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«Хто сьогодні будує економіку України? Тільки підприємці. І від того наскільки успішним буде кожен із 
гравців ринку залежить загальне благо країни. Ми ініціювали створення клубу - Лідери дверного ринку, 
який має на меті посилення дверних компаній. Рух вперед можливий за рахунок спілкування, обміну 
досвідом, навчання, партнерства та пошуку нових можливостей. Над цим і працюємо!»

Ірина Большук - керівник проекту Лідери дверного ринку

Мета проекту

Лідери дверного ринку - це клуб спеціалістів 
дверного ринку, мета якого створити майдан-
чик для спілкування всіх учасників галузі: ви-
робників і продавців дверей, постачальників 
комплектуючих, матеріалів та обладнання для 
виробництва. 

Огляд важливих питань ринку, аналітична ін-
формація дверної галузі, комунікація з інши-
ми гравцями ринку, навчання та бізнес-поїзд-
ки - це те, що точно зацікавить компанію, яка 
хоче розвиватися.

Ми орієнтуємося на тих, хто не стоїть на 
місці!

 
Задум 

Створити ресурс, який даватиме мож-
ливість учасникам дверного ринку:

• просувати свій товар та знаходити но-
вих партнерів;

• доносити свої ідеї іншим учасникам 
ринку;

• брати участь у спеціалізованих заходах; 
• користуватися базою контактів, які зби-

рає журнал; 
•  користуватися перевіреною аналітич-

ною інформацією, яка друкується в журналі.

Проект включає: 

— журнал — портал — зустрічі — навчання — 
спільні поїздки — каталог  компаній.

Євген Потьомкін - власник компанії Модус, 
ініціатор створення клубу Лідери дверного ринку

Ірина Большук - керівник проекту Лідери 
дверного ринку

Тетяна Поліщук - керівник відділу по роботі з 
клієнтами проекту Лідери дверного ринку

Команда
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Варто відвідати
Новини
Технології

Дверний ринок в обличчях

• Владлен Гірін. Міжкімнатні двері ТМ Новий стиль.
• Андрій Носач. Вхідні двері ТМ STEELGUARD.
• Сергій Драба. Міжкімнатні двері ТМ Rodos.

Дослідження

• Social media, або Місце Facebook у просуванні дверних компаній.
• Експорт дверей до країн ЄС.
• Стан ринку сталевих дверей учора, сьогодні та завтра.

Продажі

• Про роздріб для сучасників.
• Анатомія продажів дверей.
• Як відкати впливають на компанію.
• Smart-ідеї від лідерів або Інструменти, що ведуть вперед.
• Якою повинна бути торгова точка, для того щоб претендувати на 

премію «Інтер’єр року»?

Бізнес-рекомендації

• Підвищення ефективності керівника.
• Навчання персоналу. Розкриваємо секрети.
• Інтернет-маркетинг: від створення до могутності.

Каталог дверних компаній

6-13

14-19 

20-26

27-37

38-42

43-71

Зміст

2-ге видання журналу «Лідери дверного ринку». Формат 210х295. Бумага мелована. Друк 
офсетний. Тираж 1500 шт. Дизайн та друк РА «Bigudi». Photos by Dmitriy Barulin. Електронна 

версія на сайті www.ldr.com.ua



Варто відвідати

ЛИСТОПАД 2017 – КВІТЕНЬ 2018

26.11 - 29.11. 2017
The Big 5 Show 2017 - 38-а між-
народна широкопрофільна 
виставка будівництва

ОАЕ, Дубай
Dubai World Trade 
Centre

www.thebig5.ae

30.01 - 02.02.2018
BUDMA 2018 - 27-а міжнарод-
на виставка будівельної галузі

Польща, 
Познань

Poznań 
International Fair

www.budma.pl

06.02 - 09.02.2018

FIMMA MADERALIA 2018 - 39-а 
міжнародна виставка машин 
і обладнання для деревоо-
бробної промисловості

Іспанія, Валенсія Feria Valencia
www.fimma-maderalia.
feriavalencia.com

20.03 - 23.03.2018
InterBuildExpo 2018 – 24-а між-
народна будівельна виставка

Україна, Київ
Міжнарожний 
виставковий центр

www.buildexpo.kiev.ua

21.03 - 24.03. 2018

FENSTERBAU FRONTALE та 
HOLZ-HANDWERK 2018 - 
провідні європейські виставки 
вікон, дверей, фасадів, дета-
лей, компонентів і будівель-
них технологій

Німеччина, 
Нюрнберг

Exhibition Centre 
Nuremberg

www.frontale.de

25.04-28.04.2018
IDAExpo 2018 (International 
Door Association Expo) - між-
народна дверна виставка.

США, Лас-Вегас
Las Vegas 
Convention Center

www.idaexpo.org
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УЧАСТЬ ПЛАТНА. СПЕЦІАЛЬНА ЦІНА ДЛЯ ПЕРШИХ 10-И УЧАСНИКІВ. 
ОБОВ’ЯЗКОВА ПОПЕРЕДНЯ РЕЄСТРАЦІЯ. 

ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОДАТКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО УЧАСТІ ТА ПАРТНЕРСЬКИХ ПАКЕТІВ 
ЗВЕРТАЙТЕСЬ ЗА ТЕЛ.: (093) 501 65 46 - ТЕТЯНА.

LIDERDR@UKR.NET   WWW.LDR.COM.UA

ДЕНЬ ЛІДЕРІВ ДВЕРНОГО РИНКУ
3-Я ВСЕУКРАЇНСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ДВЕРНА КОНФЕРЕНЦІЯ

22 ЛЮТОГО 2018 р.

Facebook YouTube Реєстрація

ТОВ «Торгово-виробнича компанія 
«Андромеда»

м. Київ ,вул. Славгородська, 47
+38 063 123 01 01 

info-andromeda@ukr.net
www.facebook.com/andromedamebel/
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Slate-Lite – кам’яний шпон, це революційний 
матеріал, що складається з тонкого шару ка-
меню та склопластикової або хлопкової основи.

Завдяки цій унікальній технології стало мож-
ливим відокремити тонкі листи від найгарніших 
сланцевих блоків у світі. Кожний такий лист є уні-
кальним у своєму роді, бо зберігає тактильність 
і зовнішній вигляд справжнього каменю.

Можливості застосування Slate-Lite практично 
безмежні: настінні та підлогові покриття, меблі та 
душові кабіни, фасади будинків і дивовижні світ-
лопрозорі об’єкти і, звичайно, двері.

Для виробників дверей кам’яний шпон відкри-
ває унікальні можливості. Можуть бути викори-

стані як цілі листи, так і розкроєні елементи, а 
також комбінації різних декорів на одному по-
лотні. Матеріал можна використовувати як на 
внутрішніх, так і на зовнішніх дверях. Можлива 
наклейка на полотна вхідних дверей та виготов-
лення фасадних конструкцій. Це унікальний де-
коративний матеріал, який дозволяє скоротити 
транспортні витрати і допомагає бережно ста-
витися до використання природних ресурсів.

Кам’яний шпон –  Матеріал досить простий в 
обробленні. Завдяки різноманітним стандарт-
ним форматам виконуються практично всі ви-
моги сучасних архітектурних проектів.

Новини

Ближче до природніх мотивів
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Kale Kilit запросила най-
більших виробників дверей 
України відвідати новий завод.

У складі групи були представ-
ники виробничих компаній:

Doorroom - виробник між-
кімнатних дверей;

 Omis - виробник міжкім-
натних дверей;

 Страж - виробник сталевих 
вхідних дверей;

 Global ABC - дистриб’ютор 
Kale в Україні;

 Kam Trade - виробник ста-
левих вхідних дверей;

 Родос - виробник міжкім-
натних дверей;

 Артіль - виробник сталевих 
вхідних дверей;

 Брама - виробник міжкім-
натних дверей;

 Stal-M - виробник сталевих 
вхідних дверей;

 Метр на метр - виробник 
сталевих вхідних дверей.

Термопласт - виробник вхід-
них дверей.

 
У програмі були екскурсії 

історичними місцями Стам-
була, прогулянка на кораблі 
Босфором та відвідування 
шоу-рума та заводу Kale Kilit.

 
Нова фабрика під Стам-

булом площею 100 000 кв. м. 
Інвестиції в будівництво та об-

ладнання становили близько 
100 млн доларів. Виробнича 
потужність зросла в півтора 
разу. Було замінено 30% ста-
рого обладнання, а також 
додано нові більш сучасні та 
технологічні верстати. Повні-
стю оновлено і відкрито новий 
цех гальванізації.

 
Поруч із фабрикою побудо-

вано всю інфраструктуру для 
комфорту працівників: жит-
лові будинки й школа, дитячий 
садок та гральний майдан-
чик, магазин і велика їдальня.

Оскільки тепер виробни-
цтво буде знаходитися на око-
лиці міста, вирішується бага-

то логістичних проблем.
Також Kale Kilit за останні 

2 роки інвестувала майже 3 
млн доларів у IT-технології. Це 
дозволило перейти на нову си-
стему управління всіма вироб-
ничими та бізнес-процесами 
SAP (company management 
system). З ї ї допомогою можна 
контролювати весь ланцюжок 
– від закупівлі сировини для ви-
робництва й закінчуючи облі-
ком відвантажень у різні країни. 

Kale Kilit вірить, що ці інвес-
тиції та нововведення допо-
можуть працювати краще й 
ефективніше. 

Новини

Kale Kilit хоче стати ближчою до виробників 
дверей в Україні. Тому були організовані 
екскурсійні поїздки на нову фабрику для 
українських виробників дверей.



10

21–22 вересня в Києві зібра-
лися передові гравці дверної 
галузі на конференції - День 
лідерів дверного ринку.  Цьо-
го разу ми працювали в ціл-
ком новому форматі: два 
робочих дні, максимальне 
охоплення різних напрямів 
дверного бізнесу, дві практич-
ні групи, спеціальні гості. Нам 
вдалося зібрати близько 240 
учасників із різних куточків 
України. Завітала делегація 
з Іраку та гості з Молдови та 
Білорусі.

Традиційно День лідерів 
дверного ринку став май-
данчиком для спілкування ви-
робників і продавців дверей, 
комплектуючих, обладнання 
та матеріалів для виробництва.

У ході зустрічі можна було 
познайомитися з представ-
никами наступних компа-
ній: AGT plus, Аплот, Астек, 
Абвер, Альбіон, Артель ЛТД, 
Андромеда, Belwooddoors, 
Бастіон БЦ, Булат, Власт, 
Вена, Весь декор, Всі две-
рі, Вундер Групп, Very Dveri, 
Vporte, Verto, Vip майстер, 
Гефелє Україна, Геце Укра-
їна, Гранд, Гуд-Стафф, Го-
род Дверей, Галерея Две-
рей, Гранат Трейд, Gold line 
Style,  Декорум, Двері від 

найкращих виробників, Две-
рі+, Двері Ткаченка, Дверна 
Хата, Дверний маркет, ДОК 7, 
Doorclub, Dom-Titan, Еко-комп-
лект, Євродек, Iseo, Interdecor, 
Kale Kilit, Єкатеринославська 
Дверна Артель, Kedr&Class, 
Купи замок, Комод, Conex, 
Celeste Trade, Lacover, MDF, 
Мастер ключ, Модус, Моу-
лін Україна, МIКО Трейдінг, 
Місто дверей та підлоги, Мі-
німаксі, Наші двері, Новація, 
ОПТ маркет дверей, Оміс, 
ОселяБуд ,Полімерсервіс,По-
ли i дверi, Патріот,  RB-Locks, 
REDFORT, Родос, Cалон вікон 
та дверей, Сталь-М,Cтальні 
двері, Сэві-Трейд, Cучасний 
світ, Столярне ательє Мель-
ника, Cправжній майстер, 
STEELGUARD, Status doors, Slate 
Lite, TECNOCOM UKRAINE, Тер-
мопласт Плюс, Термоплюс, 
Термінус, Торговий Дім Екс-
прес Лок, TП Grand, УкрІн-
вест 3000, Українська Тор-
гова Група ЛІОМ, Формет, 
Фенікс Гранд, Fort srl, Хьор-
ман-УА,Хольц ,Євродек.

Конференцію відкривала 
Ірина Большук - керівник про-
екту Лідери дверного ринку. 
Вона підбила підсумки робо-
ти, починаючи з початку 2017 
року. А це й групова поїздка 
на виставку Made Expo 2017, і 

перший випуск україномов-
ного журналу «Лідери двер-
ного ринку», і щомісячний 
огляд подій в електронному 
віснику, і щотижневий підсу-
мок новин дверного ринку. 

Модератором конферен-
ції став Євген Потьомкін - го-
ловний ініціатор проекту Ліде-
ри дверного ринку та власник 
компанії Модус. Програму 
першого дня було присвяче-
но огляду ситуації на ринку 
дверей України. Розпочав 
захід виступ Ігоря Дробіть-
ка (Абвер). Оцінка передо-
вих гравців серед виробників 
сталевих дверей, оцінка най-
більших експортерів, ана-
літичні дані, перспективи та 
прогнози – викликали осо-
бливе пожвавлення аудиторії 
та отримали високу оцінку від 
учасників. Про ситуацію на 
ринку міжкімнатних дверей 
розповів Ігор Рудольф (Ста-
тус). Огляд захисної фурніту-
ри провів Андрій Омельченко 
(Українська Торгова Група 
ЛІОМ). Тренди в покриттях 
висвітлила Ірина Кладова 
(Грант Трейд). Смарт-ідеї для 
розвитку бізнесу презентува-
ла Тетяна Руденко (Полімер-
сервіс). Особливо запеклою 
видалася дискусія після ви-
ступу Дениса Мельникова  
(Very dveri) на тему пробле-

Новини

Дверний ринок України готовий до змін, 
або Чому нам варто об’єднуватися.
Обмін досвідом, спілкування та нові 
можливості для кожного гравця ринку.

Конференція День лідерів дверного 
ринку, 21 вересня 2017 р., м.Київ
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ми відкатів. Були обговорен-
ня, обмін досвідом, нові зна-
йомства та дискусії.

Нові можливості
До участі також було запро-

шено Сергія Малиновського 
- керівника відділу консалтин-
гу для експортерів Офісу з 
просування експорту, Олек-
сія Марченка - аналітика ін-
вестиційного фонду Horizon 
capital та Миколу Гончарова 
- засновника міжнародної ін-
тернет-компанії iPromo. 

Другий день конференції 
був присвячений роботі в не-
великих практичних групах. 
Одні учасники працювали 
з інструментами для підви-
щення прибутковості дверно-
го бізнесу, інші - аналізували 
можливості експортної торгів-
лі дверима.

Прибутковість
Для того щоб зрозуміти, на-

скільки ефективними можуть 
бути інструменти для підви-
щення прибутковості, Євген 
Потьомкін показав практичні 
результати від їхнього впрова-

дження на прикладі компанії 
Модус. 

 Особливості розробки ро-
бочої організаційної схеми 
розкрила Анастасія Мель-
никова (Висоцький консал-
тинг), специфіку розробки 
та коригування стратегії для 
компанії висвітлила Олена 
Олександрова (Bogush Time), 
систему управління людьми 
Oxygen презентував Олек-
сандр Борис (Друге дихання 
керівника), секрети ефектив-
ного найму розкрила Ксенія 
Вишняк (Перформія), яким 
чином навчання впливає на 
розвиток і дохід компанії роз-
повіла Олександра Потьом-
кіна (Модус). Більш успішни-
ми інтернет-продажі дверей 
допоможуть зробити нові 
знання, отримані від Миколи 
Гончарова, а маркетингові ін-
струменти від Ірени Ульянової 
сприятимуть посиленню ло-
яльності.

Експорт
Модератором групи висту-

пив Володимир Патіс (Ескада М). 
Андрій Носач (STEELGUARD) 
висвітлив практичну сторо-

ну експорту дверей, якої не 
знайдеш у книжках та Інтер-
неті. Цінним був інтерактив із 
гостем із Молдови. Андрі Грі-
шин (Астек) відкрив власний 
погляд на дизайн у дверній га-
лузі та презентував новий для 
дверного ринку напрям – кон-
структорське бюро.

Нові можливості для екс-
портерів презентувала Аліна 
Стрілець (Export Promotion 
Office/Офіс із просування 
експорту), аналіз експор-
ту та імпорту дверей провів 
Олександр Колесников (Тор-
говельно-промислова па-
лата України/Ukrainian CCI), 
особливості експортування 
до Німеччини розкрив Олег 
Мірус (Німецько-Українська 
промислово-торговельна 
палата) та Wolfram Rehbock 
(Rehbock&Friends), особли-
ві фінансові можливості для 
розвитку презентувала Оль-
га Іванченко (Європейський 
банк реконструкції та роз-
витку). Корисним став візит 
іракської делегації на чолі з 
Abbas Al noori (Iraq Ukraine 
Business council), адже Ірак 
має потребу в закупівлі вхід-
них та міжкімнатних дверей. 
А це можливість українсько-і-
ракського партнерства.

