




В продължение на 85 години MAPEI предлага 
отлични решения за строителната индустрия, 
които са резултат от знание, изграждано ден 
след ден в непрекъснат диалог с дизайнери, 
архитекти и други, които работят в сферата.
Съвършенството в италианския стил на 
семейство Скуинци, трето поколение на което 
днес управлява MAPEI, и международната 
атмосфера са тези, които правят компанията 
водеща както в мащабните, така и в по-малките 
обекти на всеки един континент. 
Цел, постигната чрез прилагане на основополагащи 
принципи във всичко, което правим: устойчивост 
във всяко решение и създаване на всеки продукт, 
имайки предвид целия му жизнен цикъл, уважение 
към околната среда и тясно сътрудничество с 
местните общности. 
Този възглед води до постигането на важни 
резултати и очертава нашия път в бъдещето.
Историята може да бъде открита в 
Профила на компанията

ПРОФИЛ НА КОМПАНИЯТА

Екипност, 
иновации, страст, 
уважение към хората 
и околната среда.



2

85 ГОДИНИ MAPEI

Днес, повече от всякога, 
продължаваме заедно 
по пътя.

85 години в екип, заедно с клиенти и 
сътрудници, с които споделяме 
страст, желание за иновации и 
уважение към хората и околната 
среда.

През 2022 г. отбелязваме 85-тата 
годишнина на нашия бизнес. Нашата 
история започва в Милано и Италия 
е страната, с която ние се асоциираме, 
страната, която става свидетел на 
нашето възникване и израстване и 
страната, която първа разпознава 
иновативния потенциал на нашите 
продукти и решения.
Решения, основани на постоянен, 
открит диалог с дизайнери, 
монтажници и потребители: постоянно 
взаимодействие, което ни позволява 
да разберем от какво наистина се 
нуждае пазарът и да предоставим 
иновативни и устойчиви решения.
От много години присъстваме в 
целия свят и където и да отидем, 
нашата философия остава същата: 
да създаваме непреходна стойност.
И където и да отидем, ние оставаме 
ангажирани с опазването на 
природните ресурси за бъдещето на 
идните поколения. Прилагаме 
най-подходящите и адекватни решения 
за съответната територия и общностите, 
в които осъществяваме дейност.

MAPEI има водеща роля в развитието на 
местните общности по целия свят, 
участвайки в толкова много проекти и 
инициативи: от обновяването на 
емблематични сгради, като напр. 
музея Гугенхайм в Йорк, операта 
Ла скала в Милано и Колизеума в Рим, 
през изграждането на важни 
инфраструктурни обекти като напр. 
Панамския канал, та чак до участието 
ни във футуристични проекти, като 
напр. Арена на бъдещето – авангарден 
проект за зелена мобилност, реализиран 
на магистрала A35 Brebemi в Италия.
Днес, поглеждайки назад към нашата 
история, но още повече гледайки към 
бъдещето, избираме да поемем тези 
предизвикателства с отдадеността, 
страстта, специализацията и 
професионализма, с които винаги 
сме били известни.
Постигнахме важни цели и на тази 
годишнина бихме искали да благодарим 
на всички, които бяха с нас по този път. 
Знаем, че ще има още толкова много за 
изграждане. Затова, нека продължим 
заедно.
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ОТ 1937 г. – 
СИЛА И СТРАСТ

