


First Estates е създадена  в началото на 2014г.
First Estates е повече от обикновена агенция за недвижими имоти. Това е идея – резултат от 10 
годишния опит на г-н Паскал Дъфи на пазара на недвижимите имоти в България.

Г-н Дъфи живее в България от 2004г.  и през тези години той придобива опит с възходящото и с 
низходящото развитие на пазара на недвижими имоти от момента на появата на България като 
изгряваща дестинация за чужденци и инвеститори през бума, причинен в следствие на 
присъединяването на България към ЕС през 2007г. и последван от годините на кризата в края на 
2008г., до настоящия момент, белязан със съживяването на пазара на недвижими имоти.

Основана на ул. Московска 27А, First Estates предлага на своите клиенти множество решения на 
едно място.

Българските и чуждестранни клиенти на First Estates могат бъдат сигурни и спокойни, 
получавайки пълна подкрепа в процеса на придобиване или продажба на своите имоти в София.
Като добавка към нашите услуги, свързани със сделки на недвижими имоти, First Estates покрива 
всички Ваши нужди от:

 Проектантски, архитектурни и дизайнерски услуги
 Реновиране на имота
 Отдаване под наем и управление на имоти
 Застрахователни услуги
 Кредитен брокер
 Правни услуги

Нашият мултиезичен екип от консултанти е тук, за да Ви подкрепя във всичките Ви текущи 
проекти в сферата на недвижимите имоти.

First Estates - един надежден партньор, който разбира Вашите нужди и Ви осигурява гъвкави 
решения.



First Estates: всички нужди, свързани с недвижимите имоти под един покрив.



Имам нова идея за недвижим имот

На кого мога 
да се доверя за 
продажба/наем 
на моя имот?

Каква е 
истинската 
стойност на 

моя имот днес?

Свържете се с нас.... за безплатна и 
неангажираща оценка

Оценка на пазарната стойост

Персонален контакт, защитаващ вашите интереси

Експертизата в недвижимите имоти има значение

Уникален начин да представите своя имот ексклузивно

Значителен брой купувачи в нашето портфолио

0700 15 15 1



Планирам да се преместя да живея на друго място

Направете си среща 
с нас!

Екип от професионалисти, владеещи различни езици

Богата гама от иновативни услуги

Компанията, която поставя професионалните си отговорности 

на първо място

Лична подкрепа във всеки етап на вашия проект

За нас човешките взаимоотношения са от изключително 

значение

Искам да получа 
съвет от надежден 

консултант

Моята натоварена 
програма не ми 

позволява да отделя 
много време за 

търсене

Искам да огледам 
апартаменти, които 
отговарят на моите 

критерии на търсене.

0700 15 15 1



First Estates множество услуги

На нашия уебсайт www.first.bg

В различни български интернет сайтове като.....

В международни 
уебсайтове

Във вестници и списания

Светлинна реклама

В социалните мрежи



Къде да ни намерите...

Ул.Московска 27А, ет.1
София 1000, България

0700 15 15 1
 www.first.bg

Работно време:

Понеделник-Петък  9.00-20.00ч.

Събота 10.00- 18.00ч.
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