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NAVITEQ
15A Ivan Denkoglu St, Sofia 
phone: 923 9960 
fax: 981 7557 
office@naviteq.net, www.naviteq.net

If you have travelled in Bulgaria and been unable to find the address 
you need despite the GPS in your pocket, there's a reason for this – the 
geodata used in navigation software are sometimes incorrect and date 
quickly. The key here is updating, and NAVITEQ’s technologies come 
in quite handy. Addresses, roads, navigation data, hospitals, museums, 
ATMs, towns and villages, relief – if your business needs precise geospace 
data or you just want to find the right way, look for NAVITEQ’s blue 
chips.

навитек
София, ул. "Иван Денкоглу" 15А 
тел. 923 9960 
факс 981 7557 
office@naviteq.net, www.naviteq.net

Сигурно ви се е случвало да пътувате из България и въпреки GPS-а 
да не можете да намерите точния адрес. Причината е проста – 
геоданните, използвани в навигационните софтуери, понякога 
са неточни, а и бързо остаряват. Затова актуализацията 
им е много важна. На помощ идват високите технологии на 
NAVITEQ. Адреси, пътища, навигационни данни, болници, музеи и 
банкомати, градове и села, релеф – ако за бизнеса си имате нужда 
от прецизни геопространствени данни или просто искате да 
намерите пътя, потърсете сините чипове NAVITEQ. 

MAGNITO BAR & DINNER
17 Dondukov St, Sofia 
phone: 0888 144 777 
Marina Dinevi, Sveti Vlas 
phone: 0888 455 977 
www.magnitobar.com

Looking for the best venue for 
brunch, afternoon coffee, dinner or drinks? Whether you are in Sofia or 
at the Black Sea Coast, go to Magnito Bar & Dinner. The fusion menu 
easily mixes traditional sushi, typical recipes from Thailand, India and 
China and European dishes, while the refreshing cocktails will please 
you after a day in the office or on a boat. The night parties at both 
venues feature bands performing live and DJs, in different settings – an 
underground space and a marina.  

MAGNITO BAR & DINNER
София, бул. "Дондуков" 17 
тел. 0888 144 777 
Свети Влас, яхтено пристанище Марина Диневи 
тел. 0888 455 977 
www.magnitobar.com

Търсите най-доброто място за брънч, следобедно кафе, вечеря 
или питие? Независимо дали сте в София или на Черноморието, 
доверете се на Magnito Bar & Dinner. Фюжън менюто с лекота 
съчетава традиционно суши, характерни рецепти от Тайланд, 
Индия и Китай и европейски специалитети, а разхладителните 
коктейли ще ви се отразят добре независимо дали сте прекарали 
деня си в офиса или на брега на морето. И на двата адреса 
вечерните партита са с музика на живо и диджеи, само декорът 
им е различен – подземен етаж или акостирали яхти.  

PLACES

нови GPS решения

Знаем, че в масовия случай е по-удобно с главата нагоре