Една страхотна италианска история, 
чието начало е поставено в 
покрайнините на гр. Милано от 
Родолфо Скуинци, основателят на 
компанията, който започва 
производство на помощни материали 
за строителната индустрия (MAPEI е 
абревиатура и на италиански 
означава „Materiali Ausiliari Per 
l'Edilizia e l'Industria”).
Негова е идеята за насочване на 
усилията към конкретната пазарна 
ниша на лепила за подови настилки 
и стенни покрития, което се оказва и 
първата му стъпка по пътя към успеха. 
През 60-те години, когато 
италианският пазар на керамика 
отбелязва изключително голям ръст, 
MAPEI с готовност се възползва от 
възможностите, като предлага своята 
гама от продукти за по-лесно и 
по-надеждно полагане на керамични 
плочки, които успешно заменят 
традиционния циментов разтвор. 
Тези години са от решаващо 
значение за MAPEI да осъзнае 
ползите от изследователската 
дейност, която бързо се превръща в 
един от основните движещи фактори 
за успешното развитие на 
компанията. MAPEI започва да 
произвежда нови видове лепила, но 
също и уплътнители, специални 
разтвори, хидроизолационни 
продукти и добавки за бетон.
Към края на 70-те години MAPEI 
започва да гледа към международните 
пазари и отваря първите си мощности 

извън родината – в Канада.
Така започва експанзията на 
компанията на всички континенти, 
превръщайки MAPEI в значим фактор 
през 80-те години, с разкриването 
на допълнителни производства в 
регионите с най-голямо 
стратегическо значение на 
световния строителен пазар.
„Умението за правилно 
интерпретиране на тенденциите 
при лепила и химически продукти 
в строителната индустрия, както и 
способността винаги да бъдем една 
крачка напред и да предлагаме 
иновативни продукти, отговаряйки 
на възникващите пазарни нужди.“
Именно това е мисията на MAPEI 
според Родолфо Скуинци. Мисия, 
която впоследствие е продължена 
и доразвита по изключителен начин 
от неговия син и наследник – Джорджо.
Джорджо е известен сред 
служителите и колегите си със своята 
солидна етика и специален интерес 
към хората. Управлява MAPEI в 
продължение на 35 години – до 
смъртта си на 2 октомври 2019 г. 
Джорджо Скуинци наследява от 
баща си не само страстта към 
работата, химията и бизнеса, но 
също и към колоезденето. И именно 
от тази страст се раждат 
най-известните му думи, служещи 
за напътствие и вдъхновение за 
всички, работещи с MAPEI: „Никога 
не спирайте да въртите педалите“.

 

ИСТОРИЯТА НА MAPEI
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MAPEI започва дейността си през 1937 г. 
със своя основател Родолфо Скуинци 
(вторият отдясно на снимката) и само 
7 служители.
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„Ние сме трето поколение от семейство 
предприемачи. И точно като нашия дядо 
Родолфо и баща ни Джорджо, имаме 
нестихващ ентусиазъм, залегнал в нашата 
ДНК, както и желанието да намираме 
нови решения и способността да 
постигаме поставените амбициозни цели.
Начело сме на компания, която се 
превърна във водеща в индустрията 
благодарение не само на качеството на 
произвежданите продукти, но и на 
печелившия начин на мислене и на 
страхотния ни сплотен екип. Екип, който 
ръководи бизнеса съобразно 
взаимосвързани социални, екологични 
и икономически ценности.
В бъдеще се очертава да бъдем 
изправени пред все по-сложни 
предизвикателства в един глобализиран 
свят, в който всичко се развива много 
бързо и в който постигането на устойчиво 
развитие спрямо околната среда и 
обществото като цяло ще става все 
по-важно, за да се гарантира един 
по-добър свят за идните поколения.

Все пак, огромното техническо, 
човешко и етично наследство, което 
изгради MAPEI през всичките тези 
години, е това, което ни позволява да 
гледаме към утрешния ден без страх 
и със същата, характерна за нас, 
увереност, и да бъдем каквито винаги 
сме били – архитекти на собственото
си бъдеще.“

БЪДЕЩЕТО НА MAPEI

Пазарните предизвикателства 
изискват както все 
по-мащабна визия, така и 
повече иновации и фокус 
върху устойчивостта

Вероника и Марко Скуинци
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Съветът за зелено строителство на Австралия 
присъди награда за този луксозен жилищен 
комплекс с 5-звездна екологична оценка за 
устойчивост. MAPEI осигури необходимите 
продукти, които се отличават с много ниски 
емисии на летливи органични съединения, 
за полагане на керамични изделия и 
материали от естествен камък.
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ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА МИСЛИМ

МАЩАБНО
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32
изследователски центъра в 20 държави

3.3 химически формули, 
разработвани ежегодно от MAPEI 

продукта за строителната 
индустрия – производство 
на Групата MAPEI 

 6,000

6,000

91
дружества в 57 различни държави

Повече от 

Повече от 

служители
11,000

10

млрд. евро 
консолидиран оборот през 2021 г.

