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“ЕМВЕКО” AД e създадена през 1993г. като една от първите частни фирми в сферата 

на оборудването за автосеривизи и автомивки. За изминаля период тя се утвърди като един 

от лидерите на този пазар. Последните няколко години „ЕМВЕКО“ АД разшири обхвата на 

своята дейност, като в момента предлага богата гама от оборудване за производствени, 

индустриални, ремонтно-поддържащи и селскостопански предприятия. Фирмата разполага 

със собствен офис с магазин в гр. София, офиси с магазин в гр. Варна и гр. Бургас, 

централен склад в гр. София. 

„ЕМВЕКО“ АД има партньорски взаимоотношения с фирма „АКЦЕНТ-Д“ ООД от 

няколко години. 

В течение на съвместната ни работа, партньорите ни от „АКЦЕНТ-Д“ ООД са 

доказали професионализма и коректността си, както и спазването на договорените условия 

и срокове. Предлаганите от тях услуги и продукти са с високо качество и отговарят на 

зададените изисквания.  

През 2011г. „АКЦЕНТ-Д“ АД изработи нов корпоративен уеб сайт на „ЕМВЕКО“ АД, 

който трябваше да замени същестуващия ни такъв. Интернет присъстивето, което 

получихме надминаваше нашите очаквания. В резултат на оптимизацията, която направиха 

от „АКЦЕНТ-Д“ ООД, посещенията на страницата ни се увеличиха значително, броят на 

запитванията, които получваме от сайта нарасна три пъти, увеличи се също така и броят на 

новите клиенти, които достигат до нас чрез него. Благодарни сме на партньорите от 

„АКЦЕНТ-Д“ ООД, че „ЕМВЕКО“ АД успя да получи интернет идентичност, отговаряща на 

позициите и репутацията на фирмата на пазарите, на които работим. 

Със сравнително редките случаи на необходимост от корекции, „АКЦЕНТ-Д“ ООД се 

справят безкомпромисно с навременно и точно отстраняване на появилите се проблеми. 

В качеството си на търговски партньор, фирма „АКЦЕНТ-Д“ ООД се отличава със 

сериозен и гъвкав подход, кооперативност и готовност за съдействие при нужда от 

специфични решения, което ни дава основание да ги препоръчаме и на други компании. 

 

 

 

26.11.2012г.      За „ЕМВЕКО“ АД:  

гр. София      Христо Генчев – Изпълнителен директор 

    

 


