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ДЕКОРАТИВНО ОСВЕТЛЕНИЕ

ПРОДУКТОВО ПОРТФОЛИО

КОЛЕКЦИЯ MODERN

КОЛЕКЦИЯ DESIGN КОЛЕКЦИЯ CLASSIC

КОЛЕКЦИЯ CRYSTAL

КОЛЕКЦИЯ VINTAGE

КОЛЕКЦИЯ LUX

ИНТЕРИОРНО ОСВЕТЛЕНИЕ

SPOT ОСВЕТЛЕНИЕ LED ПАНЕЛИ

LED ТЕЛА

LED ТРЪБИ

ЛУНИ ЗА ВГРАЖДАНЕ

LED ПРОФИЛИ

LED ЛАМПИ

АВАРИЙНО ОСВЕТЛЕНИЕ

LED ЛЕНТИ

ВЪНШНО ОСВЕТЛЕНИЕ

ГРАДИНСКО ОСВЕТЛЕНИЕ ВЛАГОЗАЩИТЕНИ ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА

УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

ФАСАДНО ОСВЕТЛЕНИЕ

ПРОЖЕКТОРИ ИНДУСТРИАЛНО ОСВЕТЛЕНИЕ

www.elmarkholding.eu
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АВТОМАТИЗАЦИЯ

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОНСУМАТИВИ

ИНДУСТРИАЛНИ ЩЕПСЕЛИ И КОНТАКТИ

АВТОМАТИЧНИ ПРЕКЪСВАЧИ

КАБЕЛНИ СИСТЕМИ

КОНТАКТОРИ

SMART КОНТАКТИ

СЕНЗОРИ

УПРАВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА

КОНТРОЛЕРИ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ

РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ТАБЛА

ИНСТРУМЕНТИ И АКСЕСОАРИ

КОНТРОЛ И ЗАЩИТА

ДИМЕРИ

ВЕНТИЛАЦИЯ

ТАЙМЕРИ, РЕЛЕТА И ПОКАЗВАЩИ УРЕДИ

АВТОМАТИ ЗА ИНДИРЕКТНА ЗАЩИТА

SMART HOME КОНТРОЛ

КЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИ

КАБЕЛИ И ПРОВОДНИЦИ

СЕРИЯ CITY

СИЛОВИ КАБЕЛИ ПРОВОДНИЦИ С ГЪВКАВИ CU ЖИЛА ГЪВКАВИ ГУМИРАНИ КАБЕЛИ

СЕРИЯ LECCE ВЛАГОЗАЩИТЕНИ

www.elmarkholding.eu ПРОДУКТОВО ПОРТФОЛИО
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КАКВО НИ ПРАВИ РАЗЛИЧНИ?

ELMARK е марка за електроапаратура ниско напрежение и консумативи, 
вътрешно и външно осветление, която се ползва с доверие на 
европейските пазари. Нашето диверсифицирано портфолио предлага 
ефективен път за бързо израстване. Отговаряме на нуждите на своите 
клиенти и същевременно имаме възможност да завладяваме нови пазари. 
Имаме над 18-годишен опит в предоставянето на висококачествени 
решения в редица различни направления като промишлено и сградно 
строителство, търговски, логистични и производствени бази, обществени 
заведения, места за отдих и развлечение.

Нашето добре балансирано портфолио осигурява отлично покритие 
на пазара с изключително качество. Имаме изградено високо ниво на 
доверие с нашите партньори, тъй като ELMARK се радва на признанието 
на INTERTEK за безопасни и надеждни продукти, произведени в 
съответствие с европейските изисквания за безопасност и стандарти 
за качество. Уверени в качеството на продуктите с марка ELMARK, ние 
предлагаме 7 годишна международна гаранция.

За повече от 12 години партньорство с ALLIANZ, Германия, нямаме нито 
един предявен иск за рекламация по международната застраховка, която 
покрива щети, които могат да възникнат в резултат на действия или 
бездействия, свързан с продукти на ELMARK. Винаги сме загрижени за 
опазването на околната среда, спазването на стандартите за безопасност 
и изискванията за комфорт.