Mapei
в цифри

Повече от 



66,000

84

11

клиенти по цял свят

27,900

163,000
професионалисти от 
строителния сектор, 
взели участие в 
курсовете за обучение 
на MAPEI

 
 

 

4,000,000
тона СО2, спестени благодарение 
на циментовите добавки на 
MAPEI

100,000
Повече от 

тона компенсирани емисии 
на CO2

  
завода на 5 континента, 
в 35 различни държави

11

Повече от 

Повече от 

Повече от 

тона продукти се експедират 
всеки ден
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84 завода и 91 дъщерни дружества, осигуряващи 
бързина, ефективност и конкурентоспособност 
на пазара.

КАРТАТА НА СВЕТА 
СТАВА ВСЕ 
ПО-СИНЯ.
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ЛЕГЕНДА

Централа на MAPEI
Основни офиси с производствени 
мощности на MAPEI
Научно-изследователски центрове 

Търговски клонове на MAPEI

Специализирани центрове Mapeiworld 

Офиси и производствени мощности на други компании от Групата MAPEI

Търговски клонове на други компании от Групата MAPEI 



ДЕН СЛЕД ДЕН ВСЕ ПОВЕЧЕ 
СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ ПО 
ЦЕЛИЯ СВЯТ РАЗЧИТАТ 
НА MAPEI

85 ГОДИНИ 
СЪВЪРШЕНСТВО
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Вече повече от 85 години екипът на 
MAPEI предоставя отлични решения за 
строителството. По целия свят ние 
участваме както в строителството, така 
и в реставрацията и съхраняването на 
сгради с историческа и художествена 
стойност.
За нас е важно качеството на 
строителството и именно това ни 
превърна в глобални лидери в 
производството на лепила, уплътнители 
и други химически продукти за 
строителната индустрия.
Накъдето и да се насочим, следваме 
принципите на нашата корпоративна 
философия: първокласна специализация, 
ненадминато ноу-хау, интернационализация, 
научноизследователска и развойна 
дейност за създаване на съвременни 
продукти, персонализирано обслужване 
на нашите клиенти, съобразяване с 
икономическата, социалната и 
производствената устойчивост на нашата 
компания, както и грижа за здравето на 
строителите и крайните потребители на 
нашите продукти, като същевременно 
винаги оценяваме приноса на всеки 
един член в света на MAPEI.
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ОПИТ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И 
ИНОВАЦИИ, ПОЗВОЛЯВАЩИ 
ДА ГРАДИМ ЗАЕДНО ЕДНО 
ПО-УСТОЙЧИВО БЪДЕЩЕ.

Предлагането на възможно 
най-добрите и иновативни решения, 
подпомагащи проектирането и 
строителството в съответствие с 
екологичните принципи, е основен 
ангажимент за MAPEI. За това се 
изисква чувство за отговорност и 
способност за правилен избор, за да 
се осигурят безопасни, надеждни, 
дълготрайни и с минимално 
въздействие върху околната среда 
продукти на проектанти, на 
строителни фирми, на работници и 
клиенти. Това означава опазване на 
околната среда и на нашето здраве, 
както и съчетаване на качествена 
архитектура с научноизследователска 
и развойна дейност (НИРД), което е 
възможно благодарение на опита, 
натрупан от компанията в процеса 
на изпълнение на едни от 
най-значимите строителни обекти по 
света. MAPEI има съществен принос 
за реализирането на концепцията за 
„зелена” сграда – чрез своите 
продукти, произведени по специално 
разработен рецептурен състав, с 
използване на иновативни, 
рециклируеми и свръхлеки суровини, 
имащи за цел намаляване на 
потреблението на енергия и постигане
на много ниски нива на емисии на 
летливи органични съединения.
Друг важен принос към екологичната 
устойчивост е разработването на 
продукти с подобрени механични 
показатели и дълготрайност,
осигуряващи по-дълъг 
експлоатационен живот на 
изпълнените с тях конструкции.   