Генеральними партнера-
ми Дня лідерів дверного рин-
ку виступили компанії:  Kale 
Kilit, Модус, Lacover, Гра-
нат Трейд, Slate-Lite Ukraine, 
ABUS-Pfaffenhain.

Є над чим працювати та 
що вдосконалювати, але ре-
зультат, отриманий в ході Дня 
лідерів дверного ринку, дає 
право стверджувати, що ми 
на правильному шляху.

Ірина Большук - 
керівник проекту Лідери 

дверного ринку

Photos by Dmitriy Barulin
Учасники конференції - 

День лідерів дверного ринку
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За часів ринку, який швидко 
змінюється, та вже навченого 
споживача складно встояти 
на місці. У світі технологій, що 
активно розвиваються, важ-
ливо швидко адаптуватися 
під попити споживача. І нині 
покупець прагне не просто 
придбати двері, а одержати 
високотехнологічний продукт. 
Таким зараз є двері прихова-
ного монтажу.

Для європейського та сві-
тового ринку це вже давно 
не відкриття, але для нашого 
споживача двері з алюміні-
євою коробкою, без лиштви 
та з прихованими петлями 

–   справжня знахідка. Подібні 
конструкції створюють відчуття 
того, що це не просто двері, а 
трансформація простору. 

Достаток пропозицій від ви-
робників вирішує навіть дуже 
незвичні запити, ідеї та заду-
ми дизайнерів. Звичайно, не 
обходяться такі двері й без 
якісної та не зовсім звичної 
фурнітури. Петлі прихованого 
монтажу, врізні ручки, магніт-
ні механізми. Це все, що доз-
воляє зробити двері справді 
шедевром у дизайні кварти-
ри або будинку. 

Якщо раніше подібні кон-
струкції несли в собі сенс по-

тайних дверей, які захищають 
вхід у приміщення, то незаба-
ром секретні двері-невидим-
ки, що знаходяться на одному 
рівні зі стіною, стали нести в 
собі вже більше навантажен-
ня з естетичної точки зору. З 
урахуванням того, що на сьо-
годні вибір виробів дуже вели-
кий, вони самі по собі можуть 
виглядати як твір мистецтва.

Стильний та неординарний 
вигляд мають двері з яскра-
вими колірними рішеннями 
та різними сторонами. Це 
дозволяє не тільки надати ро-
дзинку інтер’єру, а й зонувати 
простір.

Переваги дверей 
прихованого мон-
тажу:

• Такі двері встановлю-
ються в алюмінієву короб-
ку, яка не деформується 
згодом, не реагує на пере-
пади температури та, безу-
мовно, вона добре захищає 
дверний проріз; 

• Відмітною рисою да-
них дверей є можливість ви-
готовлення індивідуальних 
коробок і полотен під роз-
мір замовника, не варто об-
межуватися стандартними 
розмірами полотен, які про-
даються нині в магазинах;

• Можливість монтажу 
в кімнатах нестандартно-
го планування;

• Не вимагають великої 
площі для монтажу. Такі две-
рі можна змонтувати в дуже 
вузьких прорізах, там, де 
стандартну коробку вста-
новити просто неможливо;

• Якщо використовувати 
дверне полотно досить висо-
ке, то без зайвих зусиль мож-
на ефектно підняти стелі.

Високі двері змушують «ви-
рости» весь інтер’єр. Усе 
приміщення з такими две-
рима візуально здається ви-
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щим. Практично всі провідні 
італійські фабрики, такі як 
Rimadesio, Res, випускають 
моделі дверей до 3 метрів і 
вище. Українські виробники 
також не відстають, і чимало 
з них можуть запропонувати 
виготовлення таких високих 
дверей.

Достоїнств у даних две-
рей набагато більше, але 
все-таки не слід забувати про 
один недолік. Монтаж коро-
ба здійснюється на ранніх 
стадіях ремонту. Планувати 
установку подібних дверей 
необхідно заздалегідь, інак-
ше доведеться змінювати все 
оздоблення.

Тонкощі монтажу 
конструкцій:

• Правильну установку 
дверей характеризує те, 
що при відкриванні полотно 
залишається нерухомим у 
будь-якому положенні, тоб-
то не відбувається мимо-
вільного його відкриття та 
закриття. Досягти подібно-
го результату можна тіль-
ки при чітко вертикальній 
установці конструкції;

• Правильно встанов-
лені двері мають однакові 
за товщиною щілини. Вони 
повинні ідеально входити в 
проріз та, не чіпляючись за 
дверну коробку, при закри-
ванні утворювати щілину 
2–3 мм по всій довжині;

• Якість установки 
дверного блоку безпосе-
редньо залежить від якості 
підготовки дверного про-
різу. Якщо підготовлений 
дверний проріз має багато 
нерівностей, то якісна уста-
новка полотна в такий про-
різ буде досить складною, 
але все-таки можливою.

Варіанти декорування при-
хованих дверей найрізнома-

нітніші. І тут кожний зможе 
знайти щось для себе. 

Фарбування – це найпро-
стіший, але, мабуть, не най-
практичніший варіант рі-
шення. Пофарбувати двері в 
кольори стін на об’єкті – один 
з найпростіших варіантів. Але 
в подібних випадках важливу 
роль відіграють опоряджу-
вальні роботи та їхня якість, зо-
крема оштукатурювання стін.

Справжнім хітом і свіжим 
ковтком повітря стають ди-
зайнерські рішення дверей 
прихованого монтажу спіль-
но зі стіновими панелями 
цього самого матеріалу. Це 
неймовірне рішення дозво-
ляє використовувати ті самі 
матеріали на дверні полотна 
й на декорування стіни. При 
цьому не обов’язково мати 
ідеально рівну стіну, а прак-
тичність такого рішення порів-
няно з фарбуванням у рази 
вища, що дозволяє дане рі-
шення використовувати як у 
житлових та офісних примі-
щеннях, так і в місцях високої 
прохідності.

Немає необхідності лама-
ти голову щодо гармонійного 
поєднання дверей і внутріш-
нього оздоблення приміщен-
ня. Матеріалів і декорів для ви-
рішення такого завдання нині 
величезна кількість. 

Важливою є можливість 
створення нестандартної 
конструкції стінової панелі, 
яка ідеально реалізує навіть 
найскладніший дизайн. Мож-

на легко комбінувати й фор-
мувати будь-які геометричні 
фігури.

Стінові панелі – яскраве та 
розкішне рішення для оздо-
блення приміщення. Такі рі-
шення перетворюють нудотні 
стіни на неповторну частину 
інтер’єру. Дані конструкції ви-
робляються з матеріалів різ-
ної товщини й декору, залеж-
но від уподобань замовника. 

До того ж використання 
стінової панелі в комплексі з 
дверима прихованого мон-
тажу може істотно поліпшити 
звуко- і теплоізоляцію примі-
щення.

На цей момент стінові па-
нелі стали справжнім одкро-
венням як модний, ефектний 
і практичний елемент у при-
міщенні та є чудовою альтер-
нативою традиційним настін-
ним покриттям.  

Український ринок активно 
розвивається, і українські ви-
робники переймають досвід 
європейських, світових брен-
дів та «йдуть у ногу з часом». 
Усі ці технології, унікальність 
виробництва, використан-
ня кращих матеріалів у две-
рях і стінових панелях стають 
гідною частиною комфорту 
впродовж багатьох років для 
наших споживачів.

From Friends to Friends;)
Юлія Нестерова -

керівник департаменту 
розвитку АГТ Плюс
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Дверний ринок в обличчях 

ТОВ «Новий стиль» - торговий дім
ТОВ Фірмово-промисловий комплекс 
«Корабел» - фабрика дверей
Діяльність: виробництво міжкімнатних дверей, погонажу та фурнітури. Поставка та 
продаж в Україні та за кордон. 
На ринку з 2002 року
Штат налічує: 1500 чол.
Територіальний охват: 55% ринку України (усі регіони) та 38 інших країн світу 
(Франція, Болгарія, Придністров’я, Хорватія, Румунія, Молдова, Польща, Латвія, Литва, 
Росія, Таджикистан, Киргизстан, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Туркменістан, 
Вірменія, Грузія, Ізраїль, Марокко, США, Канада).

Владлен Гірін - генеральний
 директор ТОВ «Новий стиль»
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Досягнення

З 2002 року ми досягли того, що кожне 2-ге продане дверне полотно на внутрішньому рин-
ку належить ТМ «Новий стиль».  В жовтні 2015 завод ФПК «Корабел» отримав сертифікат на 
відповідність міжнародному стандарту якості «Системи менеджменту якості. Вимоги» ISO 
9001:2008. У квітні 2017 двері ФПК «Корабел» отримали спеціальне маркування CE. Ми випус-
тили 12 колекцій та 2000 моделей збірних та каркасно-щитових дверей в варіативних покрит-
тях і типорозмірах. Розробили лінійку з 27 інноваційних декорів, створили максимально еко-
номічну технологію виготовлення дверей, які поставляємо на український та зарубіжний ринки 
для задоволення потреб споживачів низького та середнього достатку. 

Що, на Вашу думку, являється запорукою успіху Вашого бізнесу?

Головне в нашій компанії -  це товар, який задовольняє потреби споживачів. Ми досягаємо 
цього завдяки сучасному обладнанню та новітнім технологіям виробництва, що в комплексі 
знижує собівартість кінцевого продукту. 

Продажі 

Принцип «Нового стилю» - налагодження прямих комерційних зв̀ язків із замовниками за до-
помогою мережі дистриб’юторів у кожній області та закордоном, тендерів і держзакупок, 
співпраці з будівельними супермаркетами. Для цього ми оптимізували складську систему, 
роботу відділів збуту і налагодили поставку продукції. 

Постачальники 

Ми працюємо з виробниками, які заробили світове ім̀ я і постачають якісні матеріали вчас-
но та мають сертифіковану продукцію, що допоможе нам задовольнити потреби ринку.

 
Маркетинг 

Основними інструментами в концепції орієнтованості на споживача є: представленість 
дверей на ринку України та зарубіжжя (на вітчизняному ринку доля вітрини - 47%), реклам-
но-інформаційне забезпечення (для наочності ми розробили детальний каталог та ін. ПОСМ 
матеріали) та   регулярна робота із рекламаціями і порядок досліджень перед запуском 
продукту.

Плани 

Ми плануємо не просто увійти на нові закордонні ринки, а закріпитися та розробити анало-
гічну модель диструбьюції, як на внутрішньому ринку. Найближчим часом випустимо колекції 
вищого цінового сегменту, приділяючи більшу увагу якості товару, покриттю та дизайну. Ми і 
надалі підтримуватимемо на належному рівні відмінні характеристики наших дверей, які за-
безпечені технологіями, найсучаснішим обладнанням та сировиною. 
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Дверний ринок в обличчях 

ТОВ «КАМ-ТРЕЙД»
Виробник вхідних металевих дверей ТМ STEELGUARD.
22 роки на ринку.
Штат налічує понад 100 осіб, у тому числі конструкторське 
бюро в кількості 5 осіб.
Територіальне охоплення: Україна, експорт до країн Європи.

Андрій Носач - директор 
ТОВ «КАМ-ТРЕЙД»
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Досягнення

Компанія «КАМ-ТРЕЙД» має 22-річну історію та є потужним виробником і експортером ме-
талевих дверей ТМ STEELGUARD. Ми ніколи не женемося за нагородами, а завжди працюємо 
на результат. У доробку компанії є перемоги в преміях, які дісталися нам за реальні здобут-
ки.  З  2012 року компанія отримує нагороду «Підприємство року». Чотири роки поспіль ми 
удостоєні звання «Кращий експортер року». З 2014 року компанія стала володарем нагороди 
«Зірка якості».  У 2017 році в арсеналі з’явилася ще одна нагорода – «Вибір року». Ми пере-
слідуємо ідею роботи «набіло» та розуміємо, що саме такий курс допоможе нам надалі 
успішно розвиватися. Сьогодні ми маємо можливість удосконалювати виробництво за раху-
нок оновлення обладнання, забезпечувати конкурентними заробітними платами персонал 

та поповнювати бюджет країни.

Що, на Вашу думку, є запорукою успіху?

Запорукою успіху нашого бізнесу є клієнтоорієнтованість. Багаторічний досвід, постійні до-
слідження ринку й потреб споживачів допомагають формувати максимально конкурентну 
пропозицію на ринку України та за ї ї межами. Ми вміємо слухати та чути наших клієнтів. Пе-
ред тим як ввести новий продукт або рухатися в напрямі розширення експорту ми вивчаємо 
потреби, ментальність, світові тренди та конкурентів. Прагнемо враховувати побажання та 
вирішувати проблеми кожного щодо вхідних дверей.

Продажі

Головним каналом продажу є оптово-роздрібні склади як в Україні, так і за ї ї межами. Ми 
вважаємо, що для максимального комфорту клієнта наш товар має знаходитися в безпосе-
редній близькості до покупця. Ми надаємо максимальний вибір за ціною, технічними харак-

теристиками та дизайном.  Потреби клієнта мають бути задоволені швидко та якісно.

Постачальники   

Головна вимога до постачальника – висока якість. Крім того, враховуючи велику кількість две-
рей, яку ми виробляємо щомісяця, такий постачальник повинен мати велику кількість склад-
ських запасів, щоб наше виробництво не зупинялося через причини відсутності тих або інших 
матеріалів чи комплектуючих. Постачальник має гарантувати легальність походження своєї 
продукції. Якщо це імпортні комплектуючі, то на них має бути вся документація, відповідно до 
законодавства України. Ми підтримуємо тільки «білий» імпорт.

Плани

Досягнувши певного рівня на ринку сталевих дверей, ми розуміємо, що для подальшого руху 

вперед потрібно об’єднуватися, ділитися досвідом та розвивати партнерські програми. Подаль-

ший розвиток експортної торгівлі являється одним із стратегічних напрямів розвитку бізнесу.
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Дверний ринок в обличчях 

Компанія RODOS 
Діяльність: виробництво та продаж дверей.
На ринку з 2016 року
Штат налічує близько 250 співробітників
Географія продажів: Україна, Європа, Азія, Африка.

Сергій Драба - виконавчий 
директор Rodos
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Досягнення
Історія українського бренду RODOS бере свій початок із 2013 року. Саме тоді завдяки 

колосальному досвіду компанії Аква Родос - одного з найбільших виробників меблів для 
ванних кімнат - з’явилася ідея побудувати найкращий завод із виробництва дверей в са-
мому серці Європи.  Щоб створити підприємство європейського рівня, ми звернулися до 
кращих фахівців Італії, Німеччини та Польщі.

Так, у 2016 році з’явився RODOS - наймолодше і найсучасніше підприємство з виробни-
цтвом повного циклу на території України. У цілому, 15 000 кв. м виробничих площ із про-
дуктивністю близько 10 000 високоякісних дверей на місяць! Таких заводів навіть в Європі не 
достатньо, а в Україні зовсім не було. Це і є наше досягнення, наша гордість.

Що, на Вашу думку, є запорукою успіху Вашого бізнесу?
Велику увагу ми приділяємо культурі та організації виробництва, та, звісно, абсолютній га-

рантії якості нашої продукції. Ми не купуємо деревину невідомого походження, не закупо-
вуємо окремо напівфабрикати, а виготовляємо їх самі. Виробництво міжкімнатних дверей 
RODOS розпочинається з обробки кругляка. Повністю автоматизоване обладнання відстежує 
всі технічні процеси: терміни сушки, правильне фрезерування, напил, смоляну кишеню, від-
сутність сухих і вологих сучків. Щоб уникнути будь-якої деформації у площині дверного полот-
на в процесі експлуатації, ми самостійно зрощуємо брус. Скло купується великими листа-
ми, декорована плівка ПВХ - у великих рулонах. Якість продукції для нас - найголовніше.

Продажі
За півтора року активної праці у нас понад 300 партнерів на українському ринку, і наш клі-

єнтський портфель тільки зростає. Що ж до експорту, працюємо в трьох форматах: роздріб, 
тендери та великі іноземні оптовики. Стандартний асортимент найкраще продається на по-
страдянському просторі (Казахстан, Киргизія, Молдова, Грузія, Вірменія, Прибалтика). Бере-
мо участь у різноманітних тендерах. Плюс під окремих гравців розробляємо асортимент, 
перспективний у їхніх країнах. Наприклад, без фінішного покриття, а тільки підготовлене під 
фарбування дверне полотно для DIY напрямів. Сьогодні ми працюємо в сегменті середній і 
середній плюс. Намагаємося запропонувати людям якісний продукт, тому бути дешевими не 
завжди виходить. Однак  реалізуємо сегмент дверей окремо під Епіцентр.

Що допомагає в продажах?
По-перше, досвід, який ми отримали за 15 років роботи на Аква Родос. По-друге, фінан-

совий потенціал та готовність інвестувати в обладнання, в нові моделі. Та, звісно, люди. Вони - 
найголовніша наша гордість, адже фахівців своєї справи ми підбирали дуже ретельно. Тільки 
завдяки злагодженій команді можна досягти неймовірних результатів. А без бажання команди 
розвиватися – навіть маркетинг безсилий.

