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НАША КОМАНДА

ПРОЕКТ ЛІДЕРИ
ДВЕРНОГО РИНКУ
МЕТА ПРОЕКТУ
Лідери дверного ринку — це клуб
спеціалістів дверного ринку, мета якого створити майданчик для спілкування всіх учасників
галузі: виробників і продавців дверей, постачальників комплектуючих, матеріалів та обладнання для виробництва.
Євген Потьомкін — власник компанії Модус, ініціатор створення клубу Лідери дверного ринку

ЗАДУМ
Створити ресурс, який даватиме можливість
учасникам дверного ринку:

Ірина Большук — керівник проекту Лідери
дверного ринку.
Тел. (093) 517-09-68, bolshukirina@gmail.com

•

просувати свій товар та знаходити нових
партнерів;

•

доносити свої ідеї іншим учасникам ринку;

•

брати участь у спеціалізованих заходах;

•

користуватися базою контактів, які збирає журнал;

•

бути в курсі новин дверного ринку України та світу;

•

користуватися перевіреною аналітичною
інформацією, яка друкується в журналі.

Вісник Лідерів дверного ринку – це щомісячна електронна газета про актуальні новини
дверної галузі. Будьте завжди в курсі!
Ми орієнтуємося на тих, хто не стоїть на місці!

Тетяна Поліщук — менеджер проекту Лідери
дверного ринку.
Тел. (093) 501-65-46, liderdr@ukr.net
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З питань розміщення реклами та участі в
спеціалізованих заходах звертайтесь за тел.
(093) 501-65-46 – Тетяна.

НОВИНИ

КОМПАНІЯ ТОВ «СТИМУЛ-ІНВЕСТ»

чою потужністю 200 вхідних дверей на день.
Поруч із затвердженням стандарту ISO 9001 це
травні 2017 року компанія ТОВ «Стичерговий крок менеджменту з побудови міжнамул-Інвест», ТМ АБВЕР-сталеві двері,
родної виробничої компанії.
почала будівництво нового виробничого цеху
площею 2200 кв.м. із метою розширення виробничих потужностей. У новому приміщенні компанія планує розмістити оновлений і
покращений цех МДФ обробки, фарбувальну
ділянку і цех складання сталевих дверей, який
будується за найсучаснішими вимогами виробничих завдань. Даний крок компанії пов’язаний
з постійно зростаючим попитом на продукцію
ТМ Абвер і новими розробками в модельному
ряду, а також з розширенням асортименту. Нове
обладнання та збільшена площа виробництва
істотно скоротять термін виконання замовлень і
забезпечать підприємство загальною виробни-

У

ЗАМОК З РУЧКОЮ SMART
ENTRANCE ВІД HAFELE

зволяє відмовитися від класичного поворотного механізму ручки. Двері відкриваються одним
дотиком до контактної ручки. Сенсорний датчик
реагує на дотик до ручки і активує вимикання
нноваційний електронний магнітний замок засувки замка за допомогою акумулятора.
із ручкою Smart Entrance від Hafele
Така технологія відкриття не тільки забезпечує
підвищений комфорт, а й дає можливість реалізаНові можливості для дизайну інтер’єру.
Технологія сенсорного відкриття дверей до- ції абсолютно нових ідей для дизайну інтер’єру.

І
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НОВИНИ

КОМПАНІЯ «БАСТІОН-БЦ»

О

б’єднавши головні функції, якими мають
бути наділені кожні вхідні двері, команда
технологів і дизайнерів компанії «БАСТІОН-БЦ»
розробила та впровадила в своєму виробництві
нову серію вхідних дверей «ЕТАЛОН», яка почала
користуватися надзвичайним попитом завдяки
своїм технічним характеристикам і ціновій категорії. Серія має подвійний контур ущільнення,
що дає високий рівень тепло- та звукоізоляції.
Завдяки посиленим петлям, дана серія має значний рівень захисту від зламування та комплек- дві функції:
тується антизрізами, що додає захисту стулці від
1. Захищає двері від промерзання;
пошкодження петель.
2. Декоративна функція. Термоміст із внуСерію додатково укомплектовано термо- трішнього боку по периметру обшиває раму
мостом Г-подібної форми, який відразу виконує та виготовляється в колір до накладок.

