletni-i-ogradi-za-podobryavaneto-na-rekorda-na-gines-za-nay
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-osiguri-mobilni-toaletni-i-ogradi-za-podobryavaneto-na-rekorda-na-gines-za-nay
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-osiguri-mobilni-toaletni-i-ogradi-za-podobryavaneto-na-rekorda-na-gines-za-nay
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-osiguri-mobilni-toaletni-i-ogradi-za-podobryavaneto-na-rekorda-na-gines-za-nay
https://www.ekotoi.bg/content/mobilni-ogradi-i-toaletni-ot-ekotoi-za-podobryavaneto-na-rekorda-na-gines-za-nay-dlg-parad
https://www.ekotoi.bg/content/mobilni-ogradi-i-toaletni-ot-ekotoi-za-podobryavaneto-na-rekorda-na-gines-za-nay-dlg-parad
https://www.ekotoi.bg/content/mobilni-ogradi-i-toaletni-ot-ekotoi-za-podobryavaneto-na-rekorda-na-gines-za-nay-dlg-parad
https://www.ekotoi.bg/content/mobilni-ogradi-i-toaletni-ot-ekotoi-za-podobryavaneto-na-rekorda-na-gines-za-nay-dlg-parad
https://www.ekotoi.bg/content/mobilni-ogradi-i-toaletni-ot-ekotoi-za-podobryavaneto-na-rekorda-na-gines-za-nay-dlg-parad
https://www.ekotoi.bg/content/ofis-konteyneri-i-mobilni-ogradi-osiguri-ekotoi-za-frankofoli-blagoevgrad
https://www.ogradi-ekotoi.com/bg/tip-produkt/mobilni-ogradi
https://www.ekotoi.bg/content/ofis-konteyneri-i-mebeli-za-tyah
https://www.ekotoi.bg/content/ofis-konteyneri-i-mebeli-za-tyah
https://www.ekotoi.bg/content/ofis-konteyneri-i-mobilni-ogradi-osiguri-ekotoi-za-frankofoli-blagoevgrad
https://www.ekotoi.bg/content/ofis-konteyneri-i-mobilni-ogradi-osiguri-ekotoi-za-frankofoli-blagoevgrad
https://www.ekotoi.bg/content/ofis-konteyneri-i-mobilni-ogradi-osiguri-ekotoi-za-frankofoli-blagoevgrad
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евРоПейСКото ПъРвенСтвоевРоПейСКото ПъРвенСтво
По тРиатлон С ПодКРеПатаПо тРиатлон С ПодКРеПата
на на EKOTOIEKOTOI

ССлед като бургас беше домакин на балкан-
ската купа по триатлон през 2014 и на евро-

пейската 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 състеза-
ния, EKOTOI отново показа
професионализъм и добра
екипна работа. фирмата
осигури мобилна ограда
„за тълпа“, решетъчна ограда М200, трафик ба-
риери и сигнална лента за маркирането на тра-
сето 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 състеза-
ние, международно състезание за деца и отворен
старт за аматьори.
научете повече

"day001" @ "day001" @ нЮ бояна филМнЮ бояна филМ
СтудиоСтудио

EEKOTOI осигури тоалетни кабини dIxI+ и мо-
билни мивки duO за

събитието "day001" от днев-
ната парти поредица на ExE. 
научете повече

феСтивал на балКанСКатафеСтивал на балКанСКата
СКаРа РуСе МеЗиСКаРа РуСе МеЗи

ффиналната спирка на турнето
на фестивала на балканската

скара София Мези беше Русе. За
събитието EKOTOI предостави 
химически тоалетни и мобилни
огради.

EKOTOI EKOTOI ПоСРещна ПоСРещна JulyJuly
MORnIng MORnIng в няКолКо гРада вв няКолКо гРада в
СтРанатаСтРаната

ККакто през 2014 и 2015 и тази година EKOTOI
осигури безвъзмездно мобилни тоалетни ка-

бини TOI fresh и специализирана тоалетна TOI
Cap за посрещането на първите юлски лъчи в
бургас.

отново край морето, в
близост до ахтопол, EKO-
TOI 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 буРгаСКа фиРМа внаСя 
МодеРни гРадСКи тоалетниМодеРни гРадСКи тоалетни

в. „24 часа“ - 4 юли 2016

ПъРвият СъбоР „иРинПъРвият СъбоР „иРин
ПиРин“ С Мобилно ПиРин“ С Мобилно 
обоРудване от обоРудване от EKOTOIEKOTOI

„„иирин Пирин – Съборът на Югозапада“ се
проведе за първи път на 17, 18 и 19 юни

край Разлог.
EKOTOI отново се погрижи за санитарните удоб-

ства на присъства-
щите 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 посред-
ством турникет. За събора EKOTOI предостави още
генератор за ток.
научете повече

Off ROad ShOw & ExpO @Off ROad ShOw & ExpO @
София Ринг МолСофия Ринг Мол

EEKOTOI осигури мобилна
ограда „за тълпа“ и

предпазни подови панели
за двудневното събитие Off
Road Show & Expo, органи-
зирано от София Ринг Мол. 

https://www.ekotoi.bg/content/road-show-expo-sofiya-ring-mol
https://www.ekotoi.bg/content/predpazni-podovi-paneli-s-visoka-tovaronosimost
https://www.ogradi-ekotoi.com/bg/content/mobilna-ograda-tip-za-tlpa
https://www.ekotoi.bg/content/road-show-expo-sofiya-ring-mol
https://www.ekotoi.bg/content/road-show-expo-sofiya-ring-mol
https://www.ekotoi.bg/content/prviyat-sbor-irin-pirin-s-mobilno-oborudvane-ot-ekotoi
https://www.ekotoi.bg/content/prviyat-sbor-irin-pirin-s-mobilno-oborudvane-ot-ekotoi
https://www.ekotoi.bg/content/generator-za-el-energiya
https://www.ekotoi.bg/content/turniket
https://www.ekotoi.bg/content/mobilen-polevi-umivalnik-duo
https://www.ekotoi.bg/tip-produkt/mobilni-toaletni-mivki-i-pisoari
https://www.ekotoi.bg/content/standartna-toaletna-kabina-dixi-0
https://www.ekotoi.bg/content/standartna-toaletna-kabina-dixi
https://www.ekotoi.bg/content/prviyat-sbor-irin-pirin-s-mobilno-oborudvane-ot-ekotoi
https://www.ekotoi.bg/content/prviyat-sbor-irin-pirin-s-mobilno-oborudvane-ot-ekotoi
https://www.ekotoi.bg/content/prviyat-sbor-irin-pirin-s-mobilno-oborudvane-ot-ekotoi
https://www.ekotoi.bg/content/burgaska-firma-vnasya-moderni-gradski-toaletni
https://www.ekotoi.bg/content/burgaska-firma-vnasya-moderni-gradski-toaletni
https://www.ekotoi.bg/content/burgaska-firma-vnasya-moderni-gradski-toaletni
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-posreshchna-july-morning-v-nyakolko-grada-v-stranata
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-posreshchna-july-morning-v-nyakolko-grada-v-stranata
https://www.ekotoi.bg/content/standartna-toaletna-kabina-toi-fresh
https://www.ekotoi.bg/content/specializirana-toaletna-kabina-toi-cap
https://www.ekotoi.bg/content/specializirana-toaletna-kabina-toi-cap
https://www.ekotoi.bg/content/standartna-toaletna-kabina-toi-fresh
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-posreshchna-july-morning-v-nyakolko-grada-v-stranata
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-posreshchna-july-morning-v-nyakolko-grada-v-stranata
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-posreshchna-july-morning-v-nyakolko-grada-v-stranata
https://www.ekotoi.bg/content/festival-na-balkanskata-skara-ruse-mezi
https://www.ogradi-ekotoi.com/bg/tip-produkt/mobilni-ogradi
https://www.ogradi-ekotoi.com/bg/tip-produkt/mobilni-ogradi
https://www.ekotoi.bg/tip-produkt/mobilni-toaletni-mivki-i-pisoari
https://www.ekotoi.bg/content/festival-na-balkanskata-skara-ruse-mezi
https://www.ekotoi.bg/content/festival-na-balkanskata-skara-ruse-mezi
https://www.ekotoi.bg/content/day001-nyu-boyana-film-studio
https://www.ekotoi.bg/content/day001-nyu-boyana-film-studio
https://www.ekotoi.bg/content/mobilen-polevi-umivalnik-duo
https://www.ekotoi.bg/content/standartna-toaletna-kabina-dixi-0
https://www.ekotoi.bg/content/day001-nyu-boyana-film-studio
https://www.ekotoi.bg/content/day001-nyu-boyana-film-studio
https://www.ekotoi.bg/content/evropeyskoto-prvenstvo-po-triatlon-s-podkrepata-na-ekotoi
https://www.ekotoi.bg/content/evropeyskoto-prvenstvo-po-triatlon-s-podkrepata-na-ekotoi
https://www.ogradi-ekotoi.com/bg/content/trafik-bariera
https://www.ogradi-ekotoi.com/bg/content/trafik-bariera
https://www.ogradi-ekotoi.com/bg/content/mobilna-reshetchna-ograda-tip-m200
https://www.ogradi-ekotoi.com/bg/content/mobilna-ograda-tip-za-tlpa
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-izgradi-sstezatelnoto-trase-za-evropeyskata-kupa-po-triatlon-v-burgas
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-izgradi-sstezatelnoto-trase-za-evropeyskata-kupa-po-triatlon-v-burgas
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-generalen-sponsor-na-blgarskata-federaciya-po-triatlon
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-generalen-sponsor-na-blgarskata-federaciya-po-triatlon
https://www.ekotoi.bg/content/evropeyskoto-prvenstvo-po-triatlon-s-podkrepata-na-ekotoi
https://www.ekotoi.bg/content/evropeyskoto-prvenstvo-po-triatlon-s-podkrepata-na-ekotoi
https://www.ekotoi.bg/content/evropeyskoto-prvenstvo-po-triatlon-s-podkrepata-na-ekotoi
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FanTa Play TOuR 2016FanTa Play TOuR 2016