С това се намалява количеството на 
генерираните отпадъци и същевременно 
се постига по-ниско потребление на 
материали и енергия за тяхното 
изграждане.
Изборът ни е насочен към бъдещето, 
включващо неизменния ни ангажимент 
за разработване на иновативни и 
по-ефективни рецептурни състави, 
които да бъдат използвани в 
предлаганите от нас системни 
решения.
За поддържането на високи стандарти 
за качество са необходими значителни 
и целенасочени инвестиции. Отличното 
качество не е нещо, което просто се 
заявява. Заявеното от нас качество е 
обективно измерено, проверено и 
сертифицирано от независими външни 
организации. 
MAPEI насърчава пълното компенсиране 
на емисиите на CO2 по време на жизнения 
цикъл на продуктите си чрез закупуване 
на сертифицирани екологични кредити 
за насърчаване на изпълнението на 
проекти за възобновяема енергия.
И по-конкретно MAPEI насърчава у
стойчивото развитие с участието си в 
международни програми и организации, 
сред които инициативата „Отговорност 
и грижа“ / „Responsible Care“ на 
компаниите от химическата 
промишленост, която представлява 
поемане на ангажимента за устойчиво 
развитие, и класификационната система 
за екологично строителство „Лидерство 
в енергийния и екологичния дизайн“ 
(LEED), разработена от Американския 
съвет за зелено строителство. 

 

УСТОЙЧИВОСТ
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Мостът Лангур е най-дългият в света във 
форма на лента с 2 секции.

И не само това - мостът е единственият, 
разположен в девствена тропическа гора.

MAPEI осигури необходимите продукти за 
създаване на подово покритие на водна 
основа за моста чрез използване на 
Mapecoat TNS System.

ОКОЛНАТА 
СРЕДА: 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 
ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ
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За MAPEI опазването на планетата е конкретен 
ангажимент: ден след ден проучваме решения, 
които са все по-щадящи за околната среда. 
Резултат, постигнат чрез наблюдение и 
минимизиране на въздействията, генерирани 
от продуктите през целия им жизнен цикъл: от 
производството им, през опаковането и 
употребата им, до изхвърлянето им. За 
документиране на въздействията, които даден 
продукт оказва върху околната среда, MAPEI 
прилага декларации EPD (декларации за 
екологични продукти), с които компанията  

разполага за много от своите решения. Счита се, че 
продуктите оказват многостранни въздействия върху 
околната среда: от глобалното затопляне до 
изчерпването на природните ресурси на нашата 
планета и влиянието им върху екосистемите. 
В строителната индустрия EPD декларациите са 
ключов фактор, който помага на клиентите да избират 
продукти с ниско въздействие върху околната среда, 
за да отговорят на изискванията на организациите и 
сертификационните протоколи за устойчиво 
строителство.
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За MAPEI отговорността към местните общности 
включва осигуряване и поддържане на открита, 
прозрачна и директна комуникация. MAPEI проучва 
и разработва ефективни решения за подобряване на 
комфорта на живот, в това число звукоизолация, 
системи за предотвратяване на проникването на 
радона и за противопожарна защита, както и 
решения за антисеизмично укрепване. MAPEI 
силно вярва във важността на обучението и 
професионалното развитие на своите служители. 

