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РАЙЦ е една от първите агенции на нашия пазар.

Услугите ни покриват почти целия диапазон - PR, маркетинг и реклама.

Екипът ни се състои от специалисти в различни области, което ни позволява да предлагаме гъвкави и 
ефективни решения за различни клиенти. 

Опитът ни включва почти всички пазарни сегменти, но да направим акцент върху работата ни за 
Дайкин Европа - 7+2 години, и Хитачи Европа - 3 години.

Портфолиото ни е основната препоръка, която рекламната агенция дава.

Креатив и дизайн



Креатив и дизайн

Изработка на лого и бранд бук 
Креатив на кампания 
Дизайн на печатни изделия за новогодишни кампании 
Дизайн на реклама за превозни средства
Писане на рекламен текст
Заснемане на модели и оформление на календари, брошури и визии за реклама
Видеозаснемане и видеомонтаж
Щандове за изложения: от 3D дизайн до цялостна изработка
Продуктов и индустриален дизайн
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Дигиталното бъдеще 
вече е настояще



Предпечат



Предпечат

Дизайн, предпечат и печат на списание "Софарма Трейдинг" - 5 години, ежемесечно издание
Каталози Siemens, Каталози Daikin, Каталози Hitachi, Каталози Mazda, Каталози Knauf 
Издания Евроинс, отчети, доклади, производство на всички документи - обслужване от 23 години
Каталози 3М и за някои от дистрибуторите им



Печат



Печат
Офсет - всички размери
Сито и тампонен печат на сувенири
Дигитален печат в 33 х 48 см и 66 х 33 см 
Дигитален солвентен печат - 1.6 м
Дигитален широкоформатен печат
Ефекти - топъл печат, частичен лак, преге, щанцоване
Печат на текстил, знамена

MAZDA CX-5 Model year 2020

The new 

#DrivingMatters

Pro-active AWD e иновативна система за задвижване на четирите колела, която чрез анализиране на 27 параметъра 200 пъти в секундата следи за 
намеренията на водача и постоянно променящите се пътни условия. Предвижда и преразпределя необходимостта от задвижване на предните 
или задни колела. Активният дифeрeнциал ATCC мигновeно доставя точно необходимото сцепление на всяко колело. Системата Pro-Active AWD 
увеличава теглото на автомобила само с 60 кг.
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50%
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ATCC - Active Torque 
control coupling -
Активно управление 
на въртящия момент 
чрез електромагнитен 
многодисков съединител

двигател

предно задвижване

задно задвижване
Proactive AWD – автоматично контролира разпределението на 
задвижването на предните и задните колела, което позволява:
• Сигурно поведение при всякакви пътни условия
• Повишена мобилност при лоши пътища
• По-стабилно и по-уверено движение в завой
• Повишава комфорта и намалява умората у водача и пътниците

От 100:0 – постоянна скорост, 
сух път, равен участък.

До 50:50 – ускорение при 
тръгване или рязко изпреварване, 
движение по наклон, хлъзгав път 
или в завой.

Задвижването на четирите колела е мигновено и в целия диапазон
от 100% предно и 0% задно, до 50% предно и 50% задно, без 
необходимост от намеса на водача.

27 х 200

i-ACTIVSENSE

PRO-ACTIVE AWD

i-ELOOP

i-ELOOP (Intelligent Energy Loop - Интелигентен енергиен кръговрат) е първата в света микро-
хибридна  автомобилна система, която използва двуслоен кондензатор за съхранение на 
електричество, генерирано от кинетичната енергия на автомобила при отпускане на педала на 
газта или намаляване на скоростта. Всички системи в автомобила, които изискват електрическа 
енергия се захранват от i-ELOOP вместо да отнемат от 5 до 10 конски сили от двигателя. В резултат 
автомобилът има по-добра динамика и изразходва по-малко гориво.