EEKOTOI осигури тоалетни кабини и мобилни
огради „за тълпа”

за събитието Fanta
Play Tour 2016, което
премина през ня-
колко града. 

национално ВоЕнноМорсконационално ВоЕнноМорско
учЕниЕ „БриЗ 2016” @ учЕниЕ „БриЗ 2016” @ 
пристанищЕ БургаспристанищЕ Бургас

EEKOTOI осигури стан-
дартни тоалетни ка-

бини TOI Fresh и мобилна
решетъчна ограда за на-
ционално военноморско
учение „Бриз 2016”, което

се проведе на пристанище Бургас.

пърВата лицЕнЗирана отпърВата лицЕнЗирана от
уЕФа ФЕн Зона В БългарияуЕФа ФЕн Зона В България
с МоБилно оБоруДВанЕ отс МоБилно оБоруДВанЕ от
EKOTOIEKOTOI

ттази година запалянковците имаха възмож-
ността да наблюдават двубоите от европей-

ското първенство по футбол на най-големия
екран, инсталиран досега за излъчване на фут-
болни мачове под открито небе в страната.
EKOTOI обособи „ариана Футбол парк“ на ста-
дион „Юнак“ в софия с мобилни огради. За сани-
тарния комфорт на
посетителите бяха 
предоставени мобилни
тоалетни кабини dIXI+,
мобилни писоари, 
както и мивки.
научете повече

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

сслед като през миналата го-
дина 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

МоБилно оБоруДВанЕ отМоБилно оБоруДВанЕ от
EKOTOI EKOTOI За ДългоочакВанияЗа ДългоочакВания
концЕрт на куин и аДаМконцЕрт на куин и аДаМ
лаМБъртлаМБърт

кконцертът на куин и адам ламбърт събра хи-
ляди фенове от няколко поколения на сто-

личния стадион „георги аспарухов“.
За мероприятието EKOTOI предостави стандартни
тоалетни кабини dIXI и dIXI+, както и специали-
зирана тоалетна ка-
бина за хора в
неравностойно поло-
жение 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 четири-
гейтови съоръжения, както и мобилни загражде-
ния за безопасното преминаване на феновете.
научете повече

EKOTOI EKOTOI на на REd Bull FlugTagREd Bull FlugTag
ВарнаВарна

сслед като преди близо 2 години EKOTOI оси-
гури мобилни тоалетни и огради за Red Bull

Soapbox – състезанието със собственоръчно изра-
ботени безмоторни колички, сега фирмата отново
предостави необходимото мобилно оборудване

за първия Red Bull Flugtag
на пристанище Варна.
EKOTOI се погрижи за са-
нитарния 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 цЕнтърДискусия @ Експо цЕнтър
„Флора“ Бургас„Флора“ Бургас

EEKOTOI се
включи в дис-

кусия, в която
бяха обсъдени
приоритетните
проекти за разви-
тието на регион
Югоизточен. 

https://www.ekotoi.bg/content/diskusiya-ekspo-centr-flora-burgas
https://www.ekotoi.bg/content/diskusiya-ekspo-centr-flora-burgas
https://www.ekotoi.bg/content/diskusiya-ekspo-centr-flora-burgas
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-na-red-bull-flugtag-varna
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-na-red-bull-flugtag-varna
https://www.ekotoi.bg/content/rezervoari-za-chista-voda
https://www.ogradi-ekotoi.com/bg/tip-produkt/mobilni-ogradi
https://www.ekotoi.bg/content/standartna-toaletna-kabina-dixi
https://www.ekotoi.bg/content/standartna-toaletna-kabina-toi-fresh
https://www.ekotoi.bg/himicheski-toaletni
https://www.ekotoi.bg/tip-produkt/mobilni-toaletni-mivki-i-pisoari
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-na-red-bull-flugtag-varna
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-na-red-bull-flugtag-varna
https://www.ekotoi.bg/content/mobilno-oborudvane-ot-ekotoi-za-dlgoochakvaniya-koncert-na-kuin-i-adam-lambrt
https://www.ekotoi.bg/content/mobilno-oborudvane-ot-ekotoi-za-dlgoochakvaniya-koncert-na-kuin-i-adam-lambrt
https://www.ogradi-ekotoi.com/bg/tip-produkt/mobilni-ogradi
https://www.ogradi-ekotoi.com/bg/tip-produkt/mobilni-ogradi
https://www.ogradi-ekotoi.com/bg/content/propuskatelni-vhodove
https://www.ogradi-ekotoi.com/bg/content/propuskatelni-vhodove
https://www.ekotoi.bg/content/luksozen-sanitaren-konteyner-vip-premium-line
https://www.ekotoi.bg/content/vip-toaletna-kabina-high-tech-ii
https://www.ekotoi.bg/content/specializirana-toaletna-kabina-toi-cap
https://www.ekotoi.bg/content/standartna-toaletna-kabina-dixi-0
https://www.ekotoi.bg/content/standartna-toaletna-kabina-dixi
https://www.ekotoi.bg/content/mobilno-oborudvane-ot-ekotoi-za-dlgoochakvaniya-koncert-na-kuin-i-adam-lambrt
https://www.ekotoi.bg/content/mobilno-oborudvane-ot-ekotoi-za-dlgoochakvaniya-koncert-na-kuin-i-adam-lambrt
https://www.ekotoi.bg/content/mobilno-oborudvane-ot-ekotoi-za-dlgoochakvaniya-koncert-na-kuin-i-adam-lambrt
https://www.ekotoi.bg/content/mobilno-oborudvane-ot-ekotoi-za-dlgoochakvaniya-koncert-na-kuin-i-adam-lambrt
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-osiguri-mobilni-ogradi-i-toaletna-kabina-za-sstezanieto-down-hill-burgas-vol-3
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-osiguri-mobilni-ogradi-i-toaletna-kabina-za-sstezanieto-down-hill-burgas-vol-3
https://www.ekotoi.bg/himicheski-toaletni
https://www.ekotoi.bg/himicheski-toaletni
https://www.ekotoi.bg/content/nacionalnoto-bayk-sstezanie-street-session-2015-s-mobilni-ogradi-ot-ekotoi
https://www.ekotoi.bg/content/nacionalnoto-bayk-sstezanie-street-session-2015-s-mobilni-ogradi-ot-ekotoi
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-osiguri-mobilni-ogradi-i-toaletna-kabina-za-sstezanieto-down-hill-burgas-vol-3
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-osiguri-mobilni-ogradi-i-toaletna-kabina-za-sstezanieto-down-hill-burgas-vol-3
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-osiguri-mobilni-ogradi-i-toaletna-kabina-za-sstezanieto-down-hill-burgas-vol-3
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-osiguri-mobilni-ogradi-i-toaletna-kabina-za-sstezanieto-down-hill-burgas-vol-3
https://www.ekotoi.bg/content/prvata-licenzirana-ot-uefa-fen-zona-v-blgariya-s-mobilno-oborudvane-ot-ekotoi
https://www.ekotoi.bg/content/prvata-licenzirana-ot-uefa-fen-zona-v-blgariya-s-mobilno-oborudvane-ot-ekotoi
https://www.ekotoi.bg/content/mobilen-polevi-umivalnik-duo
https://www.ekotoi.bg/content/mobilen-pisoar-s-chetiri-gnezda-kros
https://www.ekotoi.bg/content/standartna-toaletna-kabina-dixi-0
https://www.ogradi-ekotoi.com/bg/tip-produkt/mobilni-ogradi
https://www.ekotoi.bg/content/prvata-licenzirana-ot-uefa-fen-zona-v-blgariya-s-mobilno-oborudvane-ot-ekotoi
https://www.ekotoi.bg/content/prvata-licenzirana-ot-uefa-fen-zona-v-blgariya-s-mobilno-oborudvane-ot-ekotoi
https://www.ekotoi.bg/content/prvata-licenzirana-ot-uefa-fen-zona-v-blgariya-s-mobilno-oborudvane-ot-ekotoi
https://www.ekotoi.bg/content/prvata-licenzirana-ot-uefa-fen-zona-v-blgariya-s-mobilno-oborudvane-ot-ekotoi
https://www.ekotoi.bg/content/nacionalno-voennomorsko-uchenie-briz-2016-pristanishche-burgas
https://www.ogradi-ekotoi.com/bg/content/mobilna-reshetchna-ograda-tip-m200
https://www.ogradi-ekotoi.com/bg/content/mobilna-reshetchna-ograda-tip-m200
https://www.ekotoi.bg/content/standartna-toaletna-kabina-toi-fresh
https://www.ekotoi.bg/content/nacionalno-voennomorsko-uchenie-briz-2016-pristanishche-burgas
https://www.ekotoi.bg/content/nacionalno-voennomorsko-uchenie-briz-2016-pristanishche-burgas
https://www.ekotoi.bg/content/nacionalno-voennomorsko-uchenie-briz-2016-pristanishche-burgas
https://www.ekotoi.bg/content/fanta-play-tour-2016
https://www.ogradi-ekotoi.com/bg/content/mobilna-ograda-tip-za-tlpa
https://www.ekotoi.bg/tip-produkt/mobilni-toaletni-mivki-i-pisoari
https://www.ekotoi.bg/content/fanta-play-tour-2016
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мобилно оборудване и мобилно оборудване и 
санитарен Комфорт от санитарен Комфорт от EKOTOIEKOTOI
на събора „рожен 2016“на събора „рожен 2016“