 

Връзката, която изграждаме с местните общности, 
също е фундаментална. MAPEI си сътрудничи и с 
научната общност, с институти за обучение и 
университетски изследователски центрове - 
за споделяне на идеи и ноу-хау за устойчивост. 
Нещо повече, компанията дава своя принос за 
устойчивото развитие на съответната територия и 
местните общности, където развива дейност, чрез 
провеждане на инициативи за подкрепа, насочени 
към спорта, културата и грижата за хората около нас.

С мисъл за бъдещето MAPEI създава продукти и 
предлага иновативни решения за проектиране и 
строителство по екологично устойчив начин. 
Ние допринасяме с качество и устойчиво 
строителство чрез иновативни продукти, създадени 
с ултра леки рециклируеми суровини и материали,
разработени с цел намаляване на консумация на 
енергия и имащи много ниски емисии на летливи 
органични съединения (ЛОС).  

 
 

За да улесни работата на дизайнерите, MAPEI 
създаде системата P.A.S.S. (Профил, аспекти и 
създаване на устойчивост), която включва 
комплект от документи, които проверяват 
съответствието на конкретни продукти на MAPEI 
по отношение на критериите на протокола LEED.

ÏÐÎÅÊÒÈÒÅ
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ИНТЕНЗИВНА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА 
И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ В 
ИМЕТО НА ИНОВАЦИИТЕ И 
УСТОЙЧИВОСТТА.

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И 
РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ (НИРД)

Научноизследователската дейност и 
иновациите винаги са били двигателите 
за успешното развитие на MAPEI и 
съответно MAPEI винаги заделя 
значителни инвестиции за НИРД. 
Прогресивното мислене, интердис-
циплинарният подход и експертните 
познания са мотото на провежданата от 
MAPEI научноизследователска и 
развойна дейност. Пазарната динамика 
налага незабавна реакция под формата 
на създаване на нови продукти.
Основната цел на научноизследова-
телската дейност на MAPEI е да 
предложи на потребителите иновативни 
и преди всичко безопасни, устойчиви 
и дълготрайни решения за подобряване 
на всички аспекти на строителната 
дейност, включително и на най-сложните 
и трудни задачи. За MAPEI е невъзможно 
да спре с иновациите: това би означавало 
да спре своя растеж, тъй като иновациите 
са неразделна част от корпоративната ни 
визия. Значителен брой служители на 
MAPEI са заети именно в тази сфера и 
по-голямата част от наличните нови 
ресурси са ангажирани за провеждането 
на НИРД.
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Учените, включени в изследванията на MAPEI, 
работят в рамките на глобална мрежа, 
включваща 32 на брой основни центрове, 
като корпоративният ни научноизследо-
вателски център в Милано изпълнява 
ролята на централна лаборатория за анализи 
и координационен център за останалите 
31 на брой лаборатории. Лабораториите за 
научноизследователска и развойна дейност 
притежават най-съвременното оборудване, 
работят в тясно сътрудничество както 
помежду си, така и с престижни университети, 
научни и индустриални изследователски 
институти. Те осигуряват съдействие на 
техническия отдел във връзка с решаването 
на различни казуси и удовлетворяването 
дори и на най-сложните изисквания на 
нашите клиенти, подпомогнати от 
лабораториите за контрол на качеството, 
изградени във всички 84 на брой 
производствени предприятия на Групата.
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ПРОИЗВОДСТВЕНАТА 
НИ СИСТЕМА: МОЩНА, 
ЕФЕКТИВНА, ГЪВКАВА 
И УСТОЙЧИВА

ПРОИЗВОДСТВО

В производствените центрове на MAPEI 
са внедрени най-напредничави технологии, 
позволяващи постоянен контрол на качеството 
в интензивния производствен процес по цялата 
верига – от суровините до крайните продукти. 
Разполагаме с 84 на брой производствени 
предприятия в 35 държави на 5 континента, 
откъдето ежедневно излиза по 27 900 тона 
готова продукция (6,7 млн. тона годишно), с 
потребление на също толкова голямо 
количество суровини от обектите ни по 
целия свят. 
Това са фактите в числа за MAPEI. 
Резултатите са видими за всички: 
оптимизирани разходи за логистика, близост 
до нашите клиенти, гаранция за максимална 
ефективност на производствените процеси 
при пълно съобразяване с изискванията 
за опазване на околната среда.
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24 продуктови линии.
Внушителна продуктова 
гама, достигаща до всеки 
строителен обект по света.
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1.  Продукти за материали от керамика и камък