РОЗСУВНІ СИСТЕМИ ВІД
КОМПАНІЇ ПОЛІМЕРСЕРВІС

П

опри те, що ринок дверей в Україні досить
насичений і різноманітний, нові оригінальні рішення завжди стануть в нагоді при оформленні сучасних інтер’єрів. Так сталося і з новими
розсувними системами LOFT, які представила
компанія «Полімерсервіс». Така конструкція дозволить гармонійно інсталювати важкі вінтажні
двері в інтер’єр, розділити простір на функціональні зони і значно зберегти корисну житлову
площу. Розсувні системи LOFT – це стильне і
практичне рішення для будь-якого інтер’єру, яке
підкреслить бездоганний смак власника оселі.

КОМПАНІЯ «ЛАКОВЕР»

К

омпанія Лаковер – український виробник
порошкової фарби, здійснює соціальний
проект допомоги дітям спільно з Українською
біржею благодійності.
Ніхто з нас, незалежно від рівня достатку або
соціального статусу, не застрахований від подібних ситуацій. Ці діти – такі самі, як наші з вами,
але вони позбавлені можливості радіти кожно-
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му дню і змушені боротися за своє життя.
Людям, у двері яких постукала біда, потрібна віра в те, що їхня дитина зможе впоратися з
недугою, необхідна фінансова й моральна підтримка. Ми намагаємося дати їм цю підтримку,
і закликаємо всіх зробити це! Кожен клієнт, який
купує порошкову фарбу Лаковер, допомагає
дітям разом із нами.
Давайте разом допоможемо повернути яскраві барви в життя маленьких українців!

ПОДІЇ

ПОКИ ВИ ДУМАЄТЕ НАД ТИМ, ЯК ВИЙТИ НА
МІЖНАРОДНИЙ РИНОК, Є ТІ, ХТО ВЖЕ ГУЧНО
ЗАЯВИВ ПРО СЕБЕ ДАЛЕКО ЗА МЕЖАМИ
УКРАЇНИ! ЕКСПОРТЕР РОКУ 2016 У М. КИЄВІ

25

травня у рамках III Національного форуму з
підтримки експорту відбулося
офіційне нагородження кращих експортерів Києва. Оголошення переможців проходило
на виставці-презентації «Зроблено в Києві», яка традиційно
представлена у ВЦ «КиївЕкспоПлаза». Конкурс вже третій рік
поспіль проводиться за ініціативи Київської міської держадміністрації спільно з Київською
торгово-промисловою палатою.
Визначення переможців відбувається шляхом оцінки показників приросту обсягів експорту,
питомої ваги експортної продукції у загальному валовому продукті підприємства, питомої ваги
на кожного працюючого на підприємстві, участі у міжнародних
виставках та форумах.
Було виділено кращих із кращих у 16 різноманітних номіна-

ціях. Серед дверних компаній
відзнаку отримало ТОВ «Кам
Трейд», широко відоме як виробник металевих дверей ТМ
«SteelGuard», у номінації кращий
експортер у галузі «Металургійне виробництво, виробництво
готових металевих виробів,
окрім машин і устаткування» серед малих підприємств.
Це вже третя їхня нагорода. Як
зазначив Андрій Носач – власник компанії ТОВ «Кам Трейд»,
секрет їхнього успіху в чітких
цілях, надійній команді та постійному русі вперед. Компанія
має успішний досвід продажів
дверей власного виробництва в
країнах Європи та Азії. І щороку
географія розширюється!
Переможці конкурсу отримали право використання знака для маркування продукції, а
також у своїх рекламних та пре-