Екологія виробництва
Ми маємо чіткі уявлення про захист природи. Підтримуючи динаміку екологічної організації 

виробництва, бренд RODOS докладає максимум зусиль до мінімального впливу на навко-
лишнє середовище. RODOS має всі спеціальні сертифікати про те, що деревина закупову-
ється тільки на офіційних тендерах і походить з екологічно чистих і самостійно відновлюваних 
лісів. Уся сировина відповідає сертифікатам якості FSС. 

До того ж наше підприємство має повний цикл переробки відходів. Ті відходи, які ми отри-
муємо в процесі виробництва, використовуються для опалення заводу, його сушок, котелень. 
Решта переробляється на пелети для енергозберігаючих котлів, на продаж.

Активність і плани
Сьогодні RODOS запускає додаткові потужності з фарбування, адже попит на фарбовані 

двері на ринку України стрімко зростає. Що ж до розширення асортименту, розробляємо 
нові типи коробок і погонажу, хочемо зробити їх максимально естетичними та зручними для 
складання. Збільшуємо стилістичну лінію моделей та розробляємо самостійно декори для 
своєї продукції. Нещодавно запустили лінійку плінтусів у декорах під міжкімнатні двері.

З планів на 2018-й - думаємо щодо нового конструктиву міжкімнатних дверей в ціновому 
сегменті середній ++. Це міжкімнатні двері прихованого монтажу на замовлення під диза-
йнерські проекти. Також хочемо запустити такий новий продукт, як стінові панелі, тобто об-
шивка стін у різноманітті декорів. У нас для цього є всі можливості.
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Охоплення Кліки на публікацію Реакції, коментарі і перепис

Тип Середнє охоплення Середня залученість

Відео 873 
152

41

Фото 600
129

52

Посилання 598
52

17

Опубліковане відео 178
26

7

Статус 130
12

6

Social media, або Місце 
Facebook у просуванні 
дверних компаній

Дослідження

Сьогодні соціальні мережі це не просто місце знай-
омства, спілкування з однокласниками та друзями. 
Це чи не один із передових інструментів для ро-
звитку бізнесу, контакту з діловими партнерами, 
особистого PR та пошуку потрібних знайомств.

Таке бурхливе піднесення використання соціальних 
мереж задля просування компанії та її продукту про-
слідковується останніми роками.  Найбільш популяр-
ним та, на мою думку, корисним інтернет-ресурсом є 
Facebook. Сьогодні там можна знайти сотні представників 
дверних компаній, які ще вчора до такої публічності ставилися 
скептично та консервативно. Хоч би хто та що казав би, але чимало людей 
хоча б раз на день незалежно від посади, статусу, віку та статті заходять 
на свій профайл для того щоб переглянути новини. 

Людина чи компанія?

Що краще працює на імідж компанії: актив-
ність власника/персоналу компанії чи систе-
матичні цікаві пости на офіційній сторінці?  Тут 
можна сперечатися. Досвід і  спостереження 
показують, що люди краще реагують на по-
сти, які публікує на своїй сторінці людина, а не 
компанія. Звичайно, офіційна сторінка має 
бути як джерело первинної інформації, а вже 
всі соціально активні співробітники мають пе-
редати її шляхом перепосту. Неодноразово 
спостерігала, коли один і той самий пост на 
сторінках різних людей викликав абсолютно 
різну реакцію. Коли одна і та сама публіка-
ція в одному профайлі набирає сотню лайків 
та десятки коментарів, а в іншому як народ-
жується, так і помирає. 

Якщо ви запитаєте, чи потрібна сторінка 

на Facebook власнику бізнесу, в кого і без 
того маса серйозних справ, то відповім од-
нозначно – на 100% потрібна. Для того щоб 
вона працювала на Вас, потрібно підживля-
ти інтерес аудиторії публікаціями. Сьогодні 
активну позицію на FB займають власники 
та керівники таких компаній, як Абвер, Кам-
Тред, Астек, Модус, Всі двері та інші.

Контент, або Що цікаве для 
дверного ринку?

Варто зазначити, що дверний ринок дуже не-
простий з точки зору активності та вибагливий 
до споживання інформації. Усі бачать, читають 
і навіть роблять перепости, але включаються до 
обговорення вкрай рідко. Було проаналізовано 
публікації сторінки Лідери дверного ринку та 
проранжовано її ефективність: 
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Отже, можна зробити висновок, що відео  
та фото привертають максимальну увагу ау-
диторії та спонукають до дій. Не думайте, що 
йдеться тільки про професійні відеоролики, які 
потребують серйозного фінансування, адже 
в еру селфі та блогерства достатньо мати 
телефон із якісною камерою, креативну ідею 
та мінімальні навички монтажу для створення 
контенту, який буде цікавий аудиторії. 

Варто не забувати і про стилістику публіка-
цій та тематику. Ви маєте розуміти, хто Ваша 
цільова аудиторія, і говорити їхньою мовою. 
Дослідження показали, що представники 
дверного ринку цікавляться та активно долуча-
ються до обговорень на теми: проблематика 
ринку, опитування, тематичні заходи, нові про-
дукти (але це не просто гарні зображення та 
слогани на кшталт Новинка)

Усе як на долоні.

Потрібно бути готовим до того, що соціальні 
мережі розносять миттєво як хороші новини, 
так і інформацію, яка може зіграти проти Вас. 
Обурений роздрібний клієнт, який уже третій 
місяць чекає на встановлення оплачених ним 
дверей, недобросовісний конкурент чи пар-
тнер, якого підвели, мають рівносильний вплив 
на Вашу репутацію. 

Була свідком, коли після досить гучного та 
масштабного столичного заходу на своїй 
сторінці в Facebook один із партнерів висло-
вив обурення щодо недоопрацювань органі-
заторів. За добу публікація набрала понад 
500 лайків та залучила до обговорення сот-
ню людей, які виношували образу стосовно 
цього організатора та свого часу  промов-
чали. Пост зажив своїм життям і впродовж 
трьох днів набував дедалі більшого й біль-
шого розмаху. Чим усе закінчилося? Хеппі 
ендом. Пост видалили, бо, мабуть, знайшли 
компроміс й вичерпали конфлікт. Але те, 
що репутація похитнулася, – факт. 

Як застрахувати себе від подібного чорно-

го PR? Рішення єдине – усі конфліктні ситуації 
потрібно вирішувати, а не ховатися від них. 

Друг мого друга мій друг!

Не думайте, що на Facebook запрошувати 
в друзі людину, яку Ви навіть ніколи в житті не 
бачили, – це дурний тон.  У тому й величезна 
перевага соціальної мережі, що у спілкуванні 
відсутні бар’єри. Звичайно, Ви самі формує-
те своє коло друзів із точки зору професійної 
діяльності, уподобань та цілей. Неодноразово 
переконувалася, що для встановлення кон-
такту з потрібною людиною продуктивніше 
звернутися через Facebook, ніж обривати те-
лефони. Саме завдяки мережі вдалося по-
знайомитися та розпочати роботу з Офісом 
з просування експорту, Торговельно-промис-
ловою палатою України та іншими корисни-
ми установами та людьми.

Успіх – який він є!

Найцінніше, що в нас є, – це час, і ніхто не 
витрачатиме його на споживання непотріб-
ної інформації. На Facebook головним до-
казом успіху є реакція людей на публікації. 
Якщо Ваші публікації коментують, поширю-
ють на своїй сторінці та тиснуть на like – Ви на 
правильному шляху! Актуальність, реальність 
та простота – це 3 аспекти, про які не варто 
забувати. 

Розвитку всім та нових перемог. Тільки ра-
зом ми зробимо дверний ринок сильнішим!

P.S. Нехай пробачать мені інтернет-мар-
кетологи за термінологію. Намагалася побу-
дувати статтю без використання розумних 
слів, щоб було зрозуміло кожному читачу. 

Ірина Большук - 
керівник проекту 

Лідери дверного ринку



22

Вироблені в Україні двері користуються 
досить великою популярністю в країнах Єв-
ропейського Союзу: на них постійно збільшу-
ється попит, зростають обсяги експорту про-
дукції, яка вироблена з різних матеріалів. І ці 
тенденції не можуть не тішити.

У 2010–2013 роках обсяг експортованої 
продукції коливався в цілому в межах 4 млн 
євро. У 2014 році Україна експортувала две-
рей на суму 4,2 млн євро, у 2015 – обсяг екс-
порту зріс до 6,3 млн, а в 2016 році становив 
уже 10,96 млн евро. І що характерно: обсяги 
експорту продовжують зростати!

Так, якщо за перше півріччя 2016 року Укра-
їна відправила на експорт продукції на суму 

4,7 млн євро, то вже 2017 року ця сума збіль-
шилася на понад 40% – до 6,7 млн євро, що 
перевищує загальний показник 2015 року.

Наприклад, при експорті дерев’яних две-
рей з України в ЄС (код 441820 – дерев’яні 
двері, рами, пороги), найбільшими імпорте-
рами в Європейському Союзі є Велика Бри-
танія, Румунія і Нідерланди. Попри те, що Ве-
лика Британія 2016 року імпортувала дверей 
на суму понад 203 млн євро, українським ви-
робникам вийти на цей ринок досить склад-
но у зв’язку зі специфікою і жорсткістю вимог 
британського законодавства. І тут лідерами 
для України є Латвія, Румунія і Хорватія.

Дослідження

ЕКСПОРТ 
ДВЕРЕЙ ДО 
КРАЇН ЄС 
Автор: Колесніков 
Олександр, керівник 
Координаційного центру 
підтримки експорту ТПП 
України, сертифікований 
консультант із питань 
експорту до ЄС 
у рамках DCFTA.

ЕКСПОРТ ДВЕРЕЙ # 441820 З УКРАЇНИ ДО ЄС ЗАГАЛЬНИЙ ІМПОРТ ДВЕРЕЙ # 441820 ДО ЄС

№ 
п/п Країна Експорт із України, тис. євро

1 Латвія 1215,2 1313,4 1466,0
2 Румунія 138,4 215,2 1023,8
3 Хорватія 440,7 541,4 788,0
4 Болгарія 137,2 338,1 306,2
5 Литва 453,9 322,8 252,0

№ 
п/п Країна Імпорт до ЄС, млн євро

1 Велика Британія 164,3 202,2 203,7
2 Румунія 25,4 29,8 33,0
3 Нідерланди 19,6 27,7 22,7
4 Франція 26 7 18,3 18,9
5 Ірландія 11,2 15,5 15,2
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Як видно з наведених показників, експорт 
даної продукції успішно розвивається і обсяги 
постійно зростають, що доводить сталий роз-
виток даного напряму. 

Однак, вибираючи ринок, експортер має 
перш за все оцінювати не тільки обсяг рин-
ку, який його цікавить, а і його зростання за 
останні кілька років, тенденції розвитку, мож-
ливість отримання всіх необхідних дозвільних 
документів (чи зможе експортер їх підготува-

ти), вивчити своїх конкурентів (звідки ще йдуть 
поставки дверей, які обсяги і чим відрізняється 
їхня продукція від нашої), а також логістику. Це 
не зовсім просто і сертифіковані консультан-
ти Торговельно-промислових палат в Украї-
ні з питань експорту до ЄС, а також фахівці 
Центрів підтримки експорту ТПП можуть до-
помогти експортеру у вирішенні цих питань.

Олександр Колесніков - керівник 
Координаційного центру підтримки 

експорту ТПП України

Двері, вироблені з пластику (код 392520). Тут провідними імпортерами також є країни Захід-
ної Європи - Німеччина, Франція, Велика Британія. Пластикові двері Україна експортує до 
Німеччини, Іспанії, Італії, і слід зазначити, що в тій самій Німеччині наш експорт займає 3,5% 
від загального обсягу імпортованих до цієї країни дверей.

ЕКСПОРТ ДВЕРЕЙ # 392520 З УКРАЇНИ ДО ЄС ЗАГАЛЬНИЙ ІМПОРТ ДВЕРЕЙ # 392520 ДО ЄС

№ 
п/п Країна Експорт із України, тис. євро

1 Німеччина 209,5 684,2 1919,9
2 Іспанія 0 283,4 1099,7
3 Італія 3,5 45,8 127,6
4 Румунія 112,1 154,4 84,2
5 Словаччина 0 21,9 61,3

№ 
п/п Країна Імпорт до ЄС, млн. євро

1 Німеччина 50,7 59,7 55,8
2 Франція 31,9 35,4 39,8
3 Велика Британія 14,2 23,2 19,1
4 Словенія 15,1 13,6 14,2
5 Швеція 4,7 6,1 5,7

Двері, вироблені з чорних металів (код 730830), найбільше в ЄС імпортують Велика Британія, 
Німеччина і Польща. Україна цю продукцію в основному експортує в Данію, Литву і Латвію.

ЕКСПОРТ ДВЕРЕЙ # 730830 З УКРАЇНИ ДО ЄС ЗАГАЛЬНИЙ ІМПОРТ ДВЕРЕЙ # 730830 ДО ЄС

№ 
п/п

Країна Експорт із України, тис. євро

1 Данія 904,8 972,6 1116,4
2 Литва 103,3 467,8 728,5
3 Латвія 2,6 52,5 499,8
4 Іспанія 101,1 30,5 155,8
5 Румунія 3,8 63,2 96,6

№ 
п/п

Країна Імпорт до ЄС, млн євро

1 Велика Британія 18,3 20,7 18,9
2 Німеччина 14,7 15,6 17,8
3 Польща 21,9 14,7 13,8
4 Франція 10,7 10,8 10,2
5 Румунія 12,2 8,1 9,7

Двері, вироблені з алюмінію (код 761010). Лідерами імпорту до ЄС є: Німеччина, Франція і 
Велика Британія. І тут Україна якраз займає певне місце: 2016 року Німеччина стала най-
більшою країною, куди були експортовані українські алюмінієві двері. Інші країни нашого 
експорту: Іспанія, Швеція, Польща.

№ 
п/п

Країна Експорт із України, тис. євро

1 Німеччина 0 6,4 51,8
2 Іспанія 0 0 13,1
3 Швеція 0 0 9,3
4 Польща 0 2,1 5,4
5 Словаччина 0 0 4,7

ЕКСПОРТ ДВЕРЕЙ # 761010 З УКРАЇНИ ДО ЄС ЗАГАЛЬНИЙ ІМПОРТ ДВЕРЕЙ # 761010 ДО ЄС

№ 
п/п

Країна Імпорт до ЄС, млн євро

1 Німеччина 28,8 31,7 30,5
2 Франція 15,2 20,5 20,5
3 Велика Британія 10,9 16,1 17,0
4 Словенія 9,2 10,7 13,7
5 Швеція 8,4 8,8 11,7
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Дослідження

Позитивні зрушення:

• істотно (у 10 разів) скоротився імпорт із 
Китаю. Частка китайських дверей залиши-
лася тільки в найдешевшому сегменті й на 
сьогодні не перевищує 6,2% від внутрішньо-
го українського виробництва (саме такий 
мій прогноз був на конференції 2013);

• відбулася переорієнтація роздрібного 
споживача в бік українського продукту;

• з’явилося багато нових виробників;
• укрупнилися виробники, які були на ринку;
• з’явився сегмент експортних продажів 

(у ширшому сенсі);
• підвищилася технологічність виробни-

чих підприємств;
• зріс обсяг будівництва після 2015 року.

Негативні зміни:

• зменшення території держави (рин-
ків збуту), як наслідок, і кількості громадян в 
Україні – з 36 млн. до 27–28 млн чол. на сьо-
годні (до 2014 року було 42 млн. З них 7 млн 
на постійних заробітках за кордоном, після 
анексії в Криму залишилося близько 2 млн, 
на окупованих територіях Донбасу – при-
близно 3 млн. Після безвізу виїхало ще по-
рядку 2–3 млн чол.); 

• різке зниження купівельної спромож-
ності українців;

• нестабільність попиту внаслідок де-
вальвації і військових дій.

Стан ринку сталевих дверей 
учора, сьогодні та завтра

Сьогодні ринок сталевих дверей України можна охарактеризувати як такий, що формується. 
Звичайно є передові гравці, які виготовляють та реалізують левову частку дверей, та поруч із 
ними є компанії зі значним потенціалом й ті, що активно розвиваються.

Для того щоб сформулювати реальну картину ринку довелося провести експертний аналіз 
оптових і DIY компаній, врахувати думки колег-виробників, проаналізувати споживання фур-
нітури і фарби виробниками сталевих дверей та провести аналіз обсягу  виробництва різ-
них учасників ринку.

Відправною точкою аналізу ринку стала конференція «Дверна справа» у 2013 році. На той мо-
мент обсяг ринку був оцінений у 1 000 000 дверей на рік, при цьому 50% із них становили двері 
українського виробництва, а інші 50% – китайські. 2014 року, у зв’язку з усім відомими подіями 
в Україні, дверний ринок очікував спад, і він оцінювався фахівцями галузі в 470–550 тис. дверей  
на рік. Імпорт був відсутній, а внутрішнє виробництво переживало не найкращі часи.

Що чекало на ринок у 2015–2017 рр.?