Нашият отдел за проучвания и разработка непрекъснато работи върху 
нови технологии и идеи, важни за бъдещето, които ще генерират ползи 
за всички наши партньори, като например решения за интелигентни 
сгради, съобразени с личните нужди и комфорт на клиентите. Ние 
непрекъснато развиваме нашето продуктово портфолио в смислена, 
диференцирана и печеливша посока. Благодарение на непрекъснатото 
усъвършенстване, ние успешно управляваме нашите две основни 
направления осветление и електроапаратура, обединени под един 
покрив.

РАЗНООБРАЗНО
ПОРТФОЛИО

СЕРТИФИЦИРАНО 
КАЧЕСТВО

МЕЖДУНАРОДНА
ЗАСТРАХОВКА

2002 20042000 2003

Създадена  
е  

марката 
ELMARK

Стартира производството 
на електрическо 

оборудване с ниско 
напрежение

Динамично 
разширяване 
на българския 

пазар

НОВА 
компания  

в  
РУМЪНИЯ

www.elmarkholding.euМАРКА ELMARK

ЕВРОПЕЙСКИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛ
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МАРКА ELMARK

НАШАТА ВИЗИЯ

ELMARK цели да бъде Ваш доверен 
партньор, който предлага баланс 
между високо качество, ефективност 
и комфорт.

НАШАТА МИСИЯ

ELMARK е насочена към осигуряване 
на висока надеждност и рентабилни 
решения за всички потребители. 
Продължаваме да подобряваме 
компонентите и продуктите си, 
производителността, качествения 
контрол, добавяме стойност и 
намаляване на разходите, за да 
предложим решения, съобразени с 
пазара в световен мащаб.

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ 

Етичност / Уважение / Екипност / 
Компетентност / Загриженост  / 
Устойчивост / Гъвкавост

2005 2006 2007 20092008

НОВ логистичен 
център  

на площ от  
5000 кв.м.

НОВА 
компания  

в 
ХЪРВАТИЯ

НОВА 
компания 

 в  
СЪРБИЯ

Основана 
ELMARK 
Холдинг 

АД

Ново централно 
управление  
на площ от  
3500 кв.м.

Обединено Кралство, Лондон 
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

България, Добрич 
Производствен комплекс и Складова база

Обединени Арабски Емирства, Дубай 
Тест център Близък Изток и Складова база

www.elmarkholding.eu
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201220112010 2013 2014

НОВА 
производствена 

линия за LED 
осветление

НОВА 
компания  

в  
УНГАРИЯ

НОВА компания 
в ГЪРЦИЯ 

и БОСНА И 
ХЕРЦЕГОВИНА

Intertek: S Mark сертификат  
НОВО Оборудване за 
автоматично тестване 

в лаборатория за 
апаратура и осветление 

НОВА 
компания  

в 
СЛОВЕНИЯ

МАРКА ELMARK

ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА И КОНСУЛТИРАНЕ

Работим от 10 различни локации по 
целия свят, за да осигурим гъвкав подход 
към всеки проект от всяка точка на света. 
Нашите инженери и консултанти имат 
доказан опит при техническо консул-
тиране на различни проекти от малки 
частни обекти до големи и мащабни 
проекти. Ние гарантираме приложими и 
устойчиви решения за продуктите, както 
и ясни и полезни съвети.

Информационната база на ЕЛМАРК пред-
лага разнообразни технически докумен-
ти, които дават насоки за стандартите, 
безопасността, употребата и инсталира-
нето. Всяко досие на продукта съдържа 
сертификати, информационен лист със 
спецификация на продукта, отчети от 
тестове, файлове с фотометрични данни 
(IES), които помагат на професионалисти-
те да изберат продукти и системи, които 
са най-подходящи за техните изисквания.

ПРОИЗВОДСТВЕНИ МОЩНОСТИ

Производственият комплекс  на ELMARK се състои от производствена база 
и тестови центрове, както за електрическо оборудване ниско напрежение, 
така  и за решения в осветлението. Ние успешно съчетаваме автоматизирана 
технология с опит, за да отговорим на най-високите стандарти за качество, да 
осигурим висока ефективност и да добавим стойност на нашите клиенти.