зза втора поредна година след възраждането
си съборът на народното творчество и живот-

новъдство „рожен 2016“ събра над 100 000 посе-
тители 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 мо-
билна ограда. до-
стъпът до зоните с
еко тоалетни се осъ-
ществяваше посред-

ством 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.
научете повече

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

зза шеста поредна година националният тур-
нир 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 тоа-
летни кабини TOI Fresh.
научете повече

„„фермата“ 2016фермата“ 2016

EEKOTOI осигури офис и сани-
тарни контейнери, както и

будки за охрана за телеви-
зионното риалити „фермата“,

излъчвано с голям успех в над 50 държави по света.

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

EEKOTOI 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

EKOTOI – EKOTOI – официален сПонсорофициален сПонсор
на на KavaTsI BEacH FEsTIvaLKavaTsI BEacH FEsTIvaL

ККато официален спонсор на втория Kavatsi
Beach Festival EKOTOI се погрижи за осигуря-

ване на необходимото мобилно оборудване за
успешното протичане на събитието.
двудневният фест се проведе отново пред бар
„алкохол“ на къмпинг „Каваци“, като фестивал-
ната зона беше обосо-
бена чрез мобилни
огради. По бреговата
линия беше монтирана
мобилна ограда „за
тълпа“ със светлинен
кабел, за да бъде ограничен достъпът към мо-
рето. Пред сцената, пък имаше мобилна ограда
mOJO, а бекстейдж зоната беше заградена с мо-
билна плътна ограда. Покрити със стилни черни
калъфки мобилни огради „за тълпа“ осигуриха
безпроблемния достъп до феста.
научете повече

сватба @ Прогледсватба @ Проглед

ссело Проглед, намиращо
се в сърцето на родопите,

бе избраното място от двама
влюбени за техния сватбен
ден. EKOTOI се погрижи за
санитарния лукс, като оси-
гури мобилни тоалетни кабини High Tech II, както
и мобилни осветителни кули. 

EKOTOI EKOTOI осигури мобилноосигури мобилно
оборудване за оборудване за InsOmnIa 2016InsOmnIa 2016

иитази година EKOTOI се погрижи за санитар-
ните 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 об-
особена 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 по-
служиха като противотежест на сцената.
научете повече

https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-osiguri-mobilno-oborudvane-za-insomnia-2016
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-osiguri-mobilno-oborudvane-za-insomnia-2016
https://www.ekotoi.bg/content/rezervoari-za-chista-voda
https://www.ekotoi.bg/content/generator-za-el-energiya
https://www.ekotoi.bg/content/predpazni-podovi-paneli-s-visoka-tovaronosimost
https://www.ekotoi.bg/content/ofis-konteyneri-i-mebeli-za-tyah
https://www.ogradi-ekotoi.com/bg/tip-produkt/mobilni-ogradi
https://www.ogradi-ekotoi.com/bg/tip-produkt/mobilni-ogradi
https://www.ekotoi.bg/content/mobilen-kosh-za-otpadci
https://www.ekotoi.bg/content/mobilen-kosh-za-otpadci
https://www.ekotoi.bg/content/mobilen-polevi-umivalnik-duo
https://www.ekotoi.bg/content/standartna-toaletna-kabina-toi-mini
https://www.ekotoi.bg/content/standartna-toaletna-kabina-toi-mini
https://www.ekotoi.bg/content/standartna-toaletna-kabina-toi-fresh
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-osiguri-mobilno-oborudvane-za-insomnia-2016
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-osiguri-mobilno-oborudvane-za-insomnia-2016
https://www.ekotoi.bg/content/svatba-progled
https://www.ekotoi.bg/content/mobilni-osvetitelni-kuli-avtomatichni
https://www.ekotoi.bg/content/luksozen-sanitaren-konteyner-vip-premium-line
https://www.ekotoi.bg/content/svatba-progled
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-oficialen-sponsor-na-kavatsi-beach-festival
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-oficialen-sponsor-na-kavatsi-beach-festival
https://www.ogradi-ekotoi.com/bg/content/mobilna-pltna-ograda-city-fence
https://www.ogradi-ekotoi.com/bg/content/mobilna-pltna-ograda-city-fence
https://www.ogradi-ekotoi.com/bg/content/mobilna-ograda-mojo
https://www.ogradi-ekotoi.com/bg/content/mobilna-ograda-tip-za-tlpa
https://www.ogradi-ekotoi.com/bg/content/mobilna-ograda-tip-za-tlpa
https://www.ogradi-ekotoi.com/bg/tip-produkt/mobilni-ogradi
https://www.ogradi-ekotoi.com/bg/tip-produkt/mobilni-ogradi
https://www.ekotoi.bg/himicheski-toaletni
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-oficialen-sponsor-na-kavatsi-beach-festival
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-oficialen-sponsor-na-kavatsi-beach-festival
https://www.ekotoi.bg/content/nabuko-sv-aleksandr-nevski-sofiya
https://www.ekotoi.bg/content/nabuko-sv-aleksandr-nevski-sofiya
https://www.ekotoi.bg/content/nabuko-sv-aleksandr-nevski-sofiya
https://www.ekotoi.bg/content/nabuko-sv-aleksandr-nevski-sofiya
https://www.ekotoi.bg/content/fermata-2016
https://www.ekotoi.bg/content/konteyner-tip-budka-za-ohrana
https://www.ekotoi.bg/content/sanitaren-wc-konteyner-mzhezheniinvalidi
https://www.ekotoi.bg/content/sanitaren-wc-konteyner-mzhezheniinvalidi
https://www.ekotoi.bg/content/ofis-konteyneri-i-mebeli-za-tyah
https://www.ekotoi.bg/content/fermata-2016
https://www.ekotoi.bg/content/mobilni-toaletni-kabini-osiguri-ekotoi-za-zona-konen-sport-kupa-burgas-2016
https://www.ekotoi.bg/content/mobilni-toaletni-kabini-osiguri-ekotoi-za-zona-konen-sport-kupa-burgas-2016
https://www.ekotoi.bg/content/standartna-toaletna-kabina-toi-fresh
https://www.ekotoi.bg/content/mobilni-toaletni-kabini-osiguri-ekotoi-za-zona-konen-sport-kupa-burgas-2016
https://www.ekotoi.bg/content/mobilni-toaletni-kabini-osiguri-ekotoi-za-zona-konen-sport-kupa-burgas-2016
https://www.ekotoi.bg/content/mobilni-toaletni-kabini-osiguri-ekotoi-za-zona-konen-sport-kupa-burgas-2016
https://www.ekotoi.bg/content/mobilni-toaletni-kabini-osiguri-ekotoi-za-zona-konen-sport-kupa-burgas-2016
https://www.ekotoi.bg/content/mobilno-oborudvane-i-sanitaren-komfort-ot-ekotoi-na-sbora-rozhen-2016
https://www.ekotoi.bg/content/mobilno-oborudvane-i-sanitaren-komfort-ot-ekotoi-na-sbora-rozhen-2016
https://www.ekotoi.bg/content/generator-za-el-energiya
https://www.ekotoi.bg/content/mobilni-osvetitelni-kuli-avtomatichni
https://www.ekotoi.bg/content/dush-kabina
https://www.ekotoi.bg/content/turniket
https://www.ogradi-ekotoi.com/bg/tip-produkt/mobilni-ogradi
https://www.ogradi-ekotoi.com/bg/tip-produkt/mobilni-ogradi
https://www.ekotoi.bg/content/mobilen-polevi-umivalnik-duo
https://www.ekotoi.bg/tip-produkt/mobilni-toaletni-mivki-i-pisoari
https://www.ekotoi.bg/tip-produkt/mobilni-toaletni-mivki-i-pisoari
https://www.ekotoi.bg/content/mobilno-oborudvane-i-sanitaren-komfort-ot-ekotoi-na-sbora-rozhen-2016
https://www.ekotoi.bg/content/mobilno-oborudvane-i-sanitaren-komfort-ot-ekotoi-na-sbora-rozhen-2016
https://www.ekotoi.bg/content/mobilno-oborudvane-i-sanitaren-komfort-ot-ekotoi-na-sbora-rozhen-2016
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концертите на „тангра“ иконцертите на „тангра“ и
лили иванова с мобилнолили иванова с мобилно
оборудване от оборудване от eKotoieKotoi