зентаційних матеріалах. Дана
відзнака ще один доказ того,
що продавати українські двері
можна, і вже є компанії, які в
цьому досягли значних результатів. Щиро вітаємо всю команду ТОВ «Кам Трейд» і бажаємо
нових перемог!
Більше про питання розвитку експортної торгівлі поговоримо в рамках зустрічі – День
лідерів дверного ринку, яка
відбудеться 21-22 вересня
2017 р. Реєструйтеся!
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ПОДІЇ

ЦІЛЕСПРЯМОВАНА РОБОТА З КЛІЄНТАМИ - ЦЕ
ЗАПОРУКА УСПІХУ БУДЬ-ЯКОГО БІЗНЕСУ

Н

ещодавно група дилерів
компанії «Полімерсервіс»
повернулася з подорожі до
Італії, де отримала багато яскравих вражень.
Подорож розпочалася з зустрічі з представниками компанії Colombo Design і відві-

6

дування заводу. Найбільше
вразив автоматизований процес нанесення HPS-покриття,
на яке фабрика дає гарантію 30
років. Представники фабрики
акцентували увагу на збереженні навколишнього середовища при виробництві під

знаком Green Made. Colombo
Design – це повністю безвідходне виробництво з застосуванням сертифікованих матеріалів.
Продовжилася екскурсія в
гостях у сімейної компанії
Fimet, власники якої зустріли
мандрівників у повному складі.
Найбільш вразили масштаби
виробництва та перший сімейний завод, який знаходиться на
території будинку сім’ї та досі
функціонує. Коли спілкуєшся
з сім’єю Fimet, не можеш не
здивуватися тому, скільки пристрасті та любові вони вкладають у все, що створюють.
Здається, частинку їхнього
сімейного тепла група привезла в Україну і для нас! Компанія Полімерсервис і надалі
впроваджує систему мотивації
клієнтів, за результатами яких
лідери з продажів зможуть у
2018 році відвідати фабрики
Colombo Design, Fimet, Krona
Koblenz, Mottura та Celegon.

ЗАХОДИ

ПІДСУМКИ З’ЇЗДУ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЛОКСМІТ ФЕДЕРАЦІЇ 2017

З

19 по 21 травня 2017 року
в м. Прага відбулася чергова виставка-форум Європейської Локсміт Федерації ELF’17.
Традиційно на цій виставці
взяли участь провідні компанії
у секторі замочного бізнесу, технічного обладнання та
аварійного відкриття. Географія
учасників виставки досить широка. Окрім учасників країн
Європи, на виставці свою продукцію представили учасники
з країн Сходу та Північної Америки. Окрім широкої географії
учасників виставки, вразила
географія та загальна кількість
гостей виставки. Звісно, мені
особисто було приємно зустріти
там наших українських колег.
Упродовж трьох днів гості
виставки мали змогу відвідати
стенди компаній-учасників та
ознайомитися з новинками галузі. Враховуючи, що виставка
зосереджена в першу чергу для
«локсмітів», – значну її частину
було присвячено саме інстру-

ментам та устаткуванню: інструменти й відмички для чистого
«інтелектуального» відкриття
та грубого силового зламування/пошкодження; різноманітні
спецзасоби, зчитувачі, декодери, свердла, фрези тощо.
Варто зазначити також продукцію представлену такими відомими компаніями, як Keyline,
Silca, JMA – обладнання та устаткування яких дозволяє робити
копії ключів різної складності.
І звісно – замки та циліндри.
Окрім традиційних механічних рішень різної складності
(секретності), на виставці були
представлені як і суто електронні рішення – так і рішення
поєднання механіки й електроніки. Багато уваги було приділено також засобам контролю доступу. Серед учасників
виставки мені хотілось б відзначити таких як EVVA, ASSA
ABLOY, Dormakaba, Tokoz,
Mottura, Iseo, Keso. Окрім традиційних, тобто звичних оку