Комплексът, заедно с прилежащите складови бази, заема обща площ от 
10 000 м2, със стратегическо местоположение в България, в близост до Черно 
море, където се възползва от удобството на  основни транспортни връзки и 
директен достъп до европейския пазар.

www.elmarkholding.eu

ТЕХНИЧЕСКИ 
ДОКУМЕНТИ

ЕКСПЕРТНИ 
СЪВЕТИ

ЕКИП ОТ 
ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
КОМПЛЕКСНИ ПРОЕКТИ
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ЛОГИСТИКА И ВЕРИГА ЗА ДОСТАВКИ

Успешното управление на запаса от стоки играе ключова роля в 
стратегията ни за растеж. ELMARK държи повече от 10 000 вида 
продукти на склад, за да отговори на търсенето на клиентите и да 
намали времето за доставка. Нашите персонализирани ERP, WMS и 
дигитални бизнес решения повишават производителността и обмя-
ната на информация в организацията на всички нива.. Гъвкавостта 
и икономически ефективните операции ни помагат да увеличим 
скоростта, да подобрим конкурентоспособността и да поддържаме 
удовлетвореността на клиентите. Автомобилният парк на ELMARK, 
както  и доверените ни  логистични партньори осигуряват бързи и 
надеждни решения за доставка.

2015 20172016 2018

Изграждане на 
втори логистичен 

център от 4000 
кв.м Стартиране 

на франчайз

ELMARK DIGITAL, 
Електронна бизнес 

платформа, Мобилно 
приложение, Система 

за проверка и поръчка

НОВА компания 
в ОБЕДИНЕНО 

КРАЛСТВО и 
СЛОВАКИЯ

НОВА 
продуктова линия 

Декоративно 
осветление

Близък Изток отдел 
Продажби и логистика 

и Тест център 
в Дубай, ОАЕ

МАРКА ELMARK

ТЪРГОВСКИ ПОЛЗИ

ELMARK предлага на своите клиенти 
ненадминато съчетание от продукти 
на конкурентни цени.

Горди сме с нашата развита между-
народна мрежа от високо ценени 
бизнес партньори в над 50 страни. 
Да разбираме изискванията на наши-
те клиенти стои в основата на нашето 
бизнес партньорство. Прилагаме 
доказани отраслови и пазарни кон-
цепции и обучения както за бизнеса, 
така и за потребителите.

Фокусирани сме в изграждането на 
силни и дълготрайни взаимоотноше-
ния, както и поддържането на прия-
телско общуване с нашите партньори. 
За всички наши клиенти е осигурен 
личен мениджър за осигуряване 
на възможно най- високо ниво на 
обслужване.

ПЕЧЕЛИВША 
СТРАТЕГИЯ

МЕНИДЖЪР ЗА 
ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

МАРКЕТИНГ 
МИКС

ОБУЧЕНИЕ

СЛЕДПРОДАЖБЕНО 
ОБСЛУЖВАНЕ

ДЪЛГОСРОЧНО 
ПАРТНЬОРСТВО

www.elmarkholding.eu

МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ 
ЗА ПРОВЕРКА И ПОРЪЧКИ

ПЛАТФОРМА ЗА 
Е-ТЪРГОВИЯ

ГЪВКАВА ВЕРИГА 
ЗА ДОСТАВКИ

СКЛАДОВИ 
НАЛИЧНОСТИ
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ФРАНЧАЙЗ

ЗАЩО ELMARK Е ПРАВИЛНАТА БИЗНЕС ИНВЕСТИЦИЯ?
Имате възможността да стартирате свой собствен бизнес, възползвайки 
се от предимствата, които дават международно утвърдена марка, 
успешен бизнес модел и подкрепа от пазарен лидер.

ТЪРСИТЕ НОВИ БИЗНЕС ВЪЗМОЖНОСТИ?

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ
ELMARK ФРАНЧАЙЗ! “ИМА ЕДНО ПРАВИЛО, което е общо за успеха на 
всички пазари по света – да предлагаме качествени 
стоки на балансирани цени и да провеждаме последова-
телна, ясна и печеливша търговска политика.

Желез Георгиев, изпълнителен директор“

 Доказан бизнес модел

 Диверсифицирано портфолио

 Не е необходим предишен
 опит

 Високо ниво на обучение и 
 подкрепа за собствениците и 
 техните екипи

 Ексклузивна територия

 Цялостна оперативна
 подкрепа

 Цялостна търговска подкрепа

 Цялостна маркетингова
 подкрепа

 Различни търговски концепции

 Текущи консултации и 
 обучения

 Гъвкави мобилни решения

 Предимства на
 електронната търговия

 Прозрачен бизнес
 процес

Регистрирайте се

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ 
СЕМЕЙСТВОТО НА ELMARK!  

www.elmarkholding.eu



 ПРОВЕРИ ЦЕНИ

 ПРОВЕРИ НАЛИЧНОСТ

 НАПРАВИ ПОРЪЧКА

ВИЕ ПОЛУЧАВАТЕ:
 Лесна за използване система:

 СКАНИРАМ-ПРОВЕРЯВАМ-ПОРЪЧВАМ-ПОЛУЧАВАМ

 Широка гама от продукти

 Бърз достъп до информация

ФРАНЧАЙЗ

Направете своите поръчки, навсякъде и по 
всяко време с ELMARK App.