ттангра „завръщането“ и концерта на лили
иванова „морска магия“ събраха хиляди бур-

газлии и гости на града на централния плаж в
два последователни дни.
eKotoi се погрижи за санитарните удобства на
всички гости, като осигури мобилни тоалетни ка-
бини DiXi+, специали-
зирана тоалетна
кабина toi Cap, както
и мобилни мивки
Duo. зоната за про-
веждане на концер-
тите около ресторант
„нептун“ беше обособена чрез мобилни огради, а
за безпроблемния достъп до събитията бяха оси-
гурени 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 eKotoi Предостави мобилниПредостави мобилни
тоалетни за ролерфест 2016тоалетни за ролерфест 2016
в бургасв бургас

ввпървия уикенд от август се проведе петото
издание на тра-

диционния ролер-
фест в бургас. и 
тази година eKotoi
се погрижи за сани-
тарните удобства,
като осигури мобилни тоалетни кабини toi Fresh.
научете повече

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

сстри вълнуващи събития посрещна първата
седмица на най-отпускарския месец небез-

известният Kite Bar на къмпинг „градина“.
По време на всяко от мероприятията eKotoi се
погрижи за санитарните удобства на присъства-
щите, като осигури луксозни тоалетни кабини toi
Flush, както и мобилни кошове за отпадъци. сце-

ната беше захранена с генера-
тор, а за изграждането й
послужиха подови плоскости. 
научете повече

трети световен ден на трети световен ден на 
Преносимите санитарниПреносимите санитарни
Продукти отбелязваме днесПродукти отбелязваме днес

оорганизираният по предложение на междуна-
родната асоциация за

преносими тоалетни (PSai)
световен ден на преносимите
санитарни продукти е важна
инициатива целяща да про-
мени начина, по който хората
възприемат мобилните сани-
тарни продукти, както и да ги запознае с разно-
образието от продукти и услуги, които се
предлагат в сферата на мобилната санитарна
техника. не на последно място денят на прено-
симите санитарни продукти поставя акцент и
върху неподозираните преимущества на мобил-
ните тоалетни, мивки и писоари.
научете повече
мобилни тоалетни от мобилни тоалетни от eKotoieKotoi
за скариада в равадиновоза скариада в равадиново

сслед миналогодишното първо издание на ска-
риада край Петропавловския манастир до

лясковец, в разгара на лятото тази година фе-
стивалът на балкан-
ските ритми и вкусове
се проведе в един-
ствения 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 Summer ChaoS FeStival 2016 сс
мобилно оборудване от мобилно оборудване от eKotoieKotoi

ввторото възобновено издание на бургаския фе-
стивал 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 ка-
бини и мобилни мивки.
различните зони на терена бяха обособени с по-
мощта на мобилни огради, а за построяване и
укрепване на сцената бяха използвани съответно
подови плоскости и резервоари за чиста вода.
научете повече

https://www.ekotoi.bg/content/summer-chaos-festival-2016-s-mobilno-oborudvane-ot-ekotoi
https://www.ekotoi.bg/content/summer-chaos-festival-2016-s-mobilno-oborudvane-ot-ekotoi
https://www.ekotoi.bg/content/rezervoari-za-chista-voda
https://www.ekotoi.bg/content/predpazni-podovi-paneli-s-visoka-tovaronosimost
https://www.ogradi-ekotoi.com/bg/tip-produkt/mobilni-ogradi
https://www.ekotoi.bg/content/mobilen-polevi-umivalnik-duo
https://www.ekotoi.bg/tip-produkt/mobilni-toaletni-mivki-i-pisoari
https://www.ekotoi.bg/tip-produkt/mobilni-toaletni-mivki-i-pisoari
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-osiguri-mobilno-oborudvane-za-summer-chaos-festival
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-osiguri-mobilno-oborudvane-za-summer-chaos-festival
https://www.ekotoi.bg/content/summer-chaos-festival-2016-s-mobilno-oborudvane-ot-ekotoi
https://www.ekotoi.bg/content/summer-chaos-festival-2016-s-mobilno-oborudvane-ot-ekotoi
https://www.ekotoi.bg/content/mobilni-toaletni-ot-ekotoi-za-skariada-v-ravadinovo
https://www.ekotoi.bg/content/mobilni-toaletni-ot-ekotoi-za-skariada-v-ravadinovo
https://www.ekotoi.bg/content/standartna-toaletna-kabina-toi-fresh
https://www.ekotoi.bg/content/mobilno-oborudvane-ot-ekotoi-za-skariada-2015
https://www.ekotoi.bg/content/mobilno-oborudvane-ot-ekotoi-za-skariada-2015
https://www.ekotoi.bg/content/mobilni-toaletni-ot-ekotoi-za-skariada-v-ravadinovo
https://www.ekotoi.bg/content/mobilni-toaletni-ot-ekotoi-za-skariada-v-ravadinovo
https://www.ekotoi.bg/content/treti-svetoven-den-na-prenosimite-sanitarni-produkti-otbelyazvame-dnes
https://www.ekotoi.bg/content/treti-svetoven-den-na-prenosimite-sanitarni-produkti-otbelyazvame-dnes
https://www.ekotoi.bg/content/nepodoziranite-preimushchestva-na-mobilnite-toaletni
https://www.ekotoi.bg/content/nepodoziranite-preimushchestva-na-mobilnite-toaletni
https://www.ekotoi.bg/himicheski-toaletni
https://www.ekotoi.bg/himicheski-toaletni
https://www.ekotoi.bg/content/treti-svetoven-den-na-prenosimite-sanitarni-produkti-otbelyazvame-dnes
https://www.ekotoi.bg/content/treti-svetoven-den-na-prenosimite-sanitarni-produkti-otbelyazvame-dnes
https://www.ekotoi.bg/content/treti-svetoven-den-na-prenosimite-sanitarni-produkti-otbelyazvame-dnes
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-osiguri-mobilno-oborudvane-za-partita-na-kite-bar-v-prvata-sedmica-na-avgust
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-osiguri-mobilno-oborudvane-za-partita-na-kite-bar-v-prvata-sedmica-na-avgust
https://www.ekotoi.bg/content/predpazni-podovi-paneli-s-visoka-tovaronosimost
https://www.ekotoi.bg/content/generator-za-el-energiya
https://www.ekotoi.bg/content/generator-za-el-energiya
https://www.ekotoi.bg/content/mobilen-kosh-za-otpadci
https://www.ekotoi.bg/content/luksozna-toaletna-kabina-toi-flush
https://www.ekotoi.bg/content/luksozna-toaletna-kabina-toi-flush
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-osiguri-mobilno-oborudvane-za-partita-na-kite-bar-v-prvata-sedmica-na-avgust
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-osiguri-mobilno-oborudvane-za-partita-na-kite-bar-v-prvata-sedmica-na-avgust
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-osiguri-mobilno-oborudvane-za-partita-na-kite-bar-v-prvata-sedmica-na-avgust
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-osiguri-mobilno-oborudvane-za-partita-na-kite-bar-v-prvata-sedmica-na-avgust
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-predostavi-mobilni-toaletni-za-rolerfest-2016-v-burgas
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-predostavi-mobilni-toaletni-za-rolerfest-2016-v-burgas
https://www.ekotoi.bg/content/standartna-toaletna-kabina-toi-fresh
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-predostavi-mobilni-toaletni-za-rolerfest-2016-v-burgas
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-predostavi-mobilni-toaletni-za-rolerfest-2016-v-burgas
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-predostavi-mobilni-toaletni-za-rolerfest-2016-v-burgas
https://www.ekotoi.bg/content/koncertite-na-tangra-i-lili-ivanova-s-mobilno-oborudvane-ot-ekotoi
https://www.ekotoi.bg/content/koncertite-na-tangra-i-lili-ivanova-s-mobilno-oborudvane-ot-ekotoi
https://www.ekotoi.bg/content/generator-za-el-energiya
https://www.ekotoi.bg/content/konteyner-tip-kasa
https://www.ogradi-ekotoi.com/bg/content/propuskatelni-vhodove
https://www.ogradi-ekotoi.com/bg/tip-produkt/mobilni-ogradi
https://www.ekotoi.bg/content/mobilen-polevi-umivalnik-duo
https://www.ekotoi.bg/content/specializirana-toaletna-kabina-toi-cap
https://www.ekotoi.bg/content/standartna-toaletna-kabina-dixi-0
https://www.ekotoi.bg/content/koncertite-na-tangra-i-lili-ivanova-s-mobilno-oborudvane-ot-ekotoi
https://www.ekotoi.bg/content/koncertite-na-tangra-i-lili-ivanova-s-mobilno-oborudvane-ot-ekotoi
https://www.ekotoi.bg/content/koncertite-na-tangra-i-lili-ivanova-s-mobilno-oborudvane-ot-ekotoi
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Празникът на несеБър сПразникът на несеБър с
моБилни огради от моБилни огради от eKotoieKotoi