Ігор Дробітько - генеральний директор
компанії Абвер Україна
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Первинне будівництво

Темпи зростання первинного будівництва 
в Україні напряму впливають на обсяги про-
дажу вхідних дверей. В цілому по Україні за 
2016 рік здано в експлуатацію понад 9 млн 
кв. м житла. Середня площа квартири 61,1 
кв. м. Розрахункова кількість квартир 150000 
(147299) квартир. Частка технічних дверей 30% 
від кількості квартирних = 50000 шт. Частка 
квартир легальних, побудованих і укомплек-
тованих, але непереданих в експлуатацію, 
20–25% = 40000 квартир. Загальна кількість 
дверей в сегменті новобуд за 2016 рік = 240000 
одиниць. Частка нелегальних/незданих, але 
побудованих квартир, по Україні невідома.

Виставлено на продаж 2017 року 56000 квар-
тир по Києву на стадії активного будівництва: 

Київ 319 ЖК, Київська область 320 ЖК (понад 
90000 квартир);

Одеса і область 163 ЖК (понад 40000 квартир);
Львів і область 292 ЖК (близько 75000 квартир).
Основні гравці на ринку новобудов у Києві 

(компанії, які присутні тільки в цьому сегмен-
ті): Аватех, Мілано, Мініка, Комплектбудсер-
віс, Теплий дім, Антарес, Стіл Арм.

Експорт

Якщо оцінити основних експортерів ста-
левих дверей у 2016 р., то можна виділити 18 
компаній. Експортні продажі сталевих дверей 
з України за 2016 рік становили близько 24705 
шт. Показники за перше півріччя 2017 року 
становлять 18570 шт.

Очікуване зростання до кінця року по 
сегменту понад 50%. Здійснили відвантажен-
ня за кордон за 2016 рік 18 компаній. На частку 
перших 3-х компаній припадає 71% експорту.

Виробництво та споживання сталевих дверей в Україні
 станом на 2016–2017 рр.

Перша трійка експортерів: Кам-Трейд, Двері оптом, Абвер двері.
Експортери українських дверей*

ТОВ «Кам-Трейд» ТОВ «Металдорс» (Двері Білорусії)
ТОВ «ТВК» «Єкатеринославська Дверна Ар-
тель» (двері оптом, Дніпро) ПП «Берислав»

ТОВ «Компанія» Стимул-Інвест «ТМ Абвер двері» ТОВ Альянс БЦ
ТОВ Арма Чернігів ТОВ «ТІСО ДОРЗ»
ТОВ «Саган Іннова» ТОВ «Новий світ»
ТОВ «ТМ Страж» ТОВ «АПЛОТ»
Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Інженерно-виробничий центр Озолс» ТОВ Корнекс ЛТД

ТОВ Крісталстіл (Двері оптом, Дніпро) ТОВ Німан ТМ
ТзОВ «Укрдорс» (Двері Білорусії) ТОВ Двері Булат

*У табл. виділено 8 підприємств, які експортували понад 1000 дверей за 2016 рік. Компанії, не 
виділені напівжирним шрифтом, продали на експорт від 345 до 8 шт. за той самий рік.
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Імпорт

За 2016 р. в Україну всього завезено 62079 
дверей. За перше півріччя 2017 року – 14567 
шт. Очікуваний обсяг продажів імпортних две-
рей у 2017 році – близько 50000 шт. Частка ім-
порту з Китаю має бути і в майбутньому. Ки-
тайські виробники пристосовуються до нової 
реальності та адаптують свій продукт до зов-
нішніх ринків. На сьогодні частка китайського 
імпорту відносно загального споживання в 
Україні не перевищує 7%. Основні імпорте-
ри: Двері Оптом, Монополія, Тарімус, приват-
ні ситуативні імпортери. Допоки немає над-
лишку товару українського виробництва, має 
бути присутнім китайський продукт. Вважаю 
доречним прогнозувати зростання за даним 
сектором до 10% (в економсегменті) з ураху-
ванням майбутнього зростання споживання в 
Україні на найближчі 2 роки.

Традиційний роздріб

Традиційний роздріб стальних дверей 
представлено салонами і невеликі мережа-
ми, які обслуговують вторинний ринок. Перед-
бачувана частка продажів у даному сегменті 
порядку 35–40% від загальної кількості спожи-
вання сталевих дверей. Загальний обсяг спо-
живання 300000–320000 дверей. Найбільший 
сегмент споживання на ринку.

Мережеві та 
поодинокі маркети

Основні учасники ринку: Епіцентр, Нова Лі-
нія, Леруа, Олді, 33 кв. м, Рута, Відень та ін.

Частка мережевих і поодиноких маркетів 
сегменту DIY – 10–15%. Загальний обсяг спо-
живання 80000–90000 дверей на рік.

Інтернет-продажі

Частка продажів близько 3–5%, майже 25000 
сталевих дверей на рік. Даний сегмент ро-
зумно об’єднати з традиційним роздробом, 
оскільки там одні й ті самі ритейлери.

Підбиваємо підсумок

Обсяг виробництва і споживання в Україні 
максимум 750-800 тис. шт. сталевих дверей, з 
урахуванням споживання китайського товару.

Скорочення ринку порівняно з 2013 роком на 
25–30% (при найоптимістичнішому сценарії).

Прогнози на 2018–2019 роки

Для виробників:
• Укрупнення професійних виробників;
• Підвищення рівня технічної озброє-

ності виробництв;
• Підвищення рівня спеціалізації/поділ 

не тільки за ціновими нішами, а й за типа-
ми бізнес-моделей;

• Поява системного виробника техніч-
них дверей;

• Збільшення експорту в країни ЄС;
• Суттєве підвищення зарплат на рин-

ку праці;
• Підвищення якості продукції;
• Посилення конкуренції з китайськи-

ми виробниками;
• Несуттєва присутність кількості ки-

тайського продукту в Україні;
• Імовірність появи на ринку конкурен-

тів із суміжних галузей (виробники міжкім-
натних дверей, виробники світлопрозорих 
конструкцій);

• Ймовірність зникнення деяких вироб-
ничих брендів;

• Усе йде до перевиробництва на рин-
ку сталевих дверей.

Ігор Дробітько -
Генеральний директор

 компанії Абвер Україна
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Усі гравці дверного ринку нарешті знахо-
дяться в передчутті довгоочікуваного підйому. 
І привід тому є: темпи будівництва місяць за 
місяцем набирають обертів майже в усіх ре-
гіонах України, особливо - в столиці.

Як наслідок, активізувалися мережеві про-
давці, які вже освоюють території для своїх 
філій і відкривають нові торговельні точки. Та-
кож на прикладі Києва бачимо, що у дверній 
сфері з’являються нові обличчя: хтось пере-
профілювався на «двері» з інших сфер, хтось 
із регіонів розширив свій бізнес до самої сто-
лиці. Щільність у дверному роздробі зростає.

Виникають питання: чи вистачить усім? І як 
скористатися всіма перспективами, щоб за-
робити?

Менеджерів «STATUS DOORS» також хвилюва-
ли подібні запитання. Доти, поки не утворила-
ся певна ініціативна група компанії, яка, я вва-
жаю, дала вичерпні відповіді, втіливши їх у цілу 
концепцію посилення дверного роздробу.

Ми як виробник зацікавлені поділитися сво-
їми ідеями з усіма «дверниками», які пред-
ставляють нас у роздробі, тому вже незаба-
ром обов’язково презентуємо масам свій 
«народний» проект.

Якщо в двох словах, то можна наголосити 
на таких основних складових цієї концепції:

1. Роздрібний пункт продажу дверей має 
бути оздоблений таким чином, щоб впи-
суватися в тенденції сучасності. Ми жи-
вемо у вік технологічного самообслуго-
вування. Завдяки  гаджетам і додаткам 
«на всі випадки життя», споживач навчив-
ся бути експертом із будь-якої теми. Він 
звик самостійно та досконально розби-
ратися в продукті перш, ніж прийняти рі-

шення про купівлю. Ідея нашої концепції 
роздрібного салону - не переконувати 
споживача в його бажаннях, а навпаки, 
допомогти йому і всіляко сприяти його 
комфорту. Тому закликатимемо всіх не-
сучасних «роздрібників» розгромити ла-
біринти своїх експозицій і передусім по-
думати над тим, як можна зробити свою 
торговельну площу технологічнішою і 
зручнішою для споживача. Клієнт має зу-
міти самостійно продати собі двері.

2. Другий біч сьогодення, на мій погляд, 
- це сервіс, головним визначником рівня 
якого є персонал. Майбутнє за салонами 
середньої площі, власники яких не поску-
пляться і зможуть собі дозволити тримати 
в штаті високооплачуваних, самовмоти-
вованих, кваліфікованих і доброзичливих 
2-3 продавців. Адже хоч би якими у Вас 
були б доставка, монтаж, відділ якості, 
ключова роль залишається за продавцем, 
який координує всі ці служби відповідно 
до бажань клієнта і «розрулює» проблемні 
питання. Люди, звичайно ж, є визначаль-
ним фактором успіху роздрібного сало-
ну. Хоч би як Ви його «причесали» б, ніхто 
нічого у Вас не придбає, якщо на вході по-
садити злого ротвейлера.

Ваш салон має бути живим додатком для 
купівлі дверей, а Ваші люди - його технічною 
підтримкою оперативного реагування. Ко-
мандою «STATUS DOORS» вже ведеться актив-
на робота з втілення зазначених ідей в життя, і 
ми будемо раді ними поділитися. Наші двері 
відкриті для всіх!

Свіжих ідей та удачі лідерам дверного ринку!

Зінченко Олександр-  
директор зі збуту фабрики «STATUS DOORS»

Продажі

Про роздріб для 
сучасників



28

Не секрет, що коли обго-
ворюється тема продажів, 
то найчастіше виникають на-
ступні основні фактори, що 
впливають на них:

– Ціни;
– Продавці;
– Маркетинг.
Давайте розберемо кож-

ний з факторів окремо, роз-
ріжемо та подивимося, що ж 
усередині.

Ціни

Я зіштовхувався з різними 
думками з приводу цін. Одні 
кажуть, що треба тримати 
низькі ціни та продавати яко-
мога дешевше, оскільки на-
явна низька купівельна спро-
можність. Інші, що, мовляв, 
давайте продавати щось до-
роге, тому що краще прода-
ти один Мерседес, ніж десять 

Таврій. Треті кажуть, що треба 
мати всю лінійку товарів, від 
дешевих до дорогих, і акцент 
робити на середніх. Як дума-
єте, що краще? 

Моя думка, що кожний ва-
ріант має право на існуван-
ня. Але недостатньо заявити, 
що ми вибираємо варіант 
1, 2, 3 або їхню комбінацію. 
Ціна – це тільки одна складо-
ва Вашої стратегії, і далеко не 
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завжди найголовніша. Сюди 
треба додати конкурентну 
перевагу, стратегічний мар-
кетинг, відсутність або наяв-
ність додаткових сервісів або 
супутніх продуктів (у дверни-
ків часто продаються покрит-
тя для підлоги, меблі, вікна). 
Просто не зупиняйтеся на ціні. 

Наприклад, робота в низь-
кому ціновому діапазоні при-
пускає стратегію низьких ви-
трат, а це:

1. Високоефективне об-
ладнання;

2. Масове виробництво;
3. Відносно вузький асор-

тимент;
4. Великі відвантаження 

на одного клієнта або велика 
кількість стандартизованих 
роздрібних точок (наприклад, 
Епіцентри);

5. Продумана логістика;
6. Віджим постачальників;
7. І т.п.
 Можна в книжках пошука-

ти опис компонентів стратегії 
«Низьких цін» (вона ж «Низь-
ких витрат»). Руйнує це все, 
наприклад, спроба комбіну-
вати стратегію «низьких цін» 
із широким асортиментом. 
Розумієте, все має відпові-
дати одне одному. Тому ви-
значіться з цінами, під кожний 
варіант побудуйте окрему 
бізнес-модель, у якій розпи-
шіть інші компоненти, полічіть 
та дійте відповідно до своєї 
стратегії.

Продавці
На скільки продажі зале-

жать від продавців? Є бізне-
си, де вплив продавців зведе-
ний до мінімуму, наприклад, 
в інтернет-магазинах, супер-
маркетах, автозаправках, і 
це свідомо обрана страте-
гія. Давайте подивимося на 
дверний роздріб, без якісної 
консультації клієнт або нічого 
не купить, або зробить вибір 

виключно на базі такого кри-
терію, як ціна. Якщо ми хоче-
мо підняти середній чек, то 
ми маємо зробити так, щоб 
продавці працювали та роби-
ли свою роботу на «відмінно». 

Розглянемо ситуацію доклад-
ніше. Давайте опишемо ідеаль-
ного менеджера з продажів:

1. Легко спілкується з 
людьми будь-якого рівня;

2. Знає продукт, який 
продає;

3. Вивчає технології та 
техніки продажів;

4. Самостійно шукає 
можливості продавати більше;

5. Хоче продавати більше 
просто зі спортивного інтере-
су, і, що найголовніше, справді 
багато продає.

Звичайно, можна ще дода-
ти кілька якостей та розписа-
ти їх детальніше, але давайте 
зупинимося на цих найголов-
ніших. Такі продавці взагалі 
існують? Скільки відсотків та-
ких продавців? Чи можна зі 
звичайних продавців зроби-
ти продавців мрії? Давайте 
по черзі: такі продавці є; без 
шліфування таких 20% (хтось 
скаже менше, я не спереча-
тимуся); зі звичайних продав-
ців можна створити продавця 
мрії (не зі всіх + треба напру-
житися). Отже, що ж потрібно, 
щоб створити цих Брюсів все-
могутніх?

Продавець, який 
легко спілкується з 
людьми

Є такий парадокс: ми лю-
бимо купувати, але терпіти не 
можемо, коли нам продають. 
Яким чином зробити так, щоб 
продавець не накидався на 
клієнта, а той не відчував, що 
на нього полюють, як на здо-
бич? Для цього треба змінити 
ставлення продавців до само-
го процесу продажу. Необ-
хідно показати, що завдання 

продавця – це допомогти клі-
єнту зробити вибір для вирі-
шення його конкретної мети. 
Щойно ми змінюємо акцент 
із продажу на допомогу, у 
наших менеджерів відпадає 
кнопка «я повинен продати», а 
покупець перестає відчувати, 
що йому намагаються щось 
впарити. Клієнт, бачачи щире 
бажання з боку продавця до-
помогти, починає сприймати 
його роботу як щось цінне. 
Саме тут народжується нор-
мальне ставлення покупця до 
продавця. Звичайно, ми ма-
ємо потренувати продавців 
входити в контакт, щоб вони 
спокійно почувалися, але це 
вже вторинне.

Продавець, який 
знає продукт

Чудово, але як цього домог-
тися? Адже продавці не хо-
чуть вивчати продукт, не хочуть 
читати матеріали та справді 
розбиратися в тому, що про-
дають. Ключове – треба, щоб 
вони захотіли. Слід показа-
ти дуже чітку залежність між 
знаннями про продукт, про-
стоту продажу та досягнен-
ням особистих цілей продав-
ця. Знаєте, який продавець 
для мене найкращий, – той, 
який хоче купити квартиру. 
Саме в нього висока мотива-
ція (внутрішній позив) вивчити 
продукт, багато та легко про-
давати й заробляти  премі-
альні втричі, вп’ятеро більші, 
ніж його ставка. Що робити, 
якщо квартира є? Треба роз-
вивати його бажання кудись 
поїхати, підштовхувати до но-
вих вражень. Так, є ще аль-
тернативний метод – змусити 
його вивчити продукт, але тут 
Ви самі можете оцінити його 
ефективність.
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Продавець, який 
вивчає технології 
продажів і само-
стійно шукає мож-
ливості продавати 
більше

Цікава штука: вивчення тех-
нологій і технік продажів в ос-
новному пов’язане з проход-
женням тренінгів. І тут є дуже 
тонкий момент: НЕ ПЛАТІТЬ ЗА 
СВОЇХ СПІВРОБІТНИКІВ! Як мі-
німум, зробіть так, щоб вони 
самі оплатили 50% вартості 
тренінгу. Із чим це пов’яза-
но? Коли Ви інвестуєте гроші 
(будь-куди), Ви очікуєте відда-
чу, і співробітники про це зна-
ють: необхідно напружитися, 
перейти на нову технологію, 
зламати себе. А раптом не 
вийде, а раптом я не збільшу 
продажі? Простіше відразу ж 
після тренінгу соломку підсте-
лити: тренінг був поганий, ми 
це й так знали, це не спра-
цює... До мене які претензії, 
це Ви не туди гроші вклали. 
Такий певний захисний меха-
нізм. Зламати це можна тіль-
ки одним чином: продати їм 
ідею тренінгу так, щоб вони 
за нього заплатили. Коли спів-
робітники роблять цю інвести-
цію, вони зацікавлені повер-
нути ї ї у вигляді % від продажів. 
Дайте їм таку можливість і по-
дивіться, що вийде. Ви будете 
здивовані. Цей самий підхід 
працює і з самостійним по-
шуком можливостей прода-
вати більше.