речей, на виставці були такі
цікавинки, як ключ Stealth Key,
виготовлений за допомогою
3D принтеру, та супер стильний
навісний замок від компанії
UrbanAlps AG. Постає питання,
чи виправдана ціна за такий
замок (близько 950 євро), але
виглядає він ефектно. Також серед таких приємних речей слід
зазначити набори кольорової
піни від американської компанії LAB. Дивлячись на них,
розумієш, що циліндр може
бути не тільки надійним і суперсекретним, а й гарним, щоправда, зсередини.
Окрім основної частини ELF,
– виставки учасників, у рамкам
ELF упродовж цих трьох днів
діяли постійні тематичні класи,
в рамках яких гості виставки
могли отримати нову інформацію та обмінятися досвідом.
У рамках останнього з’їзду
ELF’17 відбулося переобрання Президента ELF, яким став
Dave O’Toole. З чим я його
особисто вітаю!
До нових зустрічей на ELF!
Андрій Омельченко
Директор УТГ ЛІОМ.
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ЗАХОДИ
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ЗАХОДИ

НОВИЙ ПРОДУКТ ВІД ABUS
І НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ
РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ
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червня
2017
року в київському салоні Модус відбулася закрита зустріч
локсмайстрів і продавців дверної фурнітури.
Зібралися фахівці з
усіх куточків України.

Приводом для зустрічі
стала презентація нового продукту – модульних
циліндрів
Abus Pfaffenhain.

Відкривав
зустріч
власник і генеральний
директор
компанії
Модус – Потьомкін
Євген. Він презентував гостям складський
асортимент циліндрів,
розповів про умови спі- ник компанії Abus
Pfaffenhain – Ігор Лис.
Він коротко розповів
про історію компанії,
основні напрями її
діяльності,
особливості та основні переваги модульних циліндрів Abus Pfaffenhain.
Наступним
виступив Володимир Тарганчук – представник
компанії
Інтерлок.
впраці та цінову політи- Володимир детально
розповів про можку по бренду Abus.
Презентував новин- ливість виготовлення
ки спеціальний гість із майстер-систем і сиНімеччини, представ- стем один ключ на базі

циліндрів Abus.
Особливу увагу на
зустрічі було присвячено сервісному чемодану Abus із набором
деталей для комплектації модульних циліндрів. Це додаткова
можливість розвитку
бізнесу. Кожний мав
змогу ознайомитися
з наповненням та переконатися в простоті
складання модульних
систем.
Загальну атмосферу
зустрічі відтворено на
фото.
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ПІДСУМКИ МІСЯЦЯ
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А ЯК ВИ ПРАЦЮЄТЕ ЗІ СВОЇМИ КЛІЄНТАМИ
ДЕНЬ ДРУЗІВ МОДУС