ннесебър отново отбеляза своя празник с
пищна и разнообразна двудневна програма,

а eKotoi осигури заграждането на крепостните
стени на стария град.
както традицията пове-
лява, ден преди празника
вечерна литургия събра
стотици в храм „св. успе-
ние Богородично“. за
всички свои гости от об-
щината бяха подготвили и концерт на амфите-
атъра с участието на орлин горанов.
научете повече

ново начало - възможностново начало - възможност
за Професионална реализа Професионална реали--
зация в екотой-сервиз оодзация в екотой-сервиз оод

научете повече

eKotoi – 15 eKotoi – 15 години къдетогодини където
и да сте…и да сте…

ППреди точно 15 години фирма eKotoi стартира
своята дейност с едва трима служители.

днес екипът наброява 90 човека, които еже-
дневно се стараят да демонстрират своя опит и
професионално отношение
към всеки детайл от ра-
ботния 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 упо-
ритост и вяра обаче, еко тоалетните бързо наби-
рат популярност и с годините те са неразделна
част както от строителния бизнес, така и от му-
зикалната и развлекателната индустрия. 
научете повече

моБилни тоалетни имоБилни тоалетни и
огради от огради от eKotoi eKotoi за за CoCa-CoCa-
Cola Chill & grillCola Chill & grill

ППоредицата 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 мо-
билни огради „за тълпа“.
научете повече

санитарен комфорт от санитарен комфорт от eKotoieKotoi
за за iX iX международен фестимеждународен фести--
вал на фолклорната носиявал на фолклорната носия

ммеждународният 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 по-
грижи за санитарните удобства на хилядите по-
сетители, 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 @ BurgaS SKate open @ БургасБургас

eeKotoi осигури мобилна
тоалетна кабина DiXi+

за второто издание на
най-голямото скейт състе-
зание в България - Burgas
Skate open, което се про-
веде в Бургас. 

Solar Summer FeStival 2016 @Solar Summer FeStival 2016 @
CaCao BeaChCaCao BeaCh

eeKotoi осигури лук-
созна тоалетна ка-

бина high tech ii, както
и мобилна ограда „за
тълпа“ за Solar Sum-
mer Festival 2016.

https://www.ekotoi.bg/content/solar-summer-festival-2016-cacao-beach
https://www.ogradi-ekotoi.com/bg/content/mobilna-ograda-tip-za-tlpa
https://www.ogradi-ekotoi.com/bg/content/mobilna-ograda-tip-za-tlpa
https://www.ekotoi.bg/content/vip-toaletna-kabina-high-tech-ii
https://www.ekotoi.bg/content/solar-summer-festival-2016-cacao-beach
https://www.ekotoi.bg/content/solar-summer-festival-2016-cacao-beach
https://www.ekotoi.bg/content/burgas-skate-open-burgas
https://www.ekotoi.bg/content/standartna-toaletna-kabina-dixi-0
https://www.ekotoi.bg/content/burgas-skate-open-burgas
https://www.ekotoi.bg/content/sanitaren-komfort-ot-ekotoi-za-ix-mezhdunaroden-festival-na-folklornata-nosiya
https://www.ekotoi.bg/content/sanitaren-komfort-ot-ekotoi-za-ix-mezhdunaroden-festival-na-folklornata-nosiya
https://www.ekotoi.bg/content/dush-kabina
https://www.ekotoi.bg/content/mobilen-polevi-umivalnik-duo
https://www.ekotoi.bg/content/vip-toaletna-kabina-high-tech-ii
https://www.ekotoi.bg/content/standartna-toaletna-kabina-dixi
https://www.ekotoi.bg/content/sanitaren-komfort-ot-ekotoi-za-ix-mezhdunaroden-festival-na-folklornata-nosiya
https://www.ekotoi.bg/content/sanitaren-komfort-ot-ekotoi-za-ix-mezhdunaroden-festival-na-folklornata-nosiya
https://www.ekotoi.bg/content/sanitaren-komfort-ot-ekotoi-za-ix-mezhdunaroden-festival-na-folklornata-nosiya
https://www.ekotoi.bg/content/mobilni-toaletni-i-ogradi-ot-ekotoi-za-coca-cola-chill-grill
https://www.ekotoi.bg/content/mobilni-toaletni-i-ogradi-ot-ekotoi-za-coca-cola-chill-grill
https://www.ogradi-ekotoi.com/bg/content/mobilna-ograda-tip-za-tlpa
https://www.ekotoi.bg/tip-produkt/mobilni-toaletni-mivki-i-pisoari
https://www.ekotoi.bg/tip-produkt/mobilni-toaletni-mivki-i-pisoari
https://www.ekotoi.bg/content/mobilni-toaletni-i-ogradi-ot-ekotoi-za-coca-cola-chill-grill
https://www.ekotoi.bg/content/mobilni-toaletni-i-ogradi-ot-ekotoi-za-coca-cola-chill-grill
https://www.ekotoi.bg/content/mobilni-toaletni-i-ogradi-ot-ekotoi-za-coca-cola-chill-grill
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-15-godini-kdeto-i-da-ste
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-15-godini-kdeto-i-da-ste
https://www.ekotoi.bg/tip-produkt/mobilni-toaletni-mivki-i-pisoari
https://www.ekotoi.bg/tip-produkt/mobilni-toaletni-mivki-i-pisoari
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-15-godini-kdeto-i-da-ste
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-15-godini-kdeto-i-da-ste
https://www.ekotoi.bg/content/novo-nachalo-vzmozhnost-za-profesionalna-realizaciya-v-ekotoy-serviz-ood
https://www.ekotoi.bg/content/novo-nachalo-vzmozhnost-za-profesionalna-realizaciya-v-ekotoy-serviz-ood
https://www.ekotoi.bg/content/novo-nachalo-vzmozhnost-za-profesionalna-realizaciya-v-ekotoy-serviz-ood
https://www.ekotoi.bg/content/novo-nachalo-vzmozhnost-za-profesionalna-realizaciya-v-ekotoy-serviz-ood
https://www.ekotoi.bg/content/novo-nachalo-vzmozhnost-za-profesionalna-realizaciya-v-ekotoy-serviz-ood
https://www.ekotoi.bg/content/praznikt-na-nesebr-s-mobilni-ogradi-ot-ekotoi
https://www.ekotoi.bg/content/praznikt-na-nesebr-s-mobilni-ogradi-ot-ekotoi
https://www.ogradi-ekotoi.com/bg/tip-produkt/mobilni-ogradi
https://www.ekotoi.bg/content/praznikt-na-nesebr-s-mobilni-ogradi-ot-ekotoi
https://www.ekotoi.bg/content/praznikt-na-nesebr-s-mobilni-ogradi-ot-ekotoi
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„„Живей активно“ 2016 @Живей активно“ 2016 @
БурГасБурГас

ЗЗа втора поредна година Бургас стана домакин
на стартиралото

през 2006 г. събитие
„Живей активно“.
EKOTOI се погирижи
за санитарните
удобства, като оси-
гури мобилни тоа-
летни кабини DIXI+.

„„несеБър-мото“ @ сЛънчевнесеБър-мото“ @ сЛънчев
БряГБряГ

ччаст от отбе-
лязването на

10-годишнината
на „несебър-
мото“ беше стънт
шоу, което се
проведе пред

хотел „европа“ в слънчев бряг. За събитието EKO-
TOI осигури мобилни огради „за тълпа“. 

