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Приятно ни е,

1 40%

BGN

Верига №1 
за офис 

продукти в 
България

Повече от 
23 години 
лидер на 

пазара с над 
40% дял

Богато 
портфолио с 
над 110 000 
продукта

Имаме 
световните 
права върху 

марката 
O�ce 1

Доставяме 
за един 

работен ден

Спестяваме 
ви време и 
пари чрез 
цялостни 
решения

Най- 
модерният 

склад в 
Югоизточна 

Европа

„Панда“

Отваряме

Създаване на
Кооперация

първия магазин

в България

1991

1998

2011

2019

2021

2002
Отваряме най-

големия си магазин 
с площ 2514 m2

Придобиваме марката
O�ce 1 Superstore

Реновираме централния
офис в София

Разширяваме 
логистичния 

център с 4 400 m2

2021

Въвеждаме ERP
системата

Microsoft Navision

Откриваме 
логистичен център 

с площ 8 600 m2

2018

2018
Осъвременяваме

логото си



Нашият бизнес в цифри

магазина в
цяла България

поръчки
дневно

1000

400

66

16
130 000

110 000
продукта

служители 16 000 налични на
склад продукти

продуктови
категории

бизнес клиенти

по-малко от

0,07%
грешки при
поръчките

Доставка за 1
работен ден

23 1
години лидер
на българския
пазар с 40% дял



- Елка Каменова-Цанкова,
Председател на 

Кооперация „Панда“

Екипът от 
професионалисти в главния 

офис, в магазините и в 
складовата база са 

най-ценният ни актив. Без 
хората нито една компания 

не може да бъде това, 
което е. Благодарение на 

мотивирания екип, 
неговите усилия, цели и 

мечти имаме изключително 
ноу-хау, което е голямо 

наше предимство.



Управителен съвет

Алекси Попов
Директор

Тодор Рогачев
Директор

капиталова собственост

Елка Каменова-Цанкова
Председател на

Кооперация „Панда“

Георги Райчев
Директор

планиране и логистика

Константин Попов
Директор

Тончо Гарушев
Регионален директор

продажби на едро



Мултиканална търговия

При вас  сме и онлайн

B2B
Над 130 000

клиенти

Обществени
поръчки

Повече от
3 000 клиенти

Търговия
на едро

Магазинна
мрежа

66 магазина
в България

Онлайн
продажби
Над 1 000

поръчки дневно

Износ
В 15 държави
по цял свят

Of f ice 1

https://www.facebook.com/OFFICE1BG/
https://www.youtube.com/channel/UCbCH60UazOyJ8_7_BOyiJDQ/featured
https://www.instagram.com/office1.bg/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/office-1-panda-coop/
https://twitter.com/Office1_Panda


Работим за устойчиво бъдеще

Предлагаме екологично сертифицирани продукти, произведени 
без вреден отпечатък.

Green селекция 

Тя ни дава възможност да захранваме процесите в логистичната 
база със собствена възобновяема енергия.

Собствена фотоволтаична централа 

Предлагаме и използваме системата IPS, която намалява 
значително излишния разход на хартия.

Система за управление на печата 

От години издаваме електронни фактури на своите клиенти, 
което намалява потреблението на хартия.

Електронни документи

Покупките от магазините и склада ни се опаковат в торбички от 
рециклирана хартия и хартиени кашони.

Хартиени опаковки на стоката

Притежаваме удостоверение ISO 14001:2015 за международния 
стандарт за управление на околната среда.

Еко сертификат

https://www.office1.bg/green-selection/
https://www.office1.bg/office-1-za-edin-po-zelen-svyat
https://www.office1.bg/Content/Images/uploaded/Broshures/IPS-2021.pdf


Нашите продуктови
категории

Хартия и 
хартиени изделия

Компютри
и аксесоари

Офис техника,
мастила и тонери

Офис мебели
и столове

Канцеларски
материали

Рекламни
носители

Напитки
и храни

Хигиенни
материали

Продукти
за ученика

Copy&Print
Center

Стоки за
училищата

Арт и
хоби

За най-
малките

А

Б

В Г

Луксозни
продукти

Идеи за
подарък

Архивиране
и опаковане

https://www.office1.bg/kantselarski-materiali-1-1003
https://www.office1.bg/hartiya-1003
https://www.office1.bg/opakovane-i-arhivirane-1003
https://www.office1.bg/napitki-i-hrani-1003
https://www.office1.bg/mebeli-1003
https://www.office1.bg/toneri-i-mastila-1003
https://www.office1.bg/tehnika-1003
https://www.office1.bg/dezinfektsiya-i-pochistvane-1003
https://www.office1.bg/za-klasnata-staya-uchilishtni-stoki-1003
https://www.office1.bg/uchilishtni-stoki-1003
https://www.office1.bg/podaratsi-za-malchuganite-idei-za-podarak-1003
https://www.office1.bg/art-i-hobi-1003
https://www.office1.bg/reklamni-nositeli-1003
https://www.office1.bg/copy-and-print-center.html
https://www.office1.bg/premium-brands/
https://www.office1.bg/idei-za-podarak-1003


Нашите продуктови
категории

Офис мебели
и столове

Съвременният офис има нужда от 
иновативни и креативни решения. При 
нас ще намерите именно такива 
мебелни продукти, които са 
функционални, ергономични и 
висококачествени. Предлагаме мебели и 
столове с гарантирано дълъг живот, 
които превръщат офиса в модерно 
работно пространство.