2.  Допълнителни продукти за монтаж

Продукти за спортни настилки

Продукти за подови настилки от дърво

Продукти за подове на основата на цимент и смоли

3.   Продукти за почистване, поддръжка и 
защита на повърхности

 

4.Продукти за гъвкави, LVT и текстилни подови настилки

5.   

6.

7.  

8.Шумоизолационни продукти

9.  Продукти за строителството

10.  Добавки за бетон

11.   Каменни настилки

Продукти за индустриални подови настилки CFS

Продукти за хидроизолация

12.  Бетонни 
повърхности

13.

14.  Продукти за структурно усилване

15.   Продукти за възстановяване на зидарии

16.   Продукти за топлоизолация

17.  Защитни и декоративни покрития за стени

Хидроизолационни продукти за покрив

18.  

19.  

20.  Продукти за тунелно строителство

21. Еластични уплътнители и лепила

22.  Продукти за корабостроене

23. Добавки за мелене в циментовата индустрия

24. Асфалтови настилки
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С внушителен асортимент от общо 
над 6000 продуктa, MAPEI помага за 
подобряване на характеристиките на 
сградите, включително антисеизмична 
устойчивост и цялостно добро 
състояние на средата, в която се 
намират те. Ние отговаряме на всички 
изисквания на нашите клиенти с 
възможно най-широка гама строителни 
продукти в света. Нашият ангажимент 
започва от преработването на 
суровините до избора на най-добрите 
ресурси, за да доставяме всеки път 
възможно най-добрия продукт. 
Нашите продукти са сред 
най-иновативните в строителната 
индустрия: разработени с цел 
намаляване на потреблението на 
енергия; местно производство; в 
производствени съоръжения, щадящи 
околната среда; безопасни са както за 
работниците, така и за крайните 
потребители и сертифицирани 
съгласно най-високите официални 
стандарти.
С прилаганата авангардна технология 
продуктите на MAPEI отговарят на 
всички нужди както на дизайнерите, 
така и на крайните потребители, 
осигурявайки всеки път най-добрите 
решения. MAPEI насочва усилията си 
специално към удовлетворяване на 
нуждите и развитието на пазара.
Често невидими, но винаги 
незаменими: такива са всички 
продукти на MAPEI.





Горди сме, че за много от производствените 
ни съоръжения има издаден сертификат 
ISO 45001 за съответните системи за 
управление на здравето и безопасността 
при работа. В главното производствено 
предприятие на Групата е въведена 
EMAS III (Европейската схема за 
управление по околна среда и одит), 
както и Системата за управление на 
околната среда на Европейския съюз. 
От 2017 г. насам, докладът за устойчивост 
е разширен, за да включва преглед на 
всички дейности на Mapei S.p.A. в сферата 
на социалната отговорност.
Дружества, сертифицирани в съответствие 
с ISO 9001: 45

Производствени предприятия, 
сертифицирани в съответствие с 
ISO 14001: 41
Производствени предприятия, 
сертифицирани в съответствие с 
OHSAS 18001 / ISO 45001: 24

Работим, за да създаваме 
постоянно качество: за нашите 
клиенти и строителите, с грижа 
за околната среда и в 
съответствие с корпоративната 
ни култура.