DIsCO BEaCh Bar BEDrOOmDIsCO BEaCh Bar BEDrOOm
BEaCh 2016, BEaCh 2016, сЛънчев БряГсЛънчев БряГ

иитази година EKOTOI оси-
гури луксозна тоалетна 

кабина VIP high Tech II за пар-
титата на летния бар Bedroom
в слънчев бряг.

EKOTOI EKOTOI осиГури моБиЛниосиГури моБиЛни
тоаЛетни За миндя рок фесттоаЛетни За миндя рок фест

оосмото поредно издание на един от най-по-
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

БЛаГодарствено писмо -БЛаГодарствено писмо -
оБщина въЛчи доЛоБщина въЛчи доЛ

Бата аГро 2016 – есенБата аГро 2016 – есен

EEKOTOI осигури мобилно оборудване за съби-
тието Бата аГро 2016 - есен. на разположе-

ние на посетителите бяха луксозни тоалетни
кабини TOI Flush,
както и WC сани-
тарни контейнери.
За мероприятието
беше предоставен и
луксозен санитарен
контейнер VIP Premium Line. EKOTOI осигури още
мобилна ограда „за тълпа“.
научете повече

„„Лъвско сърце“ - първиятЛъвско сърце“ - първият
уЛтра крос триатЛон в страуЛтра крос триатЛон в стра--
ната с подкрепата на ната с подкрепата на EKOTOIEKOTOI

ообщо 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 разпо-
ложен на плаж перла, край
приморско. EKOTOI се по-
грижи за обособяването на
старт-финал зоната, сцената
за награждаването, както и

последната отсечка от трасето. Зоните за преобу-
ване и преобличане между различните етапи от
надпреварата бяха изградени с помощта на мо-
билни огради и подови плоскости. на разположе-
ние на присъстващите бяха мобилни тоалетни
DIXI и DIXI+, писоари Kros и преносими мивки DUO.
научете повече

https://www.ekotoi.bg/content/lvsko-srce-prviyat-ultra-kros-triatlon-v-stranata-s-podkrepata-na-ekotoi
https://www.ekotoi.bg/content/lvsko-srce-prviyat-ultra-kros-triatlon-v-stranata-s-podkrepata-na-ekotoi
https://www.ekotoi.bg/content/mobilen-polevi-umivalnik-duo
https://www.ekotoi.bg/content/mobilen-pisoar-s-chetiri-gnezda-kros
https://www.ekotoi.bg/content/standartna-toaletna-kabina-dixi-0
https://www.ekotoi.bg/content/standartna-toaletna-kabina-dixi
https://www.ekotoi.bg/content/predpazni-podovi-paneli-s-visoka-tovaronosimost
https://www.ogradi-ekotoi.com/bg/tip-produkt/mobilni-ogradi
https://www.ogradi-ekotoi.com/bg/tip-produkt/mobilni-ogradi
https://www.ekotoi.bg/content/lvsko-srce-prviyat-ultra-kros-triatlon-v-stranata-s-podkrepata-na-ekotoi
https://www.ekotoi.bg/content/lvsko-srce-prviyat-ultra-kros-triatlon-v-stranata-s-podkrepata-na-ekotoi
https://www.ekotoi.bg/content/lvsko-srce-prviyat-ultra-kros-triatlon-v-stranata-s-podkrepata-na-ekotoi
https://www.ekotoi.bg/content/bata-agro-2016-esen
https://www.ekotoi.bg/content/bata-agro-2016-esen
https://www.ogradi-ekotoi.com/bg/content/mobilna-ograda-tip-za-tlpa
https://www.ekotoi.bg/content/luksozen-sanitaren-konteyner-vip-premium-line
https://www.ekotoi.bg/content/sanitaren-wc-konteyner-mzhezheniinvalidi
https://www.ekotoi.bg/content/sanitaren-wc-konteyner-mzhezheniinvalidi
https://www.ekotoi.bg/content/luksozna-toaletna-kabina-toi-flush
https://www.ekotoi.bg/content/bata-agro-2016-esen
https://www.ekotoi.bg/content/blagodarstveno-pismo-obshchina-vlchi-dol-0
https://www.ekotoi.bg/content/blagodarstveno-pismo-obshchina-vlchi-dol-0
https://www.ekotoi.bg/content/blagodarstveno-pismo-obshchina-vlchi-dol-0
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-osiguri-mobilni-toaletni-za-mindya-rok-fest
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-osiguri-mobilni-toaletni-za-mindya-rok-fest
https://www.ekotoi.bg/tip-produkt/mobilni-toaletni-mivki-i-pisoari
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-osiguri-mobilni-toaletni-za-mindya-rok-fest
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-osiguri-mobilni-toaletni-za-mindya-rok-fest
https://www.ekotoi.bg/content/disco-beach-bar-bedroom-beach-2016-slnchev-bryag-0
https://www.ekotoi.bg/content/vip-toaletna-kabina-high-tech-ii
https://www.ekotoi.bg/content/disco-beach-bar-bedroom-beach-2016-slnchev-bryag-0
https://www.ekotoi.bg/content/disco-beach-bar-bedroom-beach-2016-slnchev-bryag-0
https://www.ekotoi.bg/content/nesebr-moto-slnchev-bryag
https://www.ogradi-ekotoi.com/bg/content/mobilna-ograda-tip-za-tlpa
https://www.ekotoi.bg/content/nesebr-moto-slnchev-bryag
https://www.ekotoi.bg/content/nesebr-moto-slnchev-bryag
https://www.ekotoi.bg/content/zhivey-aktivno-2016-burgas
https://www.ekotoi.bg/content/standartna-toaletna-kabina-dixi-0
https://www.ekotoi.bg/content/zhivey-aktivno-2016-burgas
https://www.ekotoi.bg/content/zhivey-aktivno-2016-burgas
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мЕждунарОдЕн Турнир ПОмЕждунарОдЕн Турнир ПО
СПОрТни Танци „КуПа СПОрТни Танци „КуПа 
БургаС“ С ПОдКрЕПаТа наБургаС“ С ПОдКрЕПаТа на
EKOTOIEKOTOI

ТТрадицион-
ното септем-

врийско събитие
за Бургас отново
събра най-ус-
пешните све-
товни танцови
двойки в зала
„младост“.
и тази година EKOTOI подкрепи престижния тур-
нир, като осигури мобилни огради „за тълпа“.
научете повече

винарна дивЕС ЕСТЕйТ @винарна дивЕС ЕСТЕйТ @
КаБлЕшКОвОКаБлЕшКОвО

EEKOTOI осигури ге-
нератор за ел.

ток във винарна
дивес Естейт в 
Каблешково.

мОБилнО ОБОрудванЕ замОБилнО ОБОрудванЕ за
TOLE-FEsT 2016 TOLE-FEsT 2016 ОТ ОТ EKOTOIEKOTOI

ССъбитието TOLE-ruN, което вече три години е
част от календара на спортните мероприятия

в София, тази година прерасна в двудневен фе-
стивал, който включи и концерт на световноиз-
вестния музикант, композитор и продуцент идан
рахел. 
за музикалната
фиеста във фил-
мово студио Nu
Boyana EKOTOI
предостави про-
пускателни вхо-
дове и мобилни
огради, а сани-
тарните удоб-
ства на присъстващите бяха осигурени с луксозни
тоалетни кабини TOI Flush. във втория фестива-
лен ден се проведе традиционният маратон, като
EKOTOI отново осигури преносими тоалетни ка-
бини DIXI+, както и мобилни огради „за тълпа“.
научете повече

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

зза първи път в страната ни бяха построени па-
ралелно две сцени в столичната зала „арена

армеец“ – за концертите на финландската метъл
банда Nightwish и холандския транс гуру Armin
van Buuren.
Събитията се про-
ведоха през ден, а
EKOTOI се погрижи
да осигури необхо-
димото мобилно
оборудване за успешното им протичане. за
първото гостуване на Nightwish в България фир-
мата предостави мобилни огради, за да се га-
рантира безпроблемното преминаване и
безопасността на феновете.
научете повече

дЕмОнСТрация ОТ ЕлТраКдЕмОнСТрация ОТ ЕлТраК
България @ БургаСБългария @ БургаС

EEKOTOI осигури хими-
чески тоалетни TOI

Fresh и мобилна ограда
„за тълпа“ за демонст-
рация на пътнотранс-
портна техника,
организирана в Бургас
от Елтрак България.