Офис техника,
мастила и
тонери

Ние правим принтирането smart, 
благодарение на иновативната система 
за контрол на печата IPS. Системата 
работи по начин, който ви спестява 
време и пари. При нас ще откриете също 
разнообразие от мастила, тонери и 
принтери, произведени от 
най-наложените марки в света.

Компютри и
аксесоари

Доверете ни се за пълно техническо 
оборудване на офиса, както и за 
функционални компютърни аксесоари за 
свободното време. Геймърски продукти, 
ергономична компютърна периферия и 
модерна потребителска техника – 
всичко това ще откриете при нас.

Хигиенни
материали

Хигиената в днешно време е по-важна 
от всякога, затова предлагаме огромно 
разнообразие от сапуни и 
дезинфектанти, почистващи 
препарати, продукти за лична защита 
и цялостно хигиенно оборудване за 
офиса и дома.



Нашите продуктови
категории

Канцеларски
материали

Непрестанно развиваме портфолиото 
си от канцеларски материали, за да 
предоставим на клиентите богат 
избор и надеждно офис зареждане. 
Изберете сред десетки хиляди 
продукти, произведени от утвърдени 
марки със световно качество.

Хартия и 
хартиени
изделия

Няма офис или дом, който да не се 
нуждае от хартия. Избирайки нас, вие 
избирате лидера в сферата на 
хартиените изделия в България. 
Предлагаме ви разнообразие от 
тетрадки, тефтери, хартии, картони, 
падове, листчета, индекси.

Архивиране
и опаковане

Ако вашият бизнес се нуждае от 
опаковъчни фолиа, кутии и кашони, 
самозалепващи се ленти и етикети, 
диспенсъри и маркиращи клещи, то вие 

намерите качествени продукти за 
опаковане и архивиране.

Напитки
и храни

Енергизирайте офис ежедневието с 
богат избор от кафета, чайове, 
напитки, ядки и сладки изкушения, 
подходящи за подарък на клиенти или за 
освежаване по време на работния ден. 
Предлагаме също кафе машини и дребна 
бяла техника за офиса и дома.



Нашите продуктови
категории

Стоки за
училищата

Бъдещето на децата е важно за нас, 
затова подкрепяме учебните заведения 
по пътя към една модерна учебна 
среда. Освен разнообразие от стоки за 
училища и детски градини, при нас ще 
намерите обзавеждане по проекти и 
най-големия STEM шоурум в България.

Продукти за
ученика

Всеки ученик има нужда от пълноценно 
зареждане на раницата през цялата 
учебна година. Напълнете я, избирайки 
от хиляди продукти за ученика, сред 
които и учебници и книги. Разчитайте 
на нас да ги подвържем с 
антибактериални подвързии!

За най-
малките

Изработваме своя собствена серия 
продукти с образователна цел като 
карти, магнити и табла. Целта им е да 
насърчат опознаването на света от 
децата и учениците, превръщайки 
процеса в забавна игра. Предлагаме 
също играчки и креативни комплекти за 
малчугани.

Арт и
хоби

При нас ще откриете разнообразие от 
художествени материали за хоби и 
професионални художници. Официален
представител сме на моливния лидер в 
света – Faber-Castell – и това ни дава 
възможност да предложим на 
клиентите най-високо качество 
рисувателни продукти.

А

Б

В Г



Нашите продуктови
категории

Рекламни
носители

Независимо дали имате нужда от 
брандиране на подаръци за клиенти или 
персонализиране на единична бройка от 
конкретен продукт, ние ще изпълним 
желанието ви бързо и качествено в 
собствената ни печатна база или 
Copy&Print център в наш магазин.

Copy&Print
Center

Copy & Print Center 
във всеки магазин. В него може да се 
възползвате от копиране, 
разпечатване, сканиране, подвързване, 
ламиниране, изработка на печатни 
материали, предпечат, изработка на 
печати и фактури.

Луксозни
продукти

На луксозните щандове в 
селектирани наши магазини и в 
сайта ни ще откриете продукти на 
световноизвестни марки, познати 
с качеството на изработката си и 
елегантните си дизайни. 

