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УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 9, АЛ. 2 ОТ ЗДКИСДПКИ
ОТНОСНО ДОГОВОРЕН ФОНД „ДИ ВИ СЪКРОВИЩЕ” И
ДОГОВОРЕН ФОНД „ДИ ВИ ЕВРОБОНД“
УВАЖАЕМИ ИНВЕСТИТОРИ,
Бихме искали да Ви информираме, че УД „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД
разшири Комуникационната си Програма за привличане на средства в ДФ „Ди Ви
Съкровище” и в ДФ „Ди Ви Евробонд”, считано за периода на следващите 12 месеца до
края на 2018 година, предвид нуждата да бъдат привлечени нови „свежи“ средства в
двата фонда, които да покрият нормативните изисквания и да спомогнат за
реализирането на по-висока доходност на двата фонда.
1.

Договорен фонд „Ди Ви Съкровище“

За представянето и популяризирането на договорния фонд в полза на деца и
юноши - ДФ „Ди Ви Съкровище” и през 2018 година ще използваме предимствата на
директния маркетинг и регулярно присъствие в Интернет. В тази връзка се предвиждат
лични контакти (срещи-презентации) с директори на още училища и детски градини,
както и изпращането на писма-презентации до лица от различни съсловни групи, с
доходи над средните за страната, позволяващи им да заделят свободни средства
(„резерв“) в полза на своите деца/внуци.
Обновен и доразвит е и планът на действие в посока включване на ДФ „Ди Ви
Съкровище” като част от „Програма социална политика” на средно големи компании в
цялата страна.
Комуникация в интернет ще се поддържа през цялата 2018 година. В тази връзка
актуализирането на Facebook страницата на УД „Ди Ви Асет Менижмънт“ ЕАД ще е
непрекъснат процес и ще се ползва като рекламна платформа за ДФ „Ди Ви
Съкровище”. В допълнение, посредством ежедневното актуализиране на уеб
страницата www.dvam.bg на УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД и изпращането на
обзорен Бюлетин на УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ на всяко тримесечие се надяваме
да успеем да привлечем още нови инвеститори.
2.

Договорен фонд „Ди Ви Евробонд“

Управляващо дружество Ди Ви Асет Мениджмънт преработи и подобри и Плана
за набиране на инвестиции и в ДФ „Ди Ви Евробонд”, който да бъде реализиран
основно чрез директен маркетинг и с помощта на силите на продажби на някои наши
партньори от групата VIG (Vienna Insurance Group). Ще бъдат изпратени онлайн
презентации и организирани последващи срещи с крайна цел продажби на дяловете на
Фонда.
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За представянето на ДФ „Ди Ви Евробонд” се предвиждат контакти с лица от
съсловни групи със сравнително добро финансово положение, пред които да се
представят предимствата на ДФ „Ди Ви Евробонд” като алтернатива за кратко- и/или
средносрочно спестяване чрез инвестиране на капиталовия пазар, при професионално
управление на инвестициите и т.н.

13 декември 2017 г.

УД „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД
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