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Tелефон: +359 887 747 502 
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barnesbulgaria@barnesbulgaria 

Разширявайки своята дейност, компания BARNES 
International Realty неизменно следва 
най-високите стандарти в сферата на услугите и 
внедряване на иновации. Предлагаме ви ново 
бизнес направление — яхти. 
BARNES Yachts предлага нови ексклузивни 
премиум услуги и внимателно съобразени 
индивидуални решения за всички видове яхтени 
проекти. Нашият опитен международен екип 
оперира от стратегически места по цял свят. 



05
КОНСИЕРЖНИ УСЛУГИ 

Професионална дейност: 
• Организиране на круизни маршрути, 

екскурзии и събития
 

• Организиране на частни и корпоративни 
мероприятия

 

• Развлечения на борда 
• Непрекъснато и неограничено обслужване 

на клиентите
 

•   Изпълнение на спешни поръчки и 
специални изисквания
 

БИЗНЕС: ЕЛИТНИ ИМОТИ
ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ

 

СВЕТОВНО ИЗВЕСТЕН 
ПРЕМИУМ БРАНД

 

ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕННОСТТА: 
НАЙ-ВАЖНИЯТ АКТИВ 

BARNES В ИНТЕРНЕТ 

01
ПРОДАЖБИ 

 

Професионална дейност
• Проучване на пазара
• Портфолио с клиенти от цял свят
• Маркетингова стратегия в областта на премиум

стоките и услуги
 

• Внимателно проектирана персонализирана кампания 
за продажба

 

• Връзки в индустрията
• Професионална документация 
• Обсъждане на цени и договори

02
ПОКУПКА

Професионална дейност: 
• Задълбочени познания на пазара
• Проучване на история на яхти
• Посещения и тест-драйв на яхти
• Ясна структура за закупуване и придобиване на права на собственост
• Обсъждане на цени и договори
• Подготовка на цялата необходима 

документация
• Управление на яхти
• Следпродажбено обслужване

03
ЧАРТЪРИ 

 

Професионална дейност: 
• База данни с над 1400 яхти по цял свят 
• Персонализирано обслужване
• Внимателно подготвени индивидуални маршрути
• Гурме кухня
• Пътешествия до всяка дестинация
•      Частни и корпоративни ексклузивни събития 
• Професионален екип
• 24-часово обслужване от консиерж
• Запазени паркоместа по цял свят

04
УПРАВЛЕНИЕ 

Професионална дейност: 
• Данъчни и митнически услуги
• Административно обслужване
• Счетоводство и контрол на разходите
• Места за паркиране
• Екипаж
• Годишна поддръжка и ремонт

< 1400
база данни яхти 
по цял свят 

 

06
НОВИ ПРОЕКТИ 
И ПРЕОБОРУДВАНЕ 

 

Професионална дейност: 
• Екип от професионалисти
• Изследване на пазара
• Нови проекти по цял свят  

• Участие в процеса на наддаване 

• Ръководство по придобиване на собственност
• Консултации в цял свят
• Правни консултации 

40 000

163 000

Обекта за продажба

Потенциални 
купувачи

 

90
Представителства 
в цял свят 

 

785 € 4,9 млрд
агенства по работе 
с недвижимостью 

 обем сделки
за последните 12 месеца 

 

Основана преди 20 години, компания BARNES днес се 
явява лидер в сферата на елитните недвижими имоти по 
цял свят. Екипът на BARNES използва своя опит, за да 
помогне на клиентите с международни инвестиции в 
недвижими имоти и да осигури безупречна подкрепа на 
местно ниво.

На нашият уебсайт www.barnes-bulgaria.com има 
информация за всички имоти за продажба и отдаване под 
наем. Нашите офиси по целия свят актуализират уебсайта 
ежедневно. BARNES се развива активно онлайн и в 
социалните мрежи. Наскоро стартира уеб порталът 
SoBarnes, където клиентите могат да научат повече за 
най-красивите градове, плажове и ски курорти по света

BARNES Yachts е вашият личен доверен професионален 
агент, който се занимава с маркетинга и продажбата на 
вашата яхта от ваше име. Ние задълбочено изучаваме 
пазара и провеждаме подробен анализ на неговите 
промени. Въз основа на получените резултати предлагаме 
най-подходящата начална продажна цена, както и 
внимателно разработена индивидуална маркетингова 
стратегия за сключване на печеливша сделка.

BARNES Yachts ви съпровожда през целия процес при 
закупуването на яхта. Притежаването на яхта е символ на 
премиум лайфстайл, привилегия без компромиси. Екипът ни 
работи в тясно сътрудничество с клиентите и внимателно 
проучва техните нужди и предпочитания. С ясно разбиране 
на Вашите изисквания и бюджет ние подбираме 
най-подходящите за Вас яхти. Можем да намерим и 
предложим моторни и ветроходни яхти с размери от 20 до 
120 метра във всички краища на света.

BARNES Yachts е преимум чартърна компания, която 
предлага най-добрите яхти за круизи по света. Нашият 
чартър екип ще намери точно това, от което се нуждаете. 
Отпуснете се и се насладете на истинска свобода, 
наемайки яхтата на вашите мечти. Ние провеждаме 
подробни консултации с внимание към всеки детайл, за да 
гарантираме Вашето спокойствие по време на 
пътешествието. 

Гордеем се с нашия интегриран, щателен и 
индивидуален подход в работата с клиенти, при 
който най-висококачествената услуга се 
осигурява не само от екипажа на яхтата, но и от 
нашите служители на сушата. BARNES Yachts 
предлага пълно обслужване на яхти при 
седмични круизи, пътувания през уикенда или 
дневни чартъри

BARNES Yachts е построила впечатляващ брой от 
най-големите суперяхти и е готова да предложи 
висококачествени услуги относно проектиране, 
изграждане и оборудване на яхтата на вашите мечти. 
BARNES Yachts се грижи за всичко - от чертежите до 
окончателното пускане, осигурява постоянна поддръжка и 
управление на проекта, като гарантира най-високото 
качество. За всеки проект ние събираме пълен екип от 
необходими специалисти, включващ корабни инженери, 
дизайнери, корабостроители, интериорни дизайнери и др.

BARNES Yachts е отлично запознат с нуждите на 
съвременните собственици и капитани на яхти. 
Ние предлагаме комплексна услуга за 
управление и обслужване на яхти по 
най-високите стандарти. Нашият специализиран 
екип внимателно следи за своите яхти по цял свят 
и работи в тясно сътрудничество с екипажите на 
борда при ежедневната поддръжка на яхтите.

BARNES е премиум бранд, който непрекъснато 
подобрява услугите си за клиенти по целия свят и 
ги вдъхновява да живеят „по френски“. Офисите на 
BARNES са разположени в главните градове и 
най-красивите курорти по света. BARNES предлага 
изключителна селекция от редки и уникални имоти 
в Европа, САЩ, Близкия Изток, Индийския океан и 
Карибите.

BARNES разказва за своите висококачествени услуги 
в едни от водещите световни медии, местни и 
международни интернет портали, различни 
публикации в пресата. Два пъти годишно издава 
списание BARNES LUXURY HOMES за премиум лайфстайл и 
недвижими имоти по целия свят. С тираж от 180 000 то се 
разпространява в цял свят, а свои местни списания издават 
и Испания, Швейцария, САЩ,  Русия, България.