Продавець, який 
хоче продавати 
більше та справді 
продає

Сюди, звичайно, підходять 
усі фактори, зазначені вище, 
але я хотів би розглянути ще 

кілька: процес наймання та 
заохочення результатів. Най-
майте людей, які справді 
продають. Розрізняйте тих, 
хто КАЖЕ, що багато прода-
вав, і тих, хто РЕАЛЬНО про-
давав і може продавати. Для 
цього є різні методики про-
ведення інтерв’ю, тестові тиж-
ні й т.п. Знайдіть свій метод і 
дійте. І друге, приділяйте 70% 
вашої уваги тим, хто добре 
продає: хваліть їх, мотивуйте, 
кажіть про них на зборах, на-
городжуйте їх телевізорами 
та поїздками. У цілому, наго-
лошуйте на досягненнях, і їх 
буде набагато більше. Це не 
просто, ми не звикли хвалити, 
адже ми й так платимо за це, 
але працює такий підхід на 
200% – спробуйте.

Маркетинг

Це ще один цікавий двигун 
у збільшенні продажів. Іноді 
ми це називаємо рекламою, 
іноді ще чимось, іноді витра-
чаємо на це гроші, іноді ні, 
варіантів маса. Моя думка, 
що важливо зрозуміти, що 
традиційний маркетинг (або 
те, що ми під ним розуміємо) 
має за мету виконання трьох 
завдань:

1. Привести клієнтів у 
точку продажу (назвемо це 
рекламою);

2. Зробити так, щоб у 
точці продажу клієнт точно 
зрозумів, як двері, представ-
лені там, вирішують конкрет-
но його завдання (назвемо 
це розумінням продукту);

3. Поширити про Вас 
гарну думку, коли Ви успішно 
вирішили завдання клієнта 
(назвемо це зв’язком із гро-
мадськістю).

Важливо, щоб усі ці три 
завдання були вирішені в 
комплексі. Інакше, якщо клі-
єнти до Вас не приходять і не 
телефонують, Ви дістаєте ме-
неджерів холодними дзвінка-
ми (я не кажу, що це робити 
не варто, можливо, це і є ваш 
метод робити рекламу); якщо 
клієнти приходять, а Ваші 
зразки дверей погано вста-
новлені, висять на найдешев-
ших петлях, немає варіантів 
прокрашення, розрізів і т.п., 
вони розвертаються та ідуть; 
якщо Ви не збираєте відгуки, 
не проводите вечірки з диза-
йнерами, не нагороджуєте 
кращих клієнтів поїздками й 
т.п., сарафанне радіо так і 
не запрацює. У цілому, вико-
ристовуйте маркетинг комп-
лексно та з розумом.

Резюме

Ціни на продажі впливають, 
але не критично. Усе зале-
жить від Вашої стратегії, кож-
ний ї ї елемент має відпові-
дати один одному, а це тема 
окремої статті.

Продавці в першу чергу ма-
ють хотіти продавати, а Ваше 
завдання – це бажання повся-
кчас підтримувати: запускай-
те змагання на поїздки, Ваші 
преміальні мають перекри-
вати їхні  інвестиції в навчання, 
а хороші результати повинні 
бути всім відомі.

Маркетинг має бути комплек-
сним і вирішувати всі завдан-
ня. Якщо хоча б одне випадає, 
продавцям справді складніше 
робити свою роботу.

*У статті використані ідеї 
з семінарів Висоцький Кон-
салтинг і тренінгу «Багатий 
продавець» Андрія Сізова.

Євген Потьомкін -
власник компанії Модус

ДІЗНАТИСЯ
 БІЛЬШЕ!
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БАЖАЄТЕ ЗБІЛЬШИТИ ПРОДАЖІ?

ПІВРОКУ БЕЗКОШТОВНОЇ 
МОТИВАЦІЇ ВАШИХ МЕНЕДЖЕРІВ

®

ДІЗНАТИСЯ
 БІЛЬШЕ!
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Для початку давайте роз-
беремося з самим поняттям 
відкату. 

Відкат – це бонус, який «тиш-
ком» отримує менеджер за 
продаж певного товару. Але 
буває й інший вид відкату. Це 
офіційний бонус менеджеру 
від постачальника через ке-
рівництво магазина. Чим вони 
відрізняються, що одержують 
усі сторони, і чому й від відка-
ту, і від офіційного бонусу од-
наково страждає керівник?

Як працює відкат? 
При відкаті постачальник 

дає гроші напряму продав-
цю, без відома керівництва. 
Що виходить у такому випад-
ку? Відкат закладається в ціну 
товару й утворюється змова 
постачальника та продавця. 
Продавець починає продава-
ти («впарювати») тільки той то-

вар, від якого отримує відкат. У 
підсумку, кінцевий покупець 
купує не те, що йому потріб-
но, а те, що йому «впарили», і 
залишається незадоволений. 
Або, ще гірше, коли прода-
вець пропонує дорогий то-
вар, а клієнт не погоджується 
– просто втрачає його. 

Продавець не зацікавлений 
у тому, щоб продавати інший 
товар. Він відчуває розчару-
вання від продажу без відкату, 
у нього немає відчуття вигра-
шу, перемоги. У підсумку, та-
кий продавець починає пра-
цювати на постачальника, а 
не на магазин. І перемогу він 
відчуває тільки тоді, коли одер-
жав відкат із продажу. У під-
сумку складається наступна 
ситуація: хочеш продавати 
свою продукцію – плати від-
кат, хочеш більше продавати 
– плати відкату більше. І по-

стачальнику для збільшення 
продажів потрібно працюва-
ти не з якістю товару, а з вели-
чиною відкату. 

А чим відрізняєть-
ся офіційний бонус 
від відкату? 

В обох випадках постачаль-
ник доплачує продавцю за 
продажі, тільки відкат він пла-
тить прямо, а офіційний бо-
нус – через керівництво ма-
газину. У першому випадку 
власник магазину проти від-
катів, а в другому – знає про 
них, згодний з ними й сам 
стимулює зростання таких 
продажів. 

Для співробітника відмін-
ність тільки в тому, що при 
офіційному бонусі він не 
боїться звільнення за відкат.  
Але магазин в обох випадках 

Продажі

Як відкати впливають 
на компанію Денис Мельников - засновник 

компанії Very Dveri
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втрачає свій заробіток, адже 
продавець продає тільки те, 
що йому цікаво. Тобто для 
власника не існує різниці, від-
кат це чи бонус, у кожному 
разі він втрачає. 

Давайте розбере-
мо на цифрах, як ви-
никає відкат.

Вартість дверей у роздріб 
10 000 грн. Магазин заробляє 
25% маржинального прибут-
ку – 2500 грн, а продавець 
одержує від продажу 2% – 200 
грн. При цьому керівник кри-
чить: «Дай більше прибутку, 
25% це мало. Я хочу 40». При 
цьому в мене, як у постачаль-
ника, виникає запитання: «А 
навіщо мені піднімати заро-
біток магазину до 40%, якщо 
я можу досягти тих самих 
продажів, збільшивши бонус 
продавця на один  відсоток?». 
І так нескінченно... До мене 
доходили чутки, що деякі ком-
панії платять відкатом 5% при-
бутку(!). Про який розвиток 
далі можна казати? Куди це 
все призводить, Ви самі пре-
красно знаєте. В остаточно-
му підсумку, програють усі.

Який шлях продажу 
товару в магазині? 

Ви колись замислювалися 
про те, як магазин продає то-
вар? Хто бере участь у прода-
жі? Хто впливає на результат?

Проаналізувавши свій дос-
від продажів, я дійшов виснов-
ку, що продаж залежить від 
кількох факторів:
● реклама магазину/
товару;
● інтернет-просування;
● викладення товару 
(стенд);
● рекламна продукція 
(листівка, каталог);
● консультація покупця;
● сервіс.
Якщо ми заберемо хоча б 

один пункт із цього списку – 
продавати буде складніше. 
Якщо підсилимо – продавати 
буде легше. Виникає запитан-
ня: «Чому виробник платить 
тільки за консультацію клієн-

та?». Давайте платити ще за 
інтернет-просування, щоб 
основний акцент робився на 
Ваш товар, давайте заплати-
мо ще за стенд, щоб Ваш то-
вар завжди натирали до бли-
ску й він виглядав гарнішим 
(ефектнішим) усіх... І так не-
скінченно.

Принаймні ми приходимо 
тільки до одного результату: 
знімаємо відповідальність 
за мотивацію співробітників 
у власника магазину. Він не 
зможе управляти своїм пер-
соналом, адже зарплату всім 
платимо ми! І як виглядатиме 
цей магазин? Чого хотітимуть 
співробітники?

Уявіть собі таку ситуацію: 
маркетолог активно рекла-
мує товар компанії «А», він 
витрачає весь бюджет на ї ї 
просування, а його прода-
вець активно пропонує товар 
компанії «Б», що платить йому 
відкат. Що ми одержуємо в 
такому випадку? Клієнту спо-
добався товар «А» у рекламі, 
а продавець «впарює» йому 
товар «Б». У вас не створюєть-
ся враження, що вони працю-
ють на різні компанії? Хто про-
грає в цьому випадку? 

Хай там як, відкат завжди 
приносить руйнування мага-
зину, покупцю, постачальнику.

Як усе має працю-
вати?

Як магазину підняти свій 
дохід і замотивувати співро-
бітників на досягнення макси-
мального результату для ком-
панії? 

У процесі досягнення цієї 
мети важливі всі співробітни-
ки. Вони мають бути зацікав-
лені передусім у зростанні 
доходу компанії, від якої за-
лежить і їхній заробіток. Не в 
зростанні продажів конкрет-
ного товару «А», а в загаль-
ному прибутку компанії. Для 
цього кожний має виконувати 
свої функції:
● власник визначає, з 
яким товаром працювати, а з 
яким ні;
● власник створює та 
контролює мотивацію всіх 

співробітників;
● маркетолог рекламує 
товар, залучає клієнтів у 
магазин;
● продавець реєструє 
угоду; 
● сервісний відділ до-
ставляє, монтує;
● відділ якості контро-
лює роботу на всіх етапах;
● і т.п.
Цей список можна про-

довжувати нескінченно. Але 
головне одне: ВСЯ команда 
відповідальна за результат! 
Кожний впливає на рівень до-
ходу! І тільки командна робо-
та приведе магазин до успі-
ху! Не можна виділити одного 
співробітника й дати йому ви-
нагороду, забувши при цьому 
про всю команду! 

Постачальник може дати 
бонус всьому магазину за до-
сягнення певних результатів. 
Наприклад, магазин продав 
його товару на 100 000 грн, і 
постачальник як бонус орен-
дував будинок із басейном 
для всієї команди магазину. 
Також, вони можуть разом 
провести PR-акцію, збільшити 
бюджет на рекламу й т.п.  Іс-
нує маса способів збільшити 
продажі й при цьому заціка-
вити весь персонал магазину.

Уся команда має одержу-
вати відсоток від доходу, який 
вона приносить. Тільки тоді за-
лишаються у виграші всі сто-
рони – і постачальник, і влас-
ник, і співробітники.

Підіб’ю підсумки:
Відкати знищують компанію.
Якщо Ви хочете, щоб уся 

Ваша команда працювала 
на результат, – створіть систе-
му мотивації від доходу, роз-
робіть систему заохочення 
всієї команди.

Досить стимулювати відка-
ти, візьміть відповідальність за 
мотивацію своєї команди й 
за те, що продаєте. Тільки тоді 
Ви почнете по-справжньому 
заробляти. 

Денис Мельников -
засновник компанії Very Dveri
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- Що необхідно для 
створення успішної 
компанії?

- Перший крок до створен-
ня компанії - це мрія. Мрія 
завжди народжує ідею. А 
будь-яка правильна ідея ви-
магає реалізації. Без подо-
лання своїх страхів немож-
ливо рухатися вперед. Без 
необхідних ресурсів (капітал, 
час, праця та ін.) не зможе іс-
нувати навіть дуже  маленьке 
підприємство. Без установ-
леної системи цінностей не 
сформується команда, а без 
добре підібраної команди 
не буде подальшого розвитку 
компанії. Дуже важливим для 
створення успішної компанії 
вважаю побудову системи, 
забезпечення конкурентос-
проможності та постійний по-
шук нових можливостей. 

Наша компанія йшла до 
успіху еволюційним шляхом, 
постійно інвестуючи прибуток 
у розвиток. Компанія - сімей-

на (як, утім, і багато італійських 
компаній - це нас зближує), 
що накладає деякий відби-
ток і на стиль керівництва:  для 
нас усі співробітники ком-
панії - наша велика сім’я, а всі 
наші партнери - друзі.  А веде 
нас усіх до перемоги любов 
до своєї справи та до дверної 
фурнітури, яка особисто для 
мене завжди асоціювалася 
з брендовими ювелірними 
прикрасами для дверей.

- Які тенденції очі-
куються на ринку 
дверей і дверної 
фурнітури?

- Наша компанія завжди 
стежить за тенденціями цьо-
го ринку, починаючи з пер-
ших показів новинок «двер-
ної моди» на європейських 
виставках до моменту реалі-
зації ідей українськими ви-
робниками. Дверна фурніту-
ра - це й створення певного 
статусу дверної продукції, і 

можливість відрізнятися від 
інших, і спосіб формуван-
ня кращої собівартості при 
кращій якості. Практично 
всі новинки, які презентують-
ся італійськими виробника-
ми та, на наш погляд, будуть 
цікаві українському спожи-
вачу, у найкоротший термін 
поповнюють нашу складську 
наявність. Іноді на сприйнят-
тя йдуть роки, як у випадку зі 
прихованим алюмінієвим 
коробом, який був розробле-
ний італійцями понад десяти 
років тому, але став трендом 
нашого ринку зовсім недав-
но. Але в наш час, коли всі 
виробники відвідують євро-
пейські виставки, розуміння 
необхідності впровадження 
інновацій приходить швидше, 
адже на сьогодні продукцією 
та успіхами багатьох україн-
ських виробників дверей воі-
стину можна пишатися.

Дверний ринок постійно 
розвивається та змінюється, 
будуть змінюватися й моделі 
бізнесу. Великі дверні мережі 

«З досвідом приходить зрілість, а її супроводжує скромність».
 Іцхак Адізес

Тетяна Руденко - співвласниця та керівник компанії   Полімерсервіс.
Компанію Полімерсервіс створено 1998 року й незабаром вона святкуватиме своє 20-річчя. 
На сьогодні ми займаємо досить вагому частку ринку дверної фурнітури в Україні, охоплю-
ючи всі канали продажів по двох напрямах, - фурнітура для міжкімнатних дверей і фур-
нітура для вхідних дверей. Продуктова лінійка багатотисячних асортиментів охоплює всі 
цінові сегменти  продукції, дозволяючи зробити вибір споживачу з будь-яким бюджетом
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розвивають власні виробни-
цтва, що підштовхне вироб-
ників дверей розвивати власні 
роздрібні мережі продажів. 
Швидке впровадження інно-
вацій буде відрізняти як лідерів 
цього ринку, так і виробників, 
які вміють швидко перебудо-
вуватися. У роздрібному сег-
менті очікуємо збільшення 
кількості угод при зменшен-
ні їхньої середньої вартості, 
що пов’язано зі збільшенням 
частки малоформатного 
житла. Мода на «невидиме 
та нечутне» - приховані петлі, 
безшумні магнітні механіз-
ми, приховані алюмінієві ко-
роби й невидимі розсувні 
системи - триватиме. Дедалі 
більш актуальними стають 
системи економії житлового 
простору - розсувні та рото-
системи. Для вхідних дверей 
стануть частіше затребувані 
високотехнологічні продук-
ти з електронним контролем 
доступу, а також замки та 
циліндри з додатковими еле-
ментами безпеки. Очікуємо 
збільшення затребуваності 
дверної фурнітури «Made in 
Italy», адже Італія - це лідер 
світового ринку в fashion-ін-
дустрії, дизайні та інноваціях, 
у тому числі у дверному сег-
менті. А український вироб-
ник у прагненні відповідати 
рівню європейської якості 
буде наближатися до своєї 
мети також і за рахунок уста-
новки сертифікованої євро-

пейської фурнітури. Світ стає 
технологічнішим й доведеться 
слідувати цьому тренду. А нове 
покоління, яке зростає на висо-
котехнологічних пристроях і вже 
звикло в найкоротший термін 
одержувати бажаний продукт 
за допомогою натискання кноп-
ки в Інтернет, формуватиме сег-
мент інтернет-продажів, а також 
потреби прискорення строків 
виробництва, постійної складсь-
кої наявності та інновацій. 

Можливості розвитку ек-
спорту будуть безпосеред-
ньо пов’язані з собівартістю 
продукції та можливостя-
ми пошуку ринків збуту. На 
собівартість продукції дуже 
впливає ринок праці й зро-
стання сировинних ринків. Не 
останню роль у розвитку екс-
порту зіграють військові кон-
флікти та природні катакліз-
ми в інших країнах.

- Що б Ви побажа-
ли молодим компа-
ніям, які тільки осво-
юють нішу дверного 
бізнесу?