Системи, които при нужда се задействат и поемат контрола над автомобила, като осигуряват на шофьора допълнителни „очи”, така че той 
да бъде информиран за заобикалящия го свят по всяко време и така предотвратяват опасности и евентуални инциденти. Mazda нарича 
тези допълнителни „очи“ i-ACTIVSENSE – цяла гама от авангардни технологии за активна безопасност, интегрирани в новата Mazda CX-5.

Философията за проактивна безопасност на Mazda, насочена към водача

Първата в света кондензаторна микро-хибридна система за регенеративна енергия, 
разработена от Мazda  

LKA

Rear Cross Traffic Allert

Арктически бял (A4D)

Liquid Metal перлен 
металик течен метал (46G)

 Черен перлен
 металик (41W)

 Страстно червен кристален
 перлен металик (46V)

Бял перлен
металик (25D)

Сребърен перлен
металик (45P)

Титаниев перлен
металик (42S)

LAGUNA син
перлен металик (45B)

 Кралско син
 перлен металик (42M)

- Перлен металик

- Трислоен перлен металик

- Металик

Високочестотен радар (77GHz)
Осигурява следните системи:
- MRCC – Mazda Radar Cruise Control
- SCBS – Smart City Brake Support
- FOW – Foreword Obstruction Warning

Предна високочувствителна камера
Осигурява следните системи:
- Advanced SCBS – Smart City Brake Support 
- SCBS – Smart City Brake Support
- SBS – Smart Brake Support
- TSR – Traffic Sign Recognition
- HBC – High Beam Control
- LKA – Lane Keep Assist
- DAA – Driver Attention Alert

Високочестотни радари (24GHz)
Осигуряват действието на:
- BSM – Blind Spot Monitoring

Ултразвукови сензори
Осигуряват действието на:
- SCBSR – Smart City Brake Support Reverse
- RCTA -Rear Cross Traffic Alert - RCTA 

* Наличността зависи от нивото на оборудване.

LKA (Lane Keep Assist) - система, следяща за 
отклонение от лентата на движение със звуков сигнал, 
вибрация и срещуположна корекция на волана.

RCTA (Rear Cross Traffic Alеrt) - система, сигнализираща 
за приближаващи автомобили, пешеходци и 
велосипедисти при маневра назад.

Гаранция - покритие

Всяка Mazda е проектирана и произведена съгласно най-стриктните норми за технически параметри и характеристики, комфорт и надеждност. 
За Ваше спокойствие Mazda осигурява гаранция от 3 (три) години или 100 000 км, което настъпи първо и 12 години гаранция срещу 
перфорация от корозия. Ограничение в пробега през първата година - няма.  

*За допълнителна информация по условията на гаранцията се обърнете към вашия оторизиран дилър на Mazda или посетете www.mazda.bg

MES – Mazda Europe Service – 24/7 Mazda Road Assistance
24/7 Mazda Road Assistance представлява денонощна услуга за техническо съдействие в рамките на европейския континент, включително и в 
България, за собственици на Mazda. Тази услуга осигурява безпроблемно придвижване на Вашата Mazda, независимо от обстоятелствата.
24/7 Mazda Europe Road Assistance е валидна за автомобили до 10 години, като предоставя техническа помощ при повреда или злополука 
(независимо кой управлява превозното средство), възпрепятстващи продължаването на пътуването и настъпили в цялата територия на покритие.

*За допълнителна информация по условията на гаранцията се обърнете към вашия оторизиран дилър на Mazda или посетете www.mazda.bg

Bose® и Centerpoint® са запазени търговски марки на Bose Corporation и са използвани с разрешение.
Логото на Bluetooth® е запазена търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на тази марка от Mazda е с лиценз. 

Стар Моторс и Mazda Европа си запазват правото да променят каквито и да било подробности за техническите спецификации и оборудването 
без предизвестие.

Доколкото е възможно, цялата информация в тази брошура е вярна към момента на предаване за печат. Моля, изисквайте от Вашия дилър 
на Mazda подробна информация за техническите спецификации и оборудването на избрания от Вас модел.
Действителните цветове на корпуса могат да се различават от отпечатаните в тази брошура снимки. 