В ДНІПРІ ОФІЦІЙНО ВІДКРИТО
НОВУ ФІЛІЮ AGT PLUS

ДВЕРІ ТM STEELGUARD НА ВИСТАВЦІ
BYGGMÄSSAN SYD В ШВЕЦІЇ

ДІЛОВА ЗУСТРІЧ В СІМЕЙНІЙ АТМОСФЕРІ
ГІПЕРМАРКЕТУ ГОРОД ДВЕРЕЙ

ЗУСТРІЧ, ЩО НАДИХАЄ ВІД
КОМПАНІЇ ЄВРОЗАМОК

УКРАЇНСЬКІ ДИЗАЙНЕРИ СТВОРЮЮТЬ
ЄВРОПЕЙСЬКУ МОДУ НА ДВЕРНІ РУЧКИ

ПОДІЇ

ДЕНЬ ЛІДЕРІВ
ДВЕРНОГО РИНКУ

ДЕНЬ 1. 21 вересня 2017 р
ДЕНЬ 2. 22 вересня 2017 р.
ТЕМА: Експорт українських
ТЕМА: Досвід успішних двердверей.
Що, Як і Куди проданих компаній. Виробники. Провати?!
3000 грн/люд.
- 22 вересня 2017 давці. Фурнітурники.
900
грн/люд.
р. запрошуємо всіх
Що на Вас чекає! Технології
фахівців дверної галузі стати
виходу
на міжнародний ринок,
Що на Вас чекає! Знайомство
учасниками чергової зустрічі –
стандарти та сертифікація за
з досвідом передових дверних кордоном, аналітичні дані щодо
Дня лідерів дверного ринку.
компаній України, огляд та об- експортної торгівлі українських
Цього разу конференція проговорення актуальних питань виробників, досвід успішних
ходитиме впродовж двох рогалузі, аналітична інформація, компаній в експортній торгівлі,
бочих днів із 10:00 до 18:00.
корисні бізнес-рекомендації, інвестиції та кредитування.
ДЕТАЛЬНІШЕ.
Буде ще більше корисної ін- нові корисні знайомства.
формації, нових знайомств, заДЕТАЛЬНІШЕ.
Обов’язкова
попередня
питань та відповідей.
реєстрація. Участь платна.
Ціни актуальні до 30 червня
ДЕНЬ 2. 22 вересня 2017 р.
включно.
ДЛЯ КОГО ПРОВОДИТЬСЯ
ТЕМА: Підвищення прибутДетальна програма зустрічі
ДЕНЬ ЛІДЕРІВ ДВЕРНОГО ковості дверного бізнесу.
доступна тільки для зареєстроРИНКУ?
ваних учасників.
3000 грн/люд.
ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ
Виробників металевих і міжкімнатних дверей, продавців
Що на Вас чекає! Практичні
Хочете отримати додаткодверей та фурнітури, вироб- рекомендації, які допоможуть ву можливість рекламувати
ників і постачальників лаків/ підвищити прибутковість двер- Вашу продукції? Ми готові до
фарб, декору, комплектуючих, ного бізнесу. Зокрема, інстру- співпраці! ДЕТАЛЬНІШЕ.
постачальників
обладнання менти управління, робота з перЗ питань оплати та бронюдля виробництва та всіх, хто соналом, мотивація продажів,
вання площі відповідно до пармає відношення до дверного стратегічне планування
тнерських програм звертайтеся
ДЕТАЛЬНІШЕ.
ринку України та світу.
за тел. 8 (093) 501 65 46 - Тетяна.
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ВАРТО ЗНАТИ

В УКРАЇНІ СТВОРЕНО БІЗНЕС-ПРАКТИКУМ
ДЛЯ БІЗНЕСМЕНІВ З РОЗРОБКИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ КОМПАНІЇ

В

перше в Україні компанія структур їх компаній.
Організаційна структура - це
Visotsky Consulting Kiev
організувала серію чотириден- фундамент управління ком-

них практикумів для власників панією, завдяки якому бізнес
малого та середнього бізне- може розвиватися і масштабису з розробки організаційних роваться без складнощів. Це
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один з перших інструментів
управління, які власники впроваджують в свої компанії під
час консалтингового проекту
Школа власників бізнесу.
Лектор практикуму - успішна
бізнес-леді, власниця мережі
шкіл англійської мови «Flash»,
випускниця консалтингового
проекту «Школа Власників Бізнесу» і сертифікований лектор
Visotsky Consulting Тетяна Тасіц
Завдяки впровадженим на
проекті інструментам управління, в число яких входить
організаційна схема компанії,
Тетяні вдалося передати оперативне управління школою
найманому директору, а самій
зайнятися стратегічним управлінням. Завдяки такому кроку,
Тетяна змогла за 4 роки відкрити філії в 4 нових містах, поступово розширюючи мережу. Як
результат, в порівнянні з 2012
роком прибуток компанії виріс
в 40 разів.

НОВИНИ
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