- Із власного досвіду можу 
дати кілька порад ком-
паніям-початківцям:

• Визначте стратегію 
свого розвитку в цій досить 
зайнятій ніші;

• Позначте цілі, побудуй-
те систему роботи, створіть 

команду;
• Слухайте ринок, вив-

чайте досвід, робіть виснов-
ки, приймайте рішення;

• Забезпечте конкурен-
тоспроможність та впізна-
ваність продукції;

• Займайтеся своєю 
справою. Спеціалізація - 
ключ до успіху;

• Не бійтеся відрізняти-
ся. Прагніть цього;

• Не демпінгуйте.  Дем-
пінг - це страх. Страх - доля 
слабких;

• Викорінюйте коруп-
цію. Корупція розбещує та 
руйнує компанію;

• Постійно шукайте нові 
можливості;

• Не зупиняйтеся на до-
сягнутому та безперервно 
вдосконалюйтеся.

«Щоранку в Африці про-
кидається газель. Вона має 

бігти швидше за лева, інакше 
загине. Щоранку в Африці 

прокидається й лев. Він має 
бігти швидше за газель, інакше 

вмре від голоду. Не має зна-
чення, хто ти, - газель чи лев. 

Коли встає сонце, треба бігти». 
Т. Фрідман

Заробляйте, розвивайтеся, 
інвестуйте! 

Тетяна Руденко - 
співвласник 

компанії Полімерсервіс
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Відкриття гіпермаркету но-
вого формату «Город две-
рей» дало потужний поштовх 
до створення масштабного 
торговельного простору, який 
нарешті спростував архаїчні 
умовності в експонуванні су-
часної дверної продукції.

Ключові ідеї проекту:
- радикально інноваційний 

підхід до реалізації експози-
ційного обладнання;

- ретельне функціональне 

планування - нічого зайвого, 
тільки корисний простір;

- максимальний ресай-
клінг - повторне викори-
стання матеріалів із турбо-
тою про довкілля.

Серед нагальних завдань, які 
належало виконати, кристалі-
зувалися три пріоритетні.

1. Відмовитися від гіпсових 
конструкцій, які раз попри 
раз додавали небажаного 
безладу під час оновлення 

експозицій у торговельному 
залі. А зважаючи на регуляр-
ну витратність такого мате-
ріалу, становили ще й фінан-
сову незручність.

2. Розробити постійне, та 
водночас мобільне, посад-
кове місце, яке легко присто-
совується до динамічного 
асортименту.

3. Реалізувати концепту-
альний задум засновників гі-
пермаркету та зробити мож-
ливим для відвідувачів увійти 
до дверей. Попри очевидну 
абсурдність, за експозиці-
йними дверима абсолютної 
більшості дверних салонів - 
глуха стіна. 

У результаті повного взає-
морозуміння усіх учасників 
процесу і кропіткого аналізу 
недоліків попереднього тор-
говельного приміщення про-
ект акумулював індустріаль-
ний інтер’єр із практичними 
атрибутами конструктивізму 
- а це чіткий функціональний 
зв’язок між усіма зонами, а 
також строго логічний підхід у 

Продажі

Якою повинна бути торгова точка, для того щоб претенду-
вати на премію «Інтер’єр року»?

Ідеєю нового підходу до дверного роздрібу поділився Андрій Шпетний - співвласник 
гіпермаркету «Город Дверей». Максимальна орієнтація на споживача, зручність та 
комфорт для персоналу, універсальність виставкових конструкцій, європейський під-
хід до розподілу робочого простору та турбота про довкілля - ось чим керувались ке-
рівництво та архітектор на шлях оновлення торгової точки.

Номінація: Інтер’єр торгівельних приміщень та підприємств громадського харчування 
Над проектом працювали:
Рина Ловко, архітектор
Юрій Цегла, конструктор
Площа: 850 кв.м. 

Рина Ловко - архітектор
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плануванні кожного квадрат-
ного метра. Зважено най-
менші дрібниці!

У центрі уваги - могутнє ви-
ставкове устаткування з ме-
талу. Нагадуючи гігантський 
дитячий конструктор, воно 
з легкістю адаптується до 
будь-якого розміру дверей. 
Інноваційним рішення в ек-
спонуванні продукції, безпе-
речно, стала наскрізна будо-
ва посадкового місця. Вуаля і 
відвідувачі гіпермаркету відте-
пер можуть не лише відчини-
ти, а й увійти у кожні двері. Ло-
гічним продовженням можна 
вважати наявність добірної 
дошки, встановленої зі зво-
ротного боку. Ці принципові 
відмінності демонструють ви-
нятково новаторський харак-
тер проекту «Город дверей» у 
ніші дверної продукції.

Торговельний простір 
містить декілька функціо-

нальних зон, де комфортно 
працюють близько 30 співро-
бітників гіпермаркету. Пер-
ший поверх:

- зона роздрібної торгівлі - 
своєрідна вітальня, де відвіду-
вачів зустрічають менеджери;

- експозиційна - тут пред-
ставлено близько 300 ви-
ставкових моделей;

- зона для гостьових екс-
прес-перемовин (до 10 осіб);

- лекційна з проектором 
(до 50 осіб), де проводяться 
корпоративні семінари та 
інші важливі заходи;

- дитячий куточок для ма-
лювання - тут малеча може 
перепочити, в той час як 
батьки зайняті вивченням 
асортименту;

- бібліотека, де архітектори 
та дизайнери інтер’єрів ма-
ють змогу за чашечкою кави 
переглянути актуальні ката-
логи та фахову літературу;

- зона підвищеного ком-
форту для співробітників -із 
мінікухнею, шафками для 
зберігання особистих речей, 
а також просторим санвуз-
лом та душовою.

Другий поверх:
- зона для перемовин - тут 

відбуваються внутрішні на-
ради;  

- адміністративна частина 
гіпермаркету.

Серед матеріалів перева-
жають необроблений метал, 
дерево, скло. У контексті ре-
сайклінгу проект ілюструє 
низку екстравагантних рі-
шень. Яскравий приклад – 

вчасно помічене промисло-
ве стелажне оснащення, на 
яке чекала доля брухту, якби 
не ідея вдихнути в метал ще 
одне життя та виготовити із 
нього переважну більшість 
металевих конструкцій, зо-
крема платформу другого 
поверху. До слова, загалом 
тут використано 17 тонн ме-
талу! Потужне броньоване 
скло, за яким зручно розта-
шувався касир гіпермаркету, 
також зазнало реінкарнації. 
Його придбано на аукціоні у 
банку. В результаті вдалося не 
лише заощадити значні кош-
ти замовника, а й органічно 
продовжити тему індустріаль-
ного інтер’єру.
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Як показують опитування, 
багато компаній України ма-
ють потребу у висококваліфі-
кованих фахівцях. 

Ми з Вами хочемо найняти 
класних, працьовитих, відпо-
відальних, цілеспрямованих 
людей. І найчастіше на замі-
ну існуючим співробітникам, 
які «утомилися», «перегоріли», 
«нічого не хочуть», але найм 
– непроста справа. Звичайно, 
якщо у Вашого HR рівень заш-
калює, то Вам дуже повезло. 
Залишилося тільки освоїти всю 
юрбу здобувачів, які зривають 
Вам двері з петель, бажаючи 
працювати саме у Вас. 

Однак і в цьому випадку є 
проблема - керівники не хо-
чуть наймати нових людей. 
Знаєте чому - нових людей 
треба навчати. Найстрашні-
ше слово «ВЧИТИ». 

Вчиш його вчиш, а він бац, і 
передумав працювати через 
тиждень. І починай, любий 
керівник, все заново. І це до-
бре, якщо треба вчити одно-
го, а якщо трьох? І всі йдуть. А 
керівник уже в них час вклав, 
сили, своєї роботи не зро-
бив, а частину себе віддав. 
Новенький пішов, йому одна-
ково, що він забрав частину 
керівника. І так раз за разом. 

Як Ви думаєте, захоче ке-
рівник давати заявки на нових 
співробітників? Ні, звичайно, 
кому подобається втрачати 
частину себе. 

Проте робота нікуди не по-
ділася, рук як не вистачало, 
так і не вистачає, і що наш 
керівник робить? Він надягає 
костюм супер-героя 80 лвл і 
починає штовхати, підніма-

ти, «воскрешати» і надихати 
співробітників, які «ледь живі». 
Він це робить від безнадії. Ну й 
що, що вони «ледь дихають», 
зате свої, і їх ВЧИТИ не треба, і 
керівник готовий з ними якось 
працювати далі. 

Під ЯКОСЬ - я маю на ува-
зі РОБИТИ РОБОТУ ЗА СВОЇХ 
ПІДЛЕГЛИХ.

Підсумок усього цього. 
Перевантаження керівника, 

купа незавершених справ, 
зменшення швидкості робо-
ти, падіння результатів. І ми з 
вами втрачаємо хороших ке-
рівників.

STOP! Давайте зупинимося 
на цьому етапі, і подивимося 
на вихід із цієї страшно прав-
дивої історії. 

 – Як домогтися того, щоб 
керівник любив наймати но-
вих співробітників?

– Як відновити бажання лю-
дей до навчання?

– Як прищепити в компанії 
ідею, що той, хто вчиться, - 
супергерой?

На ці запитання в MODUS 
є не просто відповіді, а кон-
кретні дії, підтверджені ре-
зультатами. 

Давайте по черзі.
– Як домогтися того, щоб 

керівник любив наймати но-
вих співробітників?

Тут на допомогу приходять 
підготовлені матеріали з нав-
чання. Це можуть бути мето-
дички, короткі відеоролики, 
презентації, опис властивос-
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тей і вигід, спецкреслення, 
скрипти розмов по телефону 
й багато іншого. Бажано мати 
описану історію компанії та 
вигоди роботи саме з Вами.

Зверніть увагу, що великий 
шматок інформації важко 
освоїти за короткий час, осо-
бливо, якщо не  зрозуміло, у 
якій послідовності цю інфу по-
трібно вивчати. Ми рекомен-
дуємо створити план навчан-
ня з конкретними кроками та 
підкріпленими матеріалами. 

Співробітник рухається 
цим шляхом самостійно. Ке-
рівник тільки перевіряє вико-
нання пунктів.

• Якщо говорити про 
«ідеальну картинку», після 
кожного кроку існує атеста-
ція, саме так співробітник під-
тверджує, що він зрозумів ма-
теріал, а не просто прочитав.

Дивіться, що ми отримуємо 
при такому розкладі. 

Новий співробітник - одер-
жання плану - пройдені  кроки 
- підтвердження в керівника - 
перевірка в «полях» = Результат

І ви приймаєте рішення від-
повідно до результатів, Ваша 
це людина чи ні.

Усе це займає один тиж-
день, впродовж якого керівник 
витрачає свого часу лише 2-3 
години, і одержує бажаний 
або підтверджений результат. 
А якщо так наймати не одно-
го, а 3-4 чоловік, то з них у Вас 
є шанс вибрати найкращого.

*Я розумію, що не всі про-
фесії можна так закрити. Од-
нак і ми з вами не профучи-
лище та не ВУЗ, і наймаємо 
вузьких фахівців уже з якимось 
рівнем необхідних навичок.

Для більшої частини співро-
бітників цей інструмент пра-
цює. MODUS підтверджує.

Повернемося до інших пи-
тань.

– Як відновити бажання лю-
дей до навчання?

Люди не хочуть учитися в ос-
новному з двох причин:

1. Я все знаю; 
2. Я не знаю, як це нав-

чання допоможе мені в май-
бутньому.

Розглянемо обидві.
«Я все знаю» - таких людей 

неможливо навчити нічому но-
вому, доки Ви не впораєтеся з 
їхньою установкою «Знайки»   

Один зі способів, як це зро-
бити, - дайте співробітнику 
завдання, у ньому необхідно 
застосувати знання, яких у спів-
робітника немає, але їх легко 
можна одержати з готових ма-
теріалів. Підтримайте співро-
бітника в бажанні впоратися з 
завданням, і обов’язково звер-
ніть увагу на його результат.

«Я не знаю, як це навчання до-
поможе мені в майбутньому».

Ця штука в багатьох засіла 
з дитинства. Нас усіх учили 
речей, якими ми нині не ко-
ристуємося. Добре, якщо Ви 
використовуєте 50-30% із усьо-
го, що вивчали в школі/універі/
інституті. Але частіше нас із 
Вами вчили речам, які ми не 
розуміли, потім нас про це за-
питували, викликали до дошки 
та привселюдно ставили двій-
ку. А що таке «2»? Це покаран-
ня за те, що нам не показали, 
як використовувати знання.

Парадокс. Ось чому багато 
хто так не любить учитися.

Як із цим упоратися.
Покажіть наочно, на при-

кладах, як вивчення матеріа-
лів вплине на особистий ре-
зультат кожного та команди в 
цілому. Звичайно, Ви самі ма-

єте хотіти та любити вчитися, і 
повинні знати всі матеріали, 
які використовуються під час 
навчання у Вашій компанії.

Коли людина бачить вигоди 
в майбутньому, вона готова 
вчитися сьогодні.

– Як прищепити в компанії 
ідею, що той, хто вчиться, - 
супергерой.

Ідея - основна, головна дум-
ка, задум, який визначає зміст 
чого-небудь (Тлумачний слов-
ник С.І. Ожегова). 

Керівники показують це 
своїм прикладом.

Піарте результати тих, хто 
вчиться. Постійно кажіть про 
позитивні зміни в співробітни-
ків, які пройшли навчання.

Запустіть ГРУ. Хто за тиждень 
(місяць, квартал) одержить 
найвищий бал по атестації, 
тому м’яч/місяць із неба/ви-
хідний/пуделя/філіжанку кави 
від генерального директора. 

Для того щоб сьогодні поді-
литися з Вами нашими успіш-
ними діями, ми пройшли 
багато доріг, здолали купу 
перешкод і набили безліч ши-
шок. Тепер ми #МаніякиОбу-
чаки готові підтримати Вас. 
Ми готові відповісти на Ваші 
запитання та допомогти за-
пустити ВАШУ АКАДЕМІЮ. Ми 
сильні, коли нас багато!

Олександра Потьомкіна - 
керівник управління якістю та 

кваліфікацією компанії Модус
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Давайте для початку поди-
вимося на ситуацію «бізнес в 
Інтернеті» з боку покупця. 

Усвідомлення – наше 
все

Є три базових рівні усвідом-
лення клієнта.

Перший: у клієнта сфор-
мована потреба придбати 
конкретний товар, у нього є 
не тільки бажання, а й гроші. 
Усе, що треба зробити – по-
казати йому наш товар. Для 
цієї категорії чудово працює 
спрощений підхід: як уже ми 
писали вище, робимо лен-
дінг, пускаємо рекламу на 
Фейсбук, налаштовуємо SЕО 
й полетіли. Скільки на практи-
ці таких клієнтів від загального 
числа? За оцінками експер-
тів – не більш як 5%. Скільки 
власників використовує ви-
щезгаданий підхід – набли-
жається до 100%. Яка ймо-
вірність купівлі саме Вашого 
товару/послуги – 1 з 20. І це 
в найкращому разі. А тепер 

порахуйте, скільки це клієн-
тів, і чи зможете Ви при таких 
розкладах злетіти високо. Ма-
тематика нескладна, на жаль, 
до висот при такому підході не 
дістатися.

Другий: потреба в това-
рі/послузі, швидше, є, ніж ї ї 
немає, але виражена вона 
дуже слабко. Бажання купити 
товар, а вже, тим паче, гроші 
для цієї покупки, навіть не об-
мірковувалися як варіант. Та-
ких клієнтів, за оцінками екс-
пертів – до 40%. Як спрацює 
на них вищезгаданий підхід? 
Людина зайде на Ваш лендінг 
(відразу запитання, а навіщо 
їй туди заходити?), подивить-
ся (а що їй дивитися?), купить 
(а товар/послуга їй потрібні? 
чому Ви так вирішили?). Чо-
гось не вистачає. Про це  по-
говоримо далі.

Третій рівень усвідомлення: 
у клієнта є біль, і він розуміє, 
що йому треба вирішити це, 
але як – він не знає (низька 
усвідомленість). Таких клієнтів 
понад 50%. Очевидно, що го-

резвісний підхід не спрацює. 
Давайте підіб’ємо підсу-

мок: рішення, запропоновані 
на ринку, як правило, вплива-
ють на 5% клієнтів, і конкурен-
ція за ці 5% нежартівлива.

Звідси й слабкі результати 
кампаній по залученню клієн-
тів в Інтернеті та, як наслідок, – 
власник діджитал-маркетингу 
не довіряє. Знали, ходили, ні-
чого не піймали.

Потрібний комплек-
сний підхід

Насправді рішення лежить 
на поверхні. Потрібний комп-
лексний підхід. Необхідна пов-
ноцінна маркетингова страте-
гія, яка буде враховувати весь 
комплекс маркетингу, та ще й 
специфіку клієнта. А підряд-
ник, як правило, хороший у 
якомусь конкретному напря-
мі: або SЕО, або SММ, або 
розробка сайтів, або рекла-
ма на Facebook, або в ме-
сенджерах. Тому й просуває 

Інтернет-маркетинг: від 
створення до могутності

Багато хто думає, що маркетинг – це тільки реклама та продажі. І це не дивно: щодня 
на нас обрушуються сотні рекламних роликів, оголошень у газетах і повідомлень про 
розпродажі. Але реклама та продажі – це не більше, ніж складові частини маркетингу. 

