Бъдещето на ФМ в лице
с глобализацията през
погледа на Мундус Сървисиз

изготвя професионални експертни оценки на:
недвижими имоти | земеделски земи | търговски предприятия | машини и съоръжения | вземания | трайни насаждения

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И СВЕТОВНИ ТРЕНДОВЕ:
Технологичното развитие и Internet of things.
Интеграция между хора, компании, култури и нации. Глобален поток от информация,
технологии, продукти, услуги и капитал.
Network society
Фокус върху здравето - глобално движение в посока на подобряване на здравето и
благосъстоянието във всички аспекти на публичния, личен и професионален живот.
Smart is the new green.
Градът като клиент - урбанизация, умни, устойчиви мегаполиси.
Публично-частни партньорства- тенденция към повишаване и в развиващите се и в развитите
пазари
Зелени сгради - тенденция за предпочитан FM доставчик - с опит в областта на енергиен
мениджмънт и контрол на сградите
Интегриран ФМ – 3-7% годишен растеж при развитите пазари, двуцифрен процент при
развиващите се
Глобални договори - нарастващ брой поради консолидации при сегмента на краен потребител
Индустриална структура – сливанията и придобиванията остават ключови при стратегията за
развитие.

Източник:Global FM Market
sizing Study 2016

Консолидира двете най-големи компании в бранша:

Най-голямата фасилити
мениджмънт компания в България,
доказан изпълнител на основни
услуги за техническа поддръжка и
строително-монтажни дейности.

Пазарен лидер в сферата на професионално
почистване, поддръжка на зелени площи и
обслужването на търговски, производствени
и обществени обекти с голям човекопоток.

ЗА “MUNDUS SERVICES”
„Мундус Сървисиз“ АД е инвестиция на два от най-големите фонда за дялово
инвестиране в България и региона – Empower Capital и KJK Capital, които заедно с
Лъчезар Петров създават най-голямата фирма за комплексни фасилити услуги в
България.

Лъчезар
Петров





инвестиционен фонд
управлява 16 млн. EUR
партньор по програма
JEREMIE на Европейския
инвестиционен фонд (ЕИФ)
основна цел - помощ за
водещи български компании
да развият своя потенциал

независимо дружество за
управление на активи
 управлява над 450 млн. EUR
 над 20 години опит в
инвестиране в частни и публични
пазари
 акцент на инвестициите –
Балканите с фокус България,
Румъния и бившите югославски
републики

 Изпълнителен Директор на
Мундус Сървисиз
основател на Вики Комфорт
2004
 над 20 години опит в
сферата на комплексните
фасилити услуги

ПО КАТЕГОРИИ ЗА 2015 НИЕ СМЕ:

Най-голямата
компания за
интегрирани фасилити
услуги

Пазарен лидер в
професионалното и
индустриалното
почистване

Бронзов медалист за
техническа поддръжка

ФАКТИ И ЦИФРИ
Оборот на групата за 2015 г.
над 20 млн. лева

Обслужвани обекти

Екип

над 2 500

над 2 500 служители

Обслужвани площи

Организация на работа

над 2 700 000 кв. м.

85% собствен персонал,
15% - подизпълнители

Национално покритие

Автопарк

9 регионални офиса

65 фирмени автомобила

ИНТЕГРИРАНИ ФАСИЛИТИ УСЛУГИ
28 години опит

Основни дейности:
Техническа поддръжка;
Професионално почистване;
Строително-монтажни работи;
Бизнес услуги;
Поддръжка на открити площи и озеленяване;

ГОРДИ СМЕ,ЧЕ НИ СЕ ДОВЕРИХА

Банки и застрахователни компании

Търговски центрове и вериги

ГОРДИ СМЕ, ЧЕ НИ СЕ ДОВЕРИХА
Kомпании

Летища

Обществени обекти

Tелекоми

ГОРДИ СМЕ, ЧЕ НИ СЕ ДОВЕРИХА
Бизнес центрове

Office Park

Производствени предприятия

ЧЛЕН НА АЛИАНС
Съвместен алианс с компании от Чехия,
Унгария, Полша, Словакия Гърция и
Румъния
Цел: единни решения, съобразени с
изискванията на бизнеса в
инфраструктурата и техническата
поддръжка за глобални корпоративни
клиенти на местно и Европейско
регионално ниво.
Стандартизирани мулти-услуги, с глобален
подход и добавена стойност с високо ниво
на синергия.

ФМ И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

Глобализация -

Процес на сближаване и обединяване на икономиката, политическите

отношения, културата и др. на държавите в световен мащаб, възможен благодарение на
съвременните технически средства за комуникация, при който намалява значението на отделните
суверенни държави.
Български тълковен речник
Фасилити мениджмънт - Интеграция на процеси в рамките на една организация за предоставяне
и развитие на договорени услуги, които служат за подпомагане и подобряване на ефективността
на основната дейност на организацията
EN 15221

МИНАЛОТО НА ФМ
1. Предоставяне на единични услуги
Фирмите бяха специализирани в отделни услуги – почистване, поддръжка,
охрана, кетъринг и т.н.
2. Предоставяне на услуги по отделни региони
Фирмите бяха специализирани в отделни географски региони без
3. Услуги без висока добавена стойност
Предлаганите

услуги

бяха

базови,

осигурявайки

единство

функционирането на активите, като не отчитаха основните бизнес процеси
в компаниите

НАСТОЯЩЕТО НА ФМ
1. Частично интегриране на основни ФМ услуги
Основна интеграция в момента е между почистване, поддръжка и СМР.
2. Разширяване на географското покритие
Някои компании имат възможността да доставят ФМ услуги в повече от един
регион/град и единици имат национално покритие
3. Частично разбиране на основния бизнес на клиентите
Чрез предлагането на повече от една ФМ услуга, ФМ доставчиците започват да
разбират основния бизнес на клиента, да адаптират услугите си и да предлагат
еднакво качество в различни географски региони

БЪДЕЩЕТО НА ФМ
1. Предлагане на цялостна и комплексна ФМ услуга
Фокусиране върху всички дейности, които не са основен бизнес за
организацията, независимо от тяхното естество – управление на доставки,
управление на документи, автопарк, управление на събития, оптимизация
на офисно пространство и др.
2. Пълно географско покритие
Независимо от местоположението на клиентите, доставчиците на ФМ ще
могат да предоставят качествени услуги.
3. Предлаганите ФМ услуги ще бъдат адаптирани към основния бизнес
на клиента
Количеството и качеството на ФМ услугите ще отговаря на изискванията
на основния бизнес и ще освободи ресурс на собствениците

ПРЕДИЗВИКТЕЛСТВА
1. Глобализацията създава нова нужда по отношение на хората
Постоянен трудов договор – временна заетост базирана на проект/задача
Нови

умения

в

служителите

–

различни

технологии,

културни

различия,

различни

изисквания от клиентите
Работното място вече не е фиксирано – различни локации в зависимост от клиентите
2. Дигитализация
Нови технологии – Internet of things, роботизация, социални мрежи
Нови материали – самопочистващи се повърхности, самообслужващи се агрегати, нови
строителни материали
Виртуална реалност – гъвкаво офисно пространство, дистанционно управление
3. Добавена стойност на ФМ услугите
ФМ като фактор за устойчиво екологично въздействие
ФМ като фактор за устойчив бизнес
ФМ като фактор за устойчиво социално общество

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!