ПразниК на СрЕдЕц 2016ПразниК на СрЕдЕц 2016

EEKOTOI отново осигури сани-
тарни удобства за гостите на

празника на Средец с мобилни
тоалетни кабини DIXI+ и TOI Cap,
както и с мобилни мивки.
научете повече

СТЕКСПО 2016СТЕКСПО 2016

EEKOTOI осигури луксозни тоалетни кабини TOI
Flush, мобилни огради „за тълпа“ и пропуска-

телни входве за СТЕКСПО 2016.

https://www.ekotoi.bg/content/stekspo-2016
https://www.ogradi-ekotoi.com/bg/content/propuskatelni-vhodove
https://www.ogradi-ekotoi.com/bg/content/propuskatelni-vhodove
https://www.ogradi-ekotoi.com/bg/content/mobilna-ograda-tip-za-tlpa
https://www.ekotoi.bg/content/luksozna-toaletna-kabina-toi-flush
https://www.ekotoi.bg/content/luksozna-toaletna-kabina-toi-flush
https://www.ekotoi.bg/content/stekspo-2016
https://www.ekotoi.bg/content/praznik-na-sredec-2016
https://www.ekotoi.bg/content/praznik-na-sredec-2016
https://www.ekotoi.bg/content/mobilen-polevi-umivalnik-duo
https://www.ekotoi.bg/content/specializirana-toaletna-kabina-toi-cap
https://www.ekotoi.bg/content/standartna-toaletna-kabina-dixi-0
https://www.ekotoi.bg/content/praznik-na-sredec-2016
https://www.ekotoi.bg/content/demonstraciya-ot-eltrak-blgariya-burgas
https://www.ogradi-ekotoi.com/bg/content/mobilna-ograda-tip-za-tlpa
https://www.ekotoi.bg/content/standartna-toaletna-kabina-toi-fresh
https://www.ekotoi.bg/content/standartna-toaletna-kabina-toi-fresh
https://www.ekotoi.bg/content/demonstraciya-ot-eltrak-blgariya-burgas
https://www.ekotoi.bg/content/demonstraciya-ot-eltrak-blgariya-burgas
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-osiguri-mobilno-oborudvane-za-koncertite-na-nightwish-i-armin-van-buuren-v-arena
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-osiguri-mobilno-oborudvane-za-koncertite-na-nightwish-i-armin-van-buuren-v-arena
https://www.ogradi-ekotoi.com/bg/tip-produkt/mobilni-ogradi
https://www.ekotoi.bg/himicheski-toaletni
https://www.ekotoi.bg/himicheski-toaletni
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-osiguri-mobilno-oborudvane-za-koncertite-na-nightwish-i-armin-van-buuren-v-arena
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-osiguri-mobilno-oborudvane-za-koncertite-na-nightwish-i-armin-van-buuren-v-arena
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-osiguri-mobilno-oborudvane-za-koncertite-na-nightwish-i-armin-van-buuren-v-arena
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-osiguri-mobilno-oborudvane-za-koncertite-na-nightwish-i-armin-van-buuren-v-arena
https://www.ekotoi.bg/content/mobilno-oborudvane-za-tole-fest-2016-ot-ekotoi
https://www.ekotoi.bg/content/mobilno-oborudvane-za-tole-fest-2016-ot-ekotoi
https://www.ogradi-ekotoi.com/bg/content/mobilna-ograda-tip-za-tlpa
https://www.ekotoi.bg/content/standartna-toaletna-kabina-dixi-0
https://www.ekotoi.bg/content/luksozna-toaletna-kabina-toi-flush
https://www.ogradi-ekotoi.com/bg/tip-produkt/mobilni-ogradi
https://www.ogradi-ekotoi.com/bg/tip-produkt/mobilni-ogradi
https://www.ogradi-ekotoi.com/bg/content/propuskatelni-vhodove
https://www.ogradi-ekotoi.com/bg/content/propuskatelni-vhodove
https://www.ogradi-ekotoi.com/bg/content/propuskatelni-vhodove
https://www.ekotoi.bg/content/mobilno-oborudvane-za-tole-fest-2016-ot-ekotoi
https://www.ekotoi.bg/content/mobilno-oborudvane-za-tole-fest-2016-ot-ekotoi
https://www.ekotoi.bg/content/vinarna-dives-esteyt-kableshkovo
https://www.ekotoi.bg/content/generator-za-el-energiya
https://www.ekotoi.bg/content/generator-za-el-energiya
https://www.ekotoi.bg/content/generator-za-el-energiya
https://www.ekotoi.bg/content/vinarna-dives-esteyt-kableshkovo
https://www.ekotoi.bg/content/vinarna-dives-esteyt-kableshkovo
https://www.ekotoi.bg/content/mezhdunaroden-turnir-po-sportni-tanci-kupa-burgas-s-podkrepata-na-ekotoi
https://www.ekotoi.bg/content/mezhdunaroden-turnir-po-sportni-tanci-kupa-burgas-s-podkrepata-na-ekotoi
https://www.ogradi-ekotoi.com/bg/content/mobilna-ograda-tip-za-tlpa
https://www.ekotoi.bg/content/mezhdunaroden-turnir-po-sportni-tanci-kupa-burgas-s-podkrepata-na-ekotoi
https://www.ekotoi.bg/content/mezhdunaroden-turnir-po-sportni-tanci-kupa-burgas-s-podkrepata-na-ekotoi
https://www.ekotoi.bg/content/mezhdunaroden-turnir-po-sportni-tanci-kupa-burgas-s-podkrepata-na-ekotoi
https://www.ekotoi.bg/content/mezhdunaroden-turnir-po-sportni-tanci-kupa-burgas-s-podkrepata-na-ekotoi
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eKoToi eKoToi на тиймбилдинг Вна тиймбилдинг В
гърциягърция

еекипът на eKoToi
посети гр. кавала 

и о-в тасос, гърция, 
по повод есенния
тиймбилдинг на фирмата.
като лидер в отдава-
нето под наем на мо-
билна санитарна техника в българия, eKoToi се
стреми да предлага висококачествени продукти и
услуги на своите клиенти. Важна роля за реали-
зирането на целите на фирмата играе именно
работата в екип. За сплотяване на колектива
бяха организирани забавни игри, както и пано-
рамна обиколка на о-в тасос.
научете повече
„„преВърнете миенето напреВърнете миенето на
ръцете В наВик“ръцете В наВик“

ттова е темата на тазгодишния световен ден за
миене на ръцете, който отбелязваме днес.

навиците са повтарящи се действия, които из-
вършваме 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 ката-
лизатор 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 мобилни огради от eKoToieKoToi
За акостирането на За акостирането на 
круиЗен кораб „опера“ круиЗен кораб „опера“ 
на пристанище бургасна пристанище бургас

нна борда на „опера“
пътуват 2120 туристи

от 47 страни, които бяха
посрещнати с фолклорна
програма. част от пасаже-
рите бяха заявили предва-
рително пътуване до созопол, несебър и село
козичино, а за останалите, които решиха да раз-
гледат бургас, имаше осигурена безплатна транс-
портна 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

nn Family run @ nn Family run @ морскаморска
градина бургасградина бургас

eeKoToi осигури мо-
билна 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 дет-
ски селища българия.

праЗник на еленския бутпраЗник на еленския бут

eeKoToi осигури
мобилни тоа-

летни кабини Toi
Fresh за празника
на еленския бут.

Химическа тоалетна – дориХимическа тоалетна – дори
и на строителната плои на строителната пло--
щадка В сВета на „лего“щадка В сВета на „лего“

дднес отбелязваме димитровден, както и про-
фесионалния празник на строителя.

като доверен партньор
на ангажираните в сфе-
рата на строителството,
eKoToi вече 15 години
се грижи за осигурява-
нето на необходимите
санитарно-хигиенни
условия на строителните обекти в страната. с бо-
гатия асортимент от мобилни тоалетни кабини,
писоари, мивки, санитарни и офис контейнери,
мобилни огради и др., eKoToi може да предо-
стави всичко необходимо за пълноценния рабо-
тен процес на строителната площадка. 
научете повече

Второто парти Второто парти Sonic Sonic 
Voyager Voyager отноВо с мобилноотноВо с мобилно
оборудВане от оборудВане от eKoToieKoToi

eeKoToi осигури мобилно оборудване за второто
събитие от поредицата, което този път се

състоя в Sofia Sound Factory. За санитарните удоб-
ства на меломаните бяха предоставени еко тоа-
летни DiXi, както и мобилни мивки. Фирмата се

погрижи и за обособява-
нето на гардеробна, обез-
опасяване на сцената,
както и за насочване на