ВЗЕМЕТЕ КОМПАКТНИЯ КАТАЛОГ 

НА ELMARK БЕЗПЛАТНО!

ELMARK ДЖОБЕН КАТАЛОГwww.elmarkholding.eu
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Е-БИЗНЕС ПЛАТФОРМА www.elmarkholding.eu

ЕLMARK БИЗНЕС ПРИЛОЖЕНИЕ
ДОСТЪП ДО ПОВЕЧЕ ОТ 10 000 АРТИКУЛИ 
НАВСЯКЪДЕ И ПО ВСЯКО ВРЕМЕ

ELMARK
Е-БИЗНЕС ПЛАТФОРМА 

ПОЛУЧЕТЕ ДОСТЪП САМО С 
НЯКОЛКО СТЪПКИ

1

2

3

4

Изтеглете ELMARK app от Google Play или 
App Store

Въведете данните на Вашата фирма 
и/или лице за контакт, e-mail и КОД ЗА 
АКТИВАЦИЯ и натиснете ИЗПРАТИ

Ще получите ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И 
ПАРОЛА на посочения eлектронен адрес

Вече можете да използвате ELMARK App за да:

 разгледате асортимента на
 ELMARK и най-новите каталози

 проверите цена, наличност,
 срок на доставка

 изпратите Вашата поръчка

Ще откриете своя код за активация на 
гърба на ДЖОБНИЯ КАТАЛОГ ELMARK 
или го изискайте от Вашия доставчик на 
продукти ELMARK.

Инсталирайте 
Приложението!
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НАЙ-НОВИТЕ КАТАЛОЗИ 
И ПРОМОЦИИ

Е-БИЗНЕС ПЛАТФОРМА

ГЛАВНА СТРАНИЦА

ПРОДУКТОВА СТАНИЦА 

СКАНИРАЙ: 
QR кода от всяка 
каталожна страница

ОТКРИЙ: 
своя продукт по 
каталожен номер или 
описание

ПРОВЕРИ: 
Цени 
Наличност на стоки 
Време за доставка 
Статус на поръчката

ЗАЯВИ: 
Нови поръчки 
Разервирай стоки

ДОСТЪП ДО: 
Нови каталози 
Текущи промоции

www.elmarkholding.eu

ОНЛАЙН КАТАЛОГ

Използвай онлайн 
каталога на ELMARK, за 
да направиш поръчка 
по всяко време само с 
кликване върху QR кода
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УДЪЛЖЕНА ГАРАНЦИЯ ДО 7 ГОДИНИ

Производството на продуктите е строго контролирано от висококвалифицирани инженери, за да бъде 
гарантирано високо ниво на качеството. Гарантираме, че нашите продукти са произведени в съответствие с 
действащите Европейски норми и стандарти и отговарят на най-високите изисквания за качество без дефекти в 
материалите и изработката. 

Гордеем се с признанието на ALLIANZ GERMANY за липсата на искове за 12 последователни години по 
отношение на застраховката “Отговорност на продукта” за 1 500 000 евро. ELMARK гарантира професионална 
изработка и издръжливост на продуктите и предлага на своите клиенти възможността да получат Удължена 
Гаранция за всички закупени продукти на ELMARK.

ГАРАНЦИЯ www.elmarkholding.eu

Удължен гаранционен пакет:

Регистрирайте своята покупка на www.elmarkholding.eu 
и вземете до 7 години удължена гаранция за продуктите 
на ELMARK.

За повече информация 
прочетете Общите 
условия

 общо 7 години пълна гаранция за продукти в Апаратура

 общо 5 години пълна гаранция за продукти в Електроматериали

 общо 5 години пълна гаранция за продукти в LED Осветление

 общо 5 години пълна гаранция за продукти в Декоративно осветление