КАЧЕСТВО

MAPEI има важната роля, като 
световен лидер в сферата на 
химическите продукти за 
строителството, постоянно да се 
стреми да подобрява 
удовлетвореността на клиентите си и 
на всички в индустрията (служители, 
доставчици, местни общности, 
местната власт, частни собственици). 
Етичният ни кодекс е нашият 
документ за самоличност. Системите 
ни за управление са в основата на 
нашата корпоративна култура: 
осигуряване на качество, опазване на 
околната среда, безопасност, 
устойчиво развитие и социална 
отговорност. 
Системата за управление на 
качеството се прилага в MAPEI от 
1994 г. 
Сертифицирана е съгласно 
стандартите ISO 9001, като оттогава 
непрекъснато 
се актуализира.
Основните производствени 
съоръжения на MAPEI прилагат система 
за управление на околната среда 
съгласно стандартите ISO 14001. И всяка 
година програмата се разширява, за да 
включва все по-голям брой 
производствени мощности на Групата 
по целия свят.
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Добавките на MAPEI играят ключова роля при 
изграждането на този голям изложбен център, 
където са вложени 10 000 м3 бетон.М
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Проектанти, строители, 
потребители, доставчици 
на строителни материали: 
всички заедно в името на 
по-добре свършена работа 
и дълготрайни резултати.

КОНСУЛТАЦИИ И 
ТЕХНИЧЕСКА АСИСТЕНЦИЯ

Всички, които избират да използват продуктите 
на MAPEI, ден след ден лично се убеждават как 
направеният от тях избор оптимизира работата 
им и осигурява отлични резултати при всякакви 
условия.
MAPEI е не само доставчик, но и партньор на всички 
участници в строителната индустрия. Чрез постоянен 
обмен на опит и идеи с клиенти и доставчици на 
строителни материали, отчитайки всеки направен 
коментар MAPEI успешно задава посоката за 
иновации и разширява продуктовите си линии. 
От най-малките до най-големите точки на продажба 
на керамика и строителни материали може да се види, 
че качеството на MAPEI се отнася не само до 
съответния продукт, но се простира и до 
компетентността на специалисти по продажби, 
работещи с ентусиазъм и умеещи да дадат 
ценни съвети.
Клиентите ни могат да се възползват и от 
услугите на нашия Технически отдел, като 
разчитат на постоянно експертно съдействие 
от етапа на проектиране до етапа на изпълнение, 
за да се гарантира краен резултат, който винаги 
отговаря на очакванията на клиентите. 
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Прилагаме най-добрите 
методи за обучение. 
И резултатите го доказват 

ОБУЧЕНИЯ

MAPEI отдава голямо значение на 
техническото обучение, затова насърчава 
провеждането на семинари и 
опреснителни курсове в целия свят, с 
цел усъвършенстване на техниките за 
полагане на наши продукти. Курсовете 
се провеждат от отдела за техническо 
обслужване на MAPEI, като 
специалистите извършват практически 
демонстрации, провеждат аудио-
визуално обучение и разпространяват 
технически и информационни материали. 
А за да достига директно до обектите, в 
редица държави MAPEI използва и 
специален офис на колела – един вид 
мобилен център за обучение, който 
позволява да разширяване на 
възможностите за провеждане на 
обучение навсякъде.
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Също толкова важно е онлайн обучението 
с използване на най-новите цифрови 
технологии. Периодично MAPEI 
организира конференции и семинари за 
опресняване на техническите знания, 
както под формата на лекции, така и на 
уебинари, съвместно с различни 
упълномощени организации на 
проектанти, ръководители на строителни 
обекти и специалисти от строителната 
индустрия. 
MAPEI е компания, акредитирана от 
Националния съвет на Асоциацията на 
архитектите, ландшафтните инженери 
и природозащитниците да провежда и 
да присъжда кредити за професионално 
обучение. Над 6700 мероприятия са 
проведени в различните центрове за 
обучение на MAPEI, вкл. в центровете 
за сертифицирани обучения в Италия 
и в останалия свят – във Франция, 
Норвегия, Германия, Сингапур, САЩ, 
Полша и Унгария и др. Мероприятията 
винаги включват лектори-експерти от 
индустрията, като се разглеждат 
авангардни технически проблеми в 
сферата на строителството и 
проектирането.
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