Одним із ключових трендів у сфері малого та середнього бізнесу є його повсюдна 
діджиталізація. Власники масово приймають рішення «переходити в Інтернет». Але як 
робити це правильно – знає мало хто. 

На ринку існує величезна кількість підрядників. Спрощено – це виглядає так: робимо 
лендінг, пускаємо рекламу на Фейсбук, налаштовуємо SEO й полетіли. Чи багато знаєте 
таких, хто з такою схемою злетів? Тримаємо парі, небагато. Давайте розбиратися, чому так 
відбувається. І відповідь на класичне запитання: «Що ж робити?» –  теж спробуємо знайти.
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свою точкову експертизу, як 
істину в останній інстанції. І 
ми цю експертизу не беремо 
під сумнів. Дуже багато клас-
них фахівців на ринку.

Та ось тільки на запитан-
ня: «Яку використати плат-
форму» (а вони що, різні 
бувають?), «Які рекламні ка-
нали» (а хіба крім реклами в 
Facebook і Google просуван-
ня щось ще є?), і тим паче: «Які 
механіки просування» (це що 
таке? це ж не для технарів ре-
сурс), – може відповісти тіль-
ки комплексна маркетингова 
стратегія.

Відразу скажемо, що мар-
кетингова стратегія, а тим 
паче ї ї реалізація – це дорого, 
довго й... принесе відчутний 
результат. Дешево, швидко та 
сердито – це туди, до «переві-
реного» підходу. Перевірено: 
результату немає.

Show must go on
Отже, платформа – це міс-

це комунікації з клієнтом (не 
плутати з лендінгом за 100 
доларів). Дуже важливо пе-
ретворити це місце на шоу, 
де клієнту буде цікаво й ком-
фортно. 

Отже, платформи бувають: 
а) брендовані – повноцін-

ний продуктовий сайт або 
лендінг;

б) небрендовані – напри-
клад, організація цікавої 
для цільової аудиторії гру-
пи, пов’язаної за тематикою 
з ідейним полем бренду, яка 
доповнює продуктовий сайт; 
в) мозаїчні – реалізація єди-
ної комунікаційної ідеї через 
безліч активацій та спецпро-
ектів, пов’язаних між собою 
перехресними посиланнями;

г) винесені комунікації – 
бренд-представництво на 
сторонньому ресурсі, що 
може складатися з сайту 
компанії та не пов’язаних із 
ним спецпроектів;

д) платформи в соціальних 
мережах;

е) Offline-Online платфор-
ми – синергія всіх каналів 
просування бренду, offline та 
online, які припускають кон-
версію комунікації бренду в 
дії користувачів;

ж) мобільні платформи 
– створення мобільного до-
датка до сайту як єдиного 
каналу комунікації між брен-
дом і споживачем і багато 
іншого. Технології, як бачите, 
не стоять на місці.

Жити граючи
Механіка просування – це 

гра, яку ми пропонуємо клі-
єнту. Беручи участь у грі, клі-
єнт погоджується з нашим 
впливом на нього.

Отже, варіанти механік:
а) фотоконкурс – учасни-

ки створюють фото згідно з 
умовами промо, а перемо-
жець визначається шляхом 
голосування за кращу робо-
ту на промо-сайті;

б) Instant Win – у більш звич-
ному варіанті: розіграш ак-
ційних кодів;

в) визначений виграш – від 
вищезгаданого відрізняється 
тим, що виграшний код відо-
мий заздалегідь, треба тільки 
до нього дістатися;

г) купони – користувачі 
скачують електронний купон 
на знижку з обмеженим тер-
міном дії, після чого їм при-
своюється унікальний ID;

д) накопичувальні знижки – 
користувач робить дії згідно 
з умовами промо, за які він 
отримує № знижки або пода-
рунок і т.п.

Яку дорогу вибрати?
Рекламні канали – це доро-

га, якою ми поведемо нашого 
клієнта, захопленого нашою 
грою, на наше шоу.

Отже, основні рекламні ка-
нали:

а) SEO (пошукова оптимі-
зація) – комплекс дій для під-
вищення позицій digital плат-
форм у результатах видачі 
пошукових систем;

б) контекстна реклама – 
рекламні оголошення відо-
бражаються в пошукових си-
стемах, залежно від того, що 
вказує в запиті користувач;

в) медійна реклама – ре-
кламні оголошення розміща-
ються на великих Інтернет-пор-
талах із великою відвідуваністю;

г) SMM (соціальні мережі 
та блоги) – залучення потен-
ційних клієнтів через соці-
альні платформи;

д) еmail-маркетинг – кому-
нікація з потенційними клієн-
тами за допомогою електро-
нних листів.

Думаємо, не варто каза-
ти про те, що й платформи, і 
механіки, і рекламні канали 
мають бути між собою взаємо-
залежні. Мають, інакше гаран-
тувати результат неможливо.

Завжди одержувати 
бажаний результат

Комплексна маркетингова 
стратегія відповідає на запи-
тання: яку треба запропону-
вати клієнту гру, якою доро-
гою його повести та на яке 
шоу? Тоді можна добратися 
до клієнтів, які знаходяться на 
другій і третій стадіях усвідом-
лення, та підняти їх на більш 
високий рівень. У підсумку: 
дійти до першої, а вже потім, і 
продавати можна. 

Ось так. А ви кажете: роби-
мо лендінг, пускаємо рекла-
му на Facebook, налаштовує-
мо SEO і полетіли. Ні! Робимо 
комплексну маркетингову 
стратегію! Визначаємо гру 
(механіку залучення), доро-
гу (рекламні канали) і шоу 
(платформу). Терпляче впро-
ваджуємо це все в життя та 
працюємо над результатом 
(так-так, працюємо, сам по 
собі він не прийде). Налаш-
товуємо продажі. Налагоджу-
ємо виробництво. Ретельно 
працюємо над якістю й сер-
вісом. Одержуємо задово-
лених клієнтів. Робимо потік 
клієнтів постійним й, нарешті, 
отримуємо прибуток. Ну, а 
що Ви з цим прибутком ро-
битимете, – про це нам знати 
не потрібно.

Микола Гончаров - 
засновник та ідейний 

натхненник міжнародної 
компанії iPromo

 (http://ipromo.digital/).
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Розвиток компанії на пряму 
залежить від ефективності 
роботи керівника та співро-
бітників. Чи раціонально Ви, як 
керівник, витрачаєте свій час?

Одні керівники працюють 
не покладаючи рук забувши 
про свою сім’ю, вихідні й тим 
паче про друзів та відпустку, а 
зрештою, виявляється, що не 
співробітники працюють на 
них, а навпаки.

 Інші управлінці наче по-
верхнево дивляться на про-
цес діяльності компанії три-
маючи все під контролем, 
вдало делегуючи задачі під-
леглим і мають час на навчан-
ня, стратегічні роздуми, та на-
віть планований відпочинок. 

До якої з двох категорій ке-
рівників належите Ви? Пре-
красно, якщо до другої. Але, 
якщо вам ближче перша си-
туація, то розберемося в ній і 
спробуємо налагодити вашу 
ефективність роботи.

Для початку варто розі-
братися зі значенням слова 
керівник, виходячи зі словни-
ка, керівник - це той, хто ке-
рує, управляє ким-небудь, 

чим-небудь. Керувати - бути 
головним у будь-якій спільній 
діяльності, спрямовує чиюсь 
діяльність. В англійській мові 
керівник - executive - адміні-
стратор, який здійснює наг-
ляд за виконанням законів, по 
суті домагається їх реалізації. 

Ні в одному тлумаченні сло-
ва “керівник” не говориться, 
що керівник має виконувати 
роботу своїх підлеглих, але 
багато начальників вирішу-
ють проблеми своїх підопіч-
них автоматично, навіть не 
замислюючись. Тим самим 
керівник сам відбирає у під-
леглого необхідність нести 
відповідальність за результати 
виконаної роботи.

Цю ситуацію, звичайно, не 
можна змінити за один день, 
але можна скористатися де-
якими рекомендаціями, які 
допоможуть виправити такий 
стан справ. 

1. Ніколи не приймайте у 
своїх співробітників проблеми. 
Завжди вимагайте, щоб спів-
робітник пропонував рішення. 

2. Коли співробітник хоче от-
римати схвалення рішення у 

свого керівника, він повинен 
викласти на папері або в елек-
тронному вигляді суть пробле-
ми. Також необхідно вказати 
всі дані для прийняття рішення, 
і на закінчення запропонувати 
свій варіант вирішення даної 
проблеми. Тим самим співро-
бітник бере відповідальність за 
свою область діяльності. 

3. Не приймайте кілька ва-
ріантів рішення, запропонова-
них вашим співробітників. Тому 
що прийнявши 2 або 3 пропо-
зиції щодо вирішення тієї чи ін-
шої ситуації, ви, знову ж таки, 
самостійно приймаєте рішен-
ня за свого співробітника. 

4. Якщо рішення, запропоно-
ване вашим співробітником, 
вирішує проблему, то ви його 
схвалюєте, якщо ні - відправ-
ляєте на доопрацювання.

Найцікавіше, що співро-
бітники при складанні такої 
службової записки можуть 
зрозуміти, що ця ситуація зна-
ходиться в області їх відпові-
дальності та компетентності. 
І вирішать цю ситуацію, не 
привертаючи увагу керівника. 

Якщо підсумувати, то зі схва-
ленням вами кожної такої служ-
бової записки, відповідальність 
співробітників буде рости, вам 
доведеться працювати мен-
ше, а вони будуть працювати 
набагато ефективніше. Люди 
з великим задоволенням вті-
люють власні рішення в життя 
і з набагато меншим - ті, які їм 
спускають зверху.

Якщо управлінець вміло 
робить свою роботу, він отри-
мує впорядковану діяльність, 
узгоджені дії співробітників, 
спрямовані на спільну мету, 
де кожен співробітник вико-
нує певні функції, виконує 
розпорядження. Це непроста 
робота, і, виконуючи ї ї добре, 
директор отримує статус, 
пошану і повагу. Він отримує 
підтримку, підтвердження і 
визнання від власника і своїх 
підлеглих, а його будні стають 
впорядкованими маючи ве-
лику ефективність в роботі.

“Бізнес - командна гра. 
Якщо управлінець не знає, 
як правильно організувати 

роботу, то навіть найкращі 
співробітники будуть 
створювати хаос.” - 

Олександр Висоцький
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АВАНТ-ГРУП
вул.Семена Скляренка, 1, м.Київ
Київська область, 04073
(044)221-22-12, (098)221-22-12
info@tura.ua

Фабрика дверей ТМ SteelGuard
пр-т Перемоги 67,корпус D, м.Київ 
Київська область, 03062
(097)787-18-18, (095)787-18-18
(063)787-18-18
info@steelguard.ua

Фабрика дверей Майстерня Кассоне 
вул.Алма-Атинська, 8, м.Київ
Київська область, 02090
(044)599-23-93, (096)947-15-51
 info@maisternia-kassone.ua

Фабрика дверей УНІК
вул.Миколи Василенка, 7, оф.402
м.Київ, Київська область, 03124
(044)223-13-19, (050)525-65-77
(098)819-44-03

ТМ Сталеві двері
вул.Сверстюка, 21, оф.407, м.Київ
Київська область, 02002
(044)221-50-50, (044)466-90-02
(067)466-90-00
s-dveri@ukr.net

Фабрика дверей Світ дверей
вул.Світлицького, 35, м.Київ
Київська область, 04123
(044)229-26-18, (067)905-04-13
(093)586-86-60
mirdverei@i.ua

ТМ Київ Спецсталь
вул.Набережно-Хрещатицька, 14
м.Київ, Київська область, 04070
(044)228-23-97, (044)223-96-05
(044)428-83-25
kievstal@gmail.com

Фабрика дверей Металеві двері
вул.Світлицького, 35, м.Київ
Київська область, 04123
(044)599-27-69, (097)178-50-37
ps75@i.ua

Фабрика вікон та дверей ЕСКО
пров.Радищева, 18, м.Київ
Київська область, 03680
(067)441-00-98, (099)608-23-98
(073)107-11-77
sales.esko@gmail.com

Фабрика дверей Ваші Двері
вул.Волинська, 48/50, оф.307
м.Київ, Київська область
(044)245-80-86, (044)245-80-78
(067)403-22-13
office@vashidveri.com.ua

Фабрика дверей Arbo 
вул.Маршала Гречка, 1/9, м.Київ
Київська область, 04136
(044)238-24-74, (044)238-24-75
(097)222-49-49
info@arbo.com.ua

Фабрика дверей Центр Сотіс
вул. Радищева, 3, оф.Б-203, м.Київ
Київська область, 03680
(044)206-33-82, (044)206-33-83
office@sotis.com.ua

Фабрика дверей Монолiт 
вул. Вiскозна, 3б, м.Київ
Київська область, 02094
(044)223-15-03
info@vzlom.kiev.ua

Фабрика дверей DIS
бул.Вацлава Гавела, 16, м.Київ
Київська область, 03124
(097)777-61-33, (066)777-61-33
dismebel@ukr.net

Фабрика дверей IDEAL
вул.Магніторська, 1А, м.Київ
Київська область, 02094
(044)223-70-45, (067)507-84-32
(063)100-05-02
ideal@dveri-ideal.com.ua

Фабрики Каталог компаний

М. КИЇВ
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ISEOUA.COM
(044) 379 24 59; (098) 727 30 80
info.iseolocks@gmail.com

Системи контролю доступу

Циліндри

Антипаніка

Замки для бронедверей

R

RSC Ukraine - офіційний дистрибютор 
компанії ISEO в Україні
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Фабрика дверей Парус-двері
просп.Петра Григоренка, 39, м.Київ
Київська область, 02140
(044)575-26-21, (066)996-64-20
parus-dveri@ukr.net

ТОВ «Торгово-виробнича 
компанія Андромеда»
вул.Славгородська, 47, м.Київ
Київська область, 02091
(063)123-01-01
info-andromeda@ukr.net

Фабрика дверей STATUS DOORS
вул.Полярна, 12-А, м.Київ
Київська область, 04201
(044)596-29-88, (067)468-06-03
zinchenko@statusdoors.com

Фабрика дверей Власт
вул.Магніторська, 1, м.Київ
Київська область, 02094
(068)338-27-37, (096)338-27-37
info@vlast.com.ua

Фабрика дверей Деко Люкс
вул. Стеценка, 1-А, м.Київ
Київська область, 04136
(044)427-10-45, (044)427-10-46 
(067)402-10-07
dekoo1@ukr.net

Фабрика дверей Gold Line Style 
вул.Вікентія Хвойки, 10, оф.8 
м.Київ, Київська область, 04080
(050)163-40-56, (093)480-53-29
(098)742-71-90
info@goldlinestyle.com

Фабрика дверей Астек
вул.Кайсарова, 1, м.Київ
Київська область, 03022
(044)503-83-25, (050)252-88-66
(067)321-56-59
sale11@astek.ua

Деревообробний комбінат 7 
вул.Богатирська, 9, м.Київ
Київська область, 04209 
(044)412-76-67, (044)412-02-33 
dok_7@ukr.net

Фабрика дверей Легіон 
вул.Бiлоруська, 10/18, оф.48
м.Київ, Київська область, 04050
(044)360-00-92, (096)735-34-41
(063)237-13-14
legion700@gmail.com

Фабрика Нова Де Луччі 
вул.Булаховського, 2/1, м.Київ
Київська область, 03164
(095)380-43-02, (067)236-72-72 
snab.nova@gmail.com

Фабрика дверей Aprio
вул.Глибочицька, 72, м.Київ
Київська область, 04655
044)232-44-02, (097)500-50-44
(050)849-35-97
info@aprio.com.ua

Фабрика дверей Неман
вул.Новокостянтинівська, 22/15
м.Київ, Київська область, 04080
(067)607-97-19, (093)957-50-59
neman.tm@gmail.com

Фабрика дверей Ваш Стиль
вул.Полярна, 12а, м.Київ
Київська область, 04201
(044)596-29-88
info@vashstyl.com

Фабрика дверей Альбіон
вул.Магнітогорська, 1, м.Київ
Київська область, 02094
(066)233-50-85, (063)820-70-29
albiondveri@ukr.net

Фабрики Каталог компаний

М. КИЇВ

Фабрика дверей AXIOMA
вул.Ставкова, 4, с.Борисів
Васильківський район
Київська область, 08606
(098)458-06-32, (050)575-54-70 
vz_ua@i.ua

Фабрика дверей Бастiон-БЦ
вул.Гайок, 218, м.Біла Церква
Київська область, 09110
(068)968-32-32, (067)217-29-49
(063)729-56-99
salon@bastion-bc.ua

Фабрика дверей Двері Україна 
вул.Фастівська, 23, м.Біла Церква
Київська область, 09100
(097)353-81-10 , (098)566-71-23
dveriukraine.ap@ukr.net