хората, като осигури мобилни огради.
научете повече

https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-osiguri-sanitaren-komfort-i-mobilni-ogradi-za-partito-sonic-voyager-organizirano-ot
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-osiguri-sanitaren-komfort-i-mobilni-ogradi-za-partito-sonic-voyager-organizirano-ot
https://www.ogradi-ekotoi.com/bg/tip-produkt/mobilni-ogradi
https://www.ekotoi.bg/content/mobilen-polevi-umivalnik-duo
https://www.ekotoi.bg/content/standartna-toaletna-kabina-dixi
https://www.ekotoi.bg/content/vtoroto-parti-sonic-voyager-otnovo-s-mobilno-oborudvane-ot-ekotoi
https://www.ekotoi.bg/content/vtoroto-parti-sonic-voyager-otnovo-s-mobilno-oborudvane-ot-ekotoi
https://www.ekotoi.bg/content/vtoroto-parti-sonic-voyager-otnovo-s-mobilno-oborudvane-ot-ekotoi
https://www.ekotoi.bg/content/himicheska-toaletna-dori-i-na-stroitelnata-ploshchadka-v-sveta-na-lego
https://www.ekotoi.bg/content/himicheska-toaletna-dori-i-na-stroitelnata-ploshchadka-v-sveta-na-lego
https://www.ogradi-ekotoi.com/bg/tip-produkt/mobilni-ogradi
https://www.ekotoi.bg/content/ofis-konteyneri-i-mebeli-za-tyah
https://www.ekotoi.bg/content/sanitaren-wc-konteyner-mzhezheniinvalidi
https://www.ekotoi.bg/content/mobilen-polevi-umivalnik-duo
https://www.ekotoi.bg/content/mobilen-pisoar-s-chetiri-gnezda-kros
https://www.ekotoi.bg/tip-produkt/mobilni-toaletni-mivki-i-pisoari
https://www.ekotoi.bg/content/himicheska-toaletna-dori-i-na-stroitelnata-ploshchadka-v-sveta-na-lego
https://www.ekotoi.bg/content/himicheska-toaletna-dori-i-na-stroitelnata-ploshchadka-v-sveta-na-lego
https://www.ekotoi.bg/content/himicheska-toaletna-dori-i-na-stroitelnata-ploshchadka-v-sveta-na-lego
https://www.ekotoi.bg/content/praznik-na-elenskiya
https://www.ekotoi.bg/content/standartna-toaletna-kabina-toi-fresh
https://www.ekotoi.bg/content/standartna-toaletna-kabina-toi-fresh
https://www.ekotoi.bg/content/praznik-na-elenskiya
https://www.ekotoi.bg/content/nn-family-run-morska-gradina-burgas
https://www.ekotoi.bg/content/sporten-uikend-se-zadava-v-sofiya
https://www.ekotoi.bg/content/standartna-toaletna-kabina-dixi-0
https://www.ekotoi.bg/content/nn-family-run-morska-gradina-burgas
https://www.ekotoi.bg/content/nn-family-run-morska-gradina-burgas
https://www.ekotoi.bg/content/mobilni-ogradi-ot-ekotoi-za-akostiraneto-na-kruizen-korab-opera-na-pristanishche-burgas
https://www.ekotoi.bg/content/mobilni-ogradi-ot-ekotoi-za-akostiraneto-na-kruizen-korab-opera-na-pristanishche-burgas
https://www.ogradi-ekotoi.com/bg/content/mobilna-ograda-tip-za-tlpa
https://www.ekotoi.bg/content/mobilni-ogradi-ot-ekotoi-za-akostiraneto-na-kruizen-korab-opera-na-pristanishche-burgas
https://www.ekotoi.bg/content/mobilni-ogradi-ot-ekotoi-za-akostiraneto-na-kruizen-korab-opera-na-pristanishche-burgas
https://www.ekotoi.bg/content/mobilni-ogradi-ot-ekotoi-za-akostiraneto-na-kruizen-korab-opera-na-pristanishche-burgas
https://www.ekotoi.bg/content/mobilni-ogradi-ot-ekotoi-za-akostiraneto-na-kruizen-korab-opera-na-pristanishche-burgas
https://www.ekotoi.bg/content/prevrnete-mieneto-na-rcete-v-navik
https://www.ekotoi.bg/content/prevrnete-mieneto-na-rcete-v-navik
https://www.ekotoi.bg/content/prevrnete-mieneto-na-rcete-v-navik
https://www.ekotoi.bg/content/prevrnete-mieneto-na-rcete-v-navik
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-na-tiymbilding-v-grciya
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-na-tiymbilding-v-grciya
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-na-tiymbilding-v-grciya
https://www.ekotoi.bg/content/ekotoi-na-tiymbilding-v-grciya
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Мобилно оборудване отМобилно оборудване от
EKOTOI EKOTOI за Митинг-концертаза Митинг-концерта
на Слави триФонов и на Слави триФонов и 
„ку-ку бенд“„ку-ку бенд“

ММитинг-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, по-
служиха за отцепване на езе-
рото ариана, обезопасяване
на подлезите и буферните
зони, както и за заграждане на седемте кули с
видео екрани и озвучителни системи, разполо-
жени по дължината на цариградско шосе.
научете повече

HaLLOwEEn HaLLOwEEn парти в „аренапарти в „арена
арМеец“ С Мобилни арМеец“ С Мобилни 
заграждения от заграждения от EKOTOIEKOTOI

ттрадицията продължава и набиращият все по-
голяма популярност в страната ни празник

Хелоуин беше отбелязан с грандиозно парти, ор-
ганизирано от Yalta Club,
този път в столичната зала
„арена армеец“.
като дългогодишен парт-
ньор, EKOTOI отново се по-
грижи за безопасността на

преобразените като чудовища и страховити герои
присъстващи. Фирмата предостави мобилна
ограда „за тълпа“, покрита с черни стилни калъ-
фки, както и мобилна решетъчна и плътна ограда.
научете повече
бенеФиС „златните МоМичета“бенеФиС „златните МоМичета“

EEKOTOI осигури мо-
билни огради „за

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

EKOTOI – EKOTOI – оФициален оФициален 
партньор на годишенпартньор на годишен
ФоруМ ФоруМ TOILETS.BGTOILETS.BG

ССъбитието, 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 презен-
тация, целяща да предложи
решения за подобряване на
обществените тоалетни в
страната. Своите идеи,
бъдещи и реализирани вече проекти, презенти-
раха 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 де-
цата, инициативен комитет „София – зелена сто-
лица“, както и детски научен център Музейко.
научете повече
Световен ден на тоалетСветовен ден на тоалет--
ната 2016 - „тоалетните ината 2016 - „тоалетните и
работните МеСта”работните МеСта”

дднес (19 ноември) отбеля-
зваме Световния ден на тоа-

летната.
темата на тазгодишния ден на
тоалетната, целящ да провокира
действия за справяне със сани-
тарната криза по света, е „тоа-
летните и работните места“.
научете повече
Мобилно оборудване от Мобилно оборудване от EKOEKO--
TOI TOI за празника на бургаСза празника на бургаС

ввече 25 години бургас отбелязва своя празник
на 6 декември – никулден.

по традиция богатата празнична
програма предлага на жителите
и гостите на града редица забав-
ления, културни и спортни меро-
приятия. и тази година EKOTOI

предостави мобилни заграждения и тоалетни ка-
бини на петте пункта, където се раздаваше
печена риба, рибена чорба и вино.
научете повече

благодарСтвенблагодарСтвен
адреС - адреС - 
Фондация аСтикаФондация аСтика

Световно ниво Световно ниво 
на Санитарно на Санитарно 
обСлужване, плодобСлужване, плод
на дългогодишенна дългогодишен
опитопит

https://www.ekotoi.bg/content/svetovno-nivo-na-sanitarno-obsluzhvane-plod-na-dlgogodishen-opit
https://www.ekotoi.bg/content/svetovno-nivo-na-sanitarno-obsluzhvane-plod-na-dlgogodishen-opit
https://www.ekotoi.bg/content/svetovno-nivo-na-sanitarno-obsluzhvane-plod-na-dlgogodishen-opit
https://www.ekotoi.bg/content/svetovno-nivo-na-sanitarno-obsluzhvane-plod-na-dlgogodishen-opit
https://www.ekotoi.bg/content/svetovno-nivo-na-sanitarno-obsluzhvane-plod-na-dlgogodishen-opit
https://www.ekotoi.bg/content/svetovno-nivo-na-sanitarno-obsluzhvane-plod-na-dlgogodishen-opit
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Áóðãàñ Ñîôèÿ Ïëîâäèâ Âàðíà Ðóñå
ул. Цар Петър 17, ет. 2 ул. Банско шосе 15 бул. "България" № 4, бул."Владислав Варненчик" 95, Източна пром. зона, до РСК, 
тел/факс: 056 844 137 тел/факс: 02 953 1626    к-с "Ори Билдингс", А1,  ет. 5, офис 23 база “Стройтехника Манев”
моб: 0896 896 306 моб: 0896 896 300 ет. 3, офис 8-9 тел/факс: 052 740 186 тел/факс: 082 844 352
ekotoi@ekotoi.bg  sofia@ekotoi.bg тел/факс: 032 629 862 моб: 0896 896 331 моб: 0896 896 336

моб: 0898 639 988 varna@ekotoi.bg ruse@ekotoi.bg
plovdiv@ekotoi.bg