Авторски права от 2013 г. Никаква част от настоящата публикация не може да се възпроизвежда без предварителното писмено одобрение от Стар Моторс ЕООД.

Име и телефон на вашия дилър:

0700 123 56  www.mazda.bg
MАZDА EUROPE SERVICE
24/7 Mazda Europe Road Assistance

Отпечатано с грижа за природата от 100% рециклирана хартия ARJOWIGGINS Cyclus Print, със съответните сертификати.



Лазер



Лазер

Проектиране, изработка и монтаж на обемни букви по наш, 
или ваш проект. Разполагаме с колектив от специалисти, които 
могат да изработят и монтират вашите рекламни букви. За повече 
информация и проекти може да посетите нашия сайт Обемни букви.eu



Сувенирна реклама



Сувенирна реклама
Каталог с оферти за поръчка на рекламни материали на Hitachi



Уеб дизайн и дигитален маркетинг



Уеб дизайн и дигитален маркетинг
Проектът Gramada.org*, изработка на лого, име, сайт, страница във Facebook.
* Платформа за юридически казуси. Одобрение с бюджет от Американската камара за 1 година 
беше удължен на 4 години, поради извънредно големия успех.

hotelela.com    |    casaboyana.com    |    sofianec.net

pianobarchicago.com    |    pescado.bg

doreliacosmetics.com и eshop.doreliacosmetics.eu

megaport.bg    |    zeolife.bg    |   bowenbg.bg



PR



PR
PR е направление в рекламата, което описва връзките с обществеността. Дейността създаваща 
връзка между дадена организация или фирма и нейните потенциални и настоящи клиенти. Връзките с 
обществеността са с обратна връзка и е не е еднозначен процес.
Дейностите на PR се изразяват в:
 • социални медии – Фейсбук и Гугъл+ страници, игри, кампании и дейности в социалните мрежи
 • ангажиране на медии с медийни прояви
 • организиране на конференции и промоционални игри







Онлайн реклама
Онлайн реклама е форма на маркетинг и реклама, която използва интернет ресурсите, за да 
достави промоционални маркетингови съобщения до потребителите. Тя включва имейл маркетинг, 
SEM, маркетинг в социални медии, много видове дисплей реклама (включително уеб банер 
реклама), и мобилната реклама.

Виртуална разходка



Онлайн реклама Виртуална разходка
Това е един от най-добрите начини да поканите партньор или да препоръчате вашата база.  
Панорамната фотография ще създаде реалистична представа на клиента, какво може да очаква.



Заснемане с дрон
• Екстериорно заснемане на хотели, ресторанти, сгради, строежи и други видове обекти
• Заснемане на всякакви природни участъци и други открити площи, незабранено от закона;       
•  Обществени, културни и медийни събития
•  Събития и празненства на открито – сватби, абитуриентски балове, фирмени партита,коледни и  

новогодишни тържества, рождени дни

Видео монтаж



Заснемане с дрон Видео монтаж
Разкажете историята си и я реализирайте чрез видео кампания, за да вдъхнови и да се свърже с 
целевата Ви аудитория. Представете вашето събитие чрез завладяващ и уникален клип.



Билбордна реклама

Наем на билбордове в страната:
По продължение на републиканската пътна мрежа, разполагаме с над 120 билборда. 
Билборд конструкциите са позиционирани по: магистрала Хемус, магистрала Тракия, 
магистрала Марица, АМ Черно море, път София-Кулата, път Варна-Бургас, София-
Видин, София-Самоков и т.н. така и в близост до големите градове.
Агенцията е участвала в социално значими кампании. Подпомагаме про-боно.

Клиенти



Билбордна реклама Клиенти







Препоръки



Препоръки













Благодаря 
за вниманието!

Телефон за връзка
+359 888 66 39 17

Имейл
raitz-2@raitz-2.com

Адрес
Дружба 1, ул. Кап. Дим. Списаревски 1-3

www.raitz.bg            www.raitz-2.com