Идеи за
подарък

Перфектният подарък изисква красива 
торбичка или кутия, оригинална 
картичка и незабравимо послание. При 
нас ще откриете стотици 
предложения за подаръци за малки и 
големи, както и богат избор от 
опаковки за специален повод.



Нашите марки и
пeчатни издания

Издаваме специализирани 
каталози и брошури за 

съответните продуктови 
категории.

Кликнете тук и ги разгледайте 
в електронен формат.

Тези продукти 
превръщат ученето в 

забавна игра!  
Предлагаме 

образователни карти, 
магнити и учебни 

табла с марка Cubos.

Марката е изключително 
търсена от нашите 

клиенти на едро, като в 
нейния асортимент ще 

откриете огромно 
разнообразие от 

канцеларски материали.

Висококачествени 
дизайнерски столове и 

мебели, подходящи 
както за обзавеждане 

на модерната офис 
среда, така и за дома.

Аксесоари за бюро и 
канцеларски материали 

в нежни пастелни 
цветове, които внасят 

настроение както в 
офиса, така и у дома.

Богат избор от 
тетрадки и класьори в 

актуални и модерни 
нюанси. Сolori ще ви 

улесни в организацията 
на работата или пък на 

записките в училище.

Предлагаме 
разнообразие от 

пишещи средства, 
аксесоари за бюро, 
хартиени изделия и 

други офис продукти с 
тази марка.

https://www.office1.bg/katalozi


Доказали сме и ще продължим да доказваме, че сме доверен и 
надежден партньор на училищата и детските градини, изра-
ботвайки за тях индивидуални проекти с креативна визия и 
функционалност на мебелите и оборудването.

https://www.office1.bg/stem/
https://www.office1.bg/moderno-uchilishte-2021


Луксозна селекция

На луксозните ни щандове ще откриете асортимент от 
първокласни марки на световно ниво. 

Заповядайте в:
• гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ 51

• гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 139

https://www.office1.bg/premium-brands/
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Office l бизнесьт 30 цялостни решения 



Интериорът от-до

Проектиране 3D визуализация Изпълнение



Office 7: бизнесьт 30 цялостни решения 



Office 7: бизнесьт 30 цялостни решения 



Ключова информация
за логистиката ни

Площ на
логистичния център

Изпълнени
поръчки на ден

Безплатна
доставка

Доставка за
1 работен ден

Капацитет
на работа

Куриерски
фирми

321 154

1 000

Да (в зависимост от
сумата на поръчката)

Да

24/7

Transpress, Speedy,
In time

Инвестиция
до момента

Сертифициране от Българска
агенция за инвестиции

Брой артикули в
системата

над 40 милиона лева

Клас А

16 000

Чрез автоматизирана
австрийска система



Създаваме тенденции
в логистиката

Имаме най-модерния и автоматизиран склад в цяла 
Югоизточна Европа. Най-важният актив в логистичната база е 
мотивираният и сработен екип от професионалисти.



Собствената ни печатна база, която се намира на 
територията на логистичния център, работи с над 30 
последно поколение дигитални машини.

Предлагаме следните видове печат:

Собствената ни
печатна база

Дигитален печат с 
3D ефект

Голд печат
и преге

Печат с флекс
фолио

DTG
принтиране

Дигитален
печат

Широкоформатен 
печат

Ситопечат Тампонен
печат

Fiber лазерно 
гравиране

Сублимационен 
печат

https://www.office1.bg/digitalen-pechat-3D.html
https://www.office1.bg/gold-pechat-i-prege.html
https://www.office1.bg/pechat-s-flex-folio.html
https://www.office1.bg/digitalen-pechat.html
https://www.office1.bg/shirokoformaten-pechat.html
https://www.office1.bg/sitopechat.html
https://www.office1.bg/dtg-printirane.html
https://www.office1.bg/tamponen-pechat.html
https://www.office1.bg/lazerno-gravirane.html
https://www.office1.bg/sublimacionen-pechat.html


Of f ice 1 IPS

Постоянен
мониторинг

• Без човешка намеса
• Следи състоянието на

устройството
• Отчита брой

копия/разпечатки 
по видове

Автоматично
вземане на

решения
При нужда от:
• Консумативи

• Хартия
• Посещение от

техник

Автоматично
снабдяване и
експедиция

• Стартира поръчка за
консумативи и хартия
• Уведомява клиента

за доставка
• Издава ел.

фактура



Of f ice 1 IPS

Видимо

Невидимо

Цена за
хардуер

Време за
препечатване

Слабо
натоварване
на машината

Бонбони за
IT колегите

Почистване на
устройствата

Тонер/
мастило,

хартия

Help-desk,
счетоводство,

разходи за поръчки

Енергия

Цена за
консумативи

Време без
консумативи

и хартия



Бъдещите ни планове

Популяризиране на

ценовата политика

М
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т

ъ
к

Увеличение на
стоковата

наличност
и продуктовото

портфолио
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