Фабрика дверей Справжній майстер 
вул.Гагаріна, 11, м.Біла Церква
Київська область, 09100
(067)924-24-00, (073)035-95-85
(093)510-46-10
derevo80@ukr.net

Фабрика дверей УКРДВЕРІ
вул.П.Запорожця, 359
м.Біла Церква, Київська область
09100
(067)467-06-68, (067)226-84-02

Фабрика дверей Альянс-БЦ
бул.Олександрівський, 106
м.Біла Церква, Київська область
09100
(093)291-09-79, (095)844-84-23
(068)650-06-23
alyansbc@gmail.com

Фабрика дверей Ganus
вул.Шевченка, 123, с.Білогородка
Києво-Святошинський район
Київська область, 08140
(067)438-88-83, (063)338-88-83
ganus.dv@gmail.com

Фабрика дверей Doorclub
вул.Садова, 20, с.Горенка
Києво-Святошинський район
Київська область, 08105
(097)873-97-55, (093)344-28-53
doorclub2017@gmail.com

Pride
вул.Лугова, 6г, смт.Гостомель
Київська область, 08289
(050)377-77-67
pride.door@gmail.com

Фабрика дверей Vporte
ПП Пінчук В.В.
вул.Чкалова, 2, м.Буча
Київська область, 08292
(098)568-74-67, (050)433-05-55
development@vporte.com.ua
sales@vporte.com.ua

ТОВ «Алюiнт»
б-р Незалежності,18, м Бровари, 
Київська область,07400,
(044)338-25-23, (066)145-25-40 
info@aluint.com 

Фабрика дверей Crystallit 
вул.Володимирівська,22A, 
м Васильків, Київська область,08600,
(095)574-29-97, (097)536-46-37
crystallit@ukr.net

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
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Фабрика дверей АРТ ДОР 
пр.Івана Мазепи, 34, м.Дніпро
Дніпропетровська область, 49000
(056)790-45-24, (068)906-54-78
(067)393-37-57
td-artdoor@ukr.net

Фабрика дверей Бронепласт 
вул.Новобудівельна, 5б, м.Дніпро
Дніпропетровська область, 48089
(050)340-32-71, (056)788-04-38
(067)109-01-22
info@broneplast.dp.ua

Фабрика дверей МД Металлдвер 
просп.Олександра Поля, 102-В
м.Дніпро, Днiпропетровська область
49000
(056)796-55-22
dnepropetrovsk1@metalldver.com.ua

Фабрика дверей Wakewood
вул.Філософська, 84а, м.Дніпро
Дніпропетровська область, 49006
(099)757-86-76, (067)628-11-29
info.wakewood@i.ua
wakewood.dp@i.ua

Фабрика дверей FADO 
вул.Суворова, 14, м.Дніпро
Дніпропетровська область, 49089
(067)245-55-42, (056)753-00-72
fadoalina@gmail.com

Фабрика дверей Davidos 
а/с 624, м.Дніпро
Дніпропетровська область, 49000
(056)794-30-81, (050)481-72-00
info@davidos.de
dmitriy.rymarenko@davidos.com.ua

НПФ СВК
бул.Слави, 62-г, м.Дніпро
Дніпропетровська область, 49126
(056)790-12-81
info@woodworking-svk.com.ua
svk-sales@ukr.net

Фабрика вікон та дверей SteKo 
вул.Артільна, 11, м.Дніпро
Дніпропетровська область, 49081
(050)050-55-00, (067)301-55-00
(073)301-55-00
mail@steko.com.ua

Фабрика дверей Verto
вул.Терешкіна, 9, м.Павлоград
Дніпропетровська область, 51400
(056)320-93-80, (056)320-93-85
info@verto-doors.com

Бронепласт
вул.Новобудівельна,5,м.Дніпро,
Дніпропетровська область, 49089
(056)788-04-38, (050)340-32-71
info@broneplast.dp.ua

Cтолярна майтерня «Столяра»
вул.Робоча,8Б,м.Дніпро,
Дніпропетровська область,49006,
(056)378-17-18, (067)563-47-20
info@ua.fm

ТОВ «ТВК «Єкатеринославська 
Дверна Артель» 
ТМ Міністерство дверей
просп.Гагаріна, 97, м.Дніпро
Дніпропетровська область, 49010
(056)373-73-99, (067)634-79-63
067)568-78-89
eg@dnepr-doors.com.ua

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

Фабрика дверей Metr Door
просп.Перемоги, 24, м.Луцьк
Волинська область, 43005
(033)278-93-00, (033)278-46-77
(067)334-33-68
metrnametr@bigmir.net
metrnametr@ukr.net

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ

Антарес
вул.Академіка Янгеля, 4, оф.104
м.Вінниця, Вiнницька область, 21007 
(067)433-07-12, (067)433-03-58 
Antares-dveri@ukr.net

Фабрика дверей Megapolis 
вул.Хмельницьке шосе, 82 оф.510 
м.Вінниця, Вінницька область, 21036
(068)861-70-66, (043)246-89-37
megapolis510@ukr.net

Фабрика Iмперiя дерева ТЦ «Атом»
вул.Костянтина Василенка, 9
м.Вінниця, Вiнницька область, 21037
(096) 555-79-55
vipartwood@gmail.com

Фабрика дверей ЛДК-Партнер
вул.Академіка Янгеля,4, м.Вінниця 
Вінницька область, 21007
(050)942-05-01
ldk-partner@mail.ru

ТОВ Тарімус Групп
вул.Немирівське шосе, 76
м.Вінниця, Вінницька область
21034
(096)693-59-95, (066)953-77-35
Vin_doors@i.ua

Фабрика дверей Terminus
вул.Механізаторів, 1д, с.Іванів
Калинівський район
Вінницька область, 22432
(043)250-91-00, (067)430-18-46
sales@terminus.ua

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мегапласт
вул.Запорізька, 9, м.Бровари
Київська область, 07400
(044)337-26-37, (096)964-19-65
office@megaplast.kiev.ua

РТ Компанія
вул.Київська, 146, м.Бровари
Київська область, 07400
(044)223-95-29, (097)818-51-65
(097)975-77-09
r-tcompany@ukr.net

ТОВ Хьорман
вул.Чумацька, 4, м.Бориспіль
Київська область, 08300
(044)406-10-00, (044)406-10-01
info.kie@hoermann.com.ua
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Фабрика дверей Віндзор
вул.Баранова, 85а, м.Житомир
Житомирська область, 10001
(067)472-11-44, (050)472-11-44
sales@windzor.com.ua

Фабрика дверей Статус 
вул.Гранітна, 16, м.Житомир
Житомирська область, 10031
(067)630-33-22
manager@dveristatus.com
fabrika_status@mail.ru

Фабрика дверей Росток
м.Бердичів, Житомирська область
13300
(097)690-18-52
Vitaliy1977@ukr.net

Фабрика дверей DW
вул.Низгурецька, 100, м.Бердичів
Житомирська область, 13300
(067) 500-82-55
dw@dw.ua

Малинська меблева фабрика
вул.Грушевського, 43, м.Малин
Житомирська область, 11600
(041)335-35-43, (067)238-76-06
office@mmf.net.ua
marketing@mmf.net.ua

Фабрика вікон та дверей «Океан»
вул.Заводська,13, м.Житомир,
Житомирська область,10025,
(067)410-15-19, (097)000-02-04

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

Фабрика дверей Фрезер 
вул.Миру, 10/13, м.Мукачево
Закарпатська область, 89600
(095)033-80-45, (095)334-65-55
(099)971-21-61
info@frezer.in.ua

Столярна майстерня Platzer
вул.Берегівська,110, м.Мукачево
Закарпатська область,89600,
(068)994-38-80, (095)255-42-00 
platzer29@gmail.com 

ТзОВ «Атлант»
вул.Колгоспна 3А, м Хуст,
Закарпатська область,90400,
(031)425-13-05, (096)277-56-40
atlant5@ukr.net

Фабрики Каталог компаний

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

Фабрика дверей ТМ Патріот
вул.Антенна, 11, м.Запоріжжя
Запорізька область, 69057
(050)421-14-96, (098)953-23-16
office@patriotdoors.com.ua

Фабрика дверей МSМ
вул.Феодосійська, 5, м.Запоріжжя
Запорізька область, 69008
(067)610-18-77 
msmdoor@gmail.com

Фабрика дверей Форт-Нокс
вул.Перемоги, 48, м.Запоріжжя
Запорізька область, 69001
(067)632-27-19, (099)092-95-10
(061)270-12-07
mail@fort-nox.com.ua

Фабрика дверей Кедр Люкс 
вул.Кольорова, 20, м.Запоріжжя
Запорізька область, 69084
(050)484-79-38 , (097)774-61-90 
Kedr.lux@gmail.com

Фабрика дверей Шпон-Сервіс  
вул.Перемоги, 20, м.Запоріжжя
Запорізька область, 69001
(097)280-68-50, (050)678-59-16 
v80972806850@gmail.com

Фабрика дверей Олександрівські двері
вул.Південноукраїнська, 2,
м.Запоріжжя Запорізька область, 
69037
(067)167-98-88, (061)233-39-19
(050)428-82-82
vikondazpua@gmail.com

Фабрика міжкімнатних дверей Фенікс
вул.Антенна, 11б, м.Запоріжжя
Запорізька область, 69057
(095)692-11-39
office@f-door.com.ua
fenix-zp@bk.ru

Фабрика меблів та дверей Лiто 
шосе Південне, 48, м.Запоріжжя
Запорізька область, 69032
(097)956-62-54, (095)474-20-93
letodveri@gmail.com

Фабрика дверей Меранті-плюс 
вул.Перемоги, 44, м.Запоріжжя
Запорiзька область, 69001 
(061)232-69-60, (095)173-33-33
(063)404-41-00
komdirmerantiplus@gmail.com

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

Фабрика дверей Гранд 
вул.Бельведерська, 54
м.Івано-Франківськ
Івано-Франківська область, 76010 
(050)109-99-88, (067)344-66-08

Фабрика Перший віконний завод ІФ
вул.Польова, 2в 
м.Івано-Франківськ
Івано-Франківська область 76005
(050)338-90-70, (098)538-90-70
svyatoslav.danylyuk@pvz.if.ua

ТзОВ Декор
вул.Баронська, 1, с.Хутір-Будилів
Івано-Франківська область, 78302
(034)767-16-76, (034)767-13-45
(050)670-58-45
dekor_sn@ukr.net
info@dekor-mebel.com.u

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
LuxDom 
бульвар Cлави,46, м.Дніпро,
Дніпропетровська область, 49126 
(068)219-80-20, (050)589-70-40
luxdom.in.ua@gmail.com

Фабрика дверей KING DOORS
просп.Пушкіна, 20, м.Дніпро
Дніпропетровська область, 49101
(097)364-12-04, (095)902-92-65
mail@kingdoors.com.ua

Фабрика дверей Altezza
вул.Дернова, 1, м.Дніпро
Дніпропетровська область, 49010
(067)636-52-80, (067)566-66-57
altezza.in.ua@gmail.com
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Фабрика дверей WoodTechnic
вул.Шевченка, 313, м.Львів
Львівська область, 79069
(032)242-22-60, (067)340-30-19
woodtechnic@ukr.net

Фабрика дверей Хвоя-Будсервiс 
вул.Кукурудзяна, 4, м.Львів
Львівська область, 79056
(032)294-50-55, (032)294-50-54
hvoyalviv@bigmir.net

Фабрика дверей Гранд
вул.Б.Хмельницького, 72, м.Львів
Львівська область, 79010
(067)672-20-02
grandlviv@i.ua

Фабрика дверей ЮА
вул.Городоцька, 357, м.Львів
Львівська область, 79040
(032)247-60-07, (067)340-08-53
fabrykavd5@gmail.com

Фабрика дверей Nika Doors
вул.Городоцька, 357, м.Львів
Львівська область, 79040
(032)294-98-65, (067)489-58-29
(093)170-23-51
info@nikadoors.com.ua

Фабрика дверей 
Львівські двері, вікна, меблі 
вул.Зелена, 51, м.Львів
Львівська область, 79017 
(032)247-68-65, (068)614-63-80
(067)491-71-36
lesh.nataliya@ukr.net

Фабрика дверей UniQue
вул.Смольського, 6, м.Львів
Львівська область, 79008
(032)276-65-49, (097)380-88-64
vikna.dveri.lv@gmail.com

Фабрика дверей PERFECT
вул.Зелена, 149б, м.Львів
Львівська область, 79035
(095)228-28-74
o.sirman@gk.te.ua

ТзОВ Галтінко
вул.Чигиринська, 42, м.Львів
Львівська область,79037
(032)291-76-44, (067)252-86-73
(067)700-76-37
galtinko@ukr.net

ТзОВ Тесля
вул.Дитяча, 1, смт.Брюховичі
Перемишлянський район
Львівська область, 81244
(032)234-67-27, (067)682-32-48
teslya.br@gmail.com

Фабрика дверей Брама
вул.Свободи, 25, с.Рясне-Руське
Яворівський район
Львівська область, 81085 
(032)235-11-90, (032)235-11-98
office@brama.ua

Фабрика дверей Броньовик
вул.Вокзальна, 4, с.Малехів
Жовківський район
Львівська область, 80383
(068)242-69-88, (067)67-64-200
bronovuk@gmail.com

Завод дерев’яних
конструкцій RoyalWin
вул.Шкільна, 71а, с.Пили
Жовківський район
Львівська область, 80337
(067)777-76-69
royalwinoffice@gmail.com

Фабрика дверей VDIM
вул.Ходорівська, 8, м.Новий Розділ
Львівська область, 81652
(067)153-54-04, (099)662-39-34
office@vdim.info

Фабрика дверей Paolo Rossi
вул.Володимира Великого, 12а
м.Стебник, Львівська область
82172
(032)444-55-54, (032)444-55-11
(032)444-55-22
office@paolorossi.ua

Фабрика дверей Термопласт плюс
вул.Дрогобицька, 11, смт.Меденичі
Дрогобицький район
Львівська область, 82160
(067)167-76-33, (050)163-10-56
termo.zakaz@gmail.com

Фабрика дверей «Левгурт»
вул Городцька,105,м.Львів, 
Львівська область,79016, 
(066)513-79-80, (063)280-97-36
levhurt@ukr.net

Фабрика дверей «Брама»
вул.Свободи,25,c.Рясне-Руське,
Яворівський район, 
Львівська область,81085,
(032)235-11-90
office@brama.ua

Фабрика дверей Майстерня затишку
вул.6-а Повздовжня, 12
м.Миколаїв, Миколаївська область
54024
(050)182-88-24, (068)517-39-57
(066)340-64-47
masternia.com@ukr.net

Фабрика дверей Fort Lock
просп.Героїв Сталінграду, 13-В
м.Миколаїв
Миколаївська область, 54025
(051)243-00-98, (067)991-00-50
(063)363-50-70
dvfortlock@gmail.com

ТОВ Артіль ЛТД
вул.Чкалова, 20, м.Миколаїв
Миколаївська область, 54017
(051)250-05-35
gena@artel.mk.ua

Фабрика дверей ТЕД-МАСТЕР 
вул.Цiлинна, 17/3, м.Миколаїв
Миколаївська область, 54046
(050)208-15-29, (067)669-73-94 
TED-MASTER@UKR.NET

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ФабрикиКаталог компаний

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
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Фабрика дверей Домберг 
вул.Раскидайлівська, 69/71, 
м.Одеса Одеська область, 65110
(048)784-01-96, (067)484-78-91
sales@domberg.ua

Фабрика дверей Aldi
м.Одеса, Одеська область
(067)484-13-92, (066)536-64-12
(068)256-47-98
albi.df13@gmail.com
albi.df@ukr.net

Фабрика дверей CONEX
вул.Отамана Чепіги, 50
м.Одеса, Одеська область 65003
(048)716-64-86, (048)716-60-74
dveri@conex.ua

Фабрика дверей ELDOOR
вул.Толбухіна, 135/2, м.Одеса
Одеська область, 65080
(048)703-15-50
info@elnova.od.ua

Фабрика дверей Страж
вул.Мала Арнаутська, 32, м.Одеса
Одеська область, 65007
(048)787-81-81
dveristraj@gmail.com

Фабрика дверей Формет
вул.Балківська, 120/1, м.Одеса
Одеська область, 65005
(093)390-99-08
sales@formet.com.ua

Фабрика дверей Art Grant
м.Одеса, Одеська область, 65038
(048)759-95-65, (067)710-50-50
(093)035-18-62

Фабрика дверей Берез
вул.Прістанціона, 11, м.Березiвка
Одеська область, 67300
(048)795-57-00, (067)480-74-81
dveri_berez@ukr.net

Фабрика дверей Саган
вул.Паустовського, 13/2
с.Крижанівка Комінтернівський 
район Одеська область, 67562
(048)738-95-85, (067)828-80-24
(067)517-04-94
info@sagan.com.ua

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

Фабрика дверей Сталь-М
вул. Соборна, 370-Д, м.Рівне
Рівненська область, 33024
(036)268-33-33, (096)630-69-80
(050)905-32-32 
vzbut@stal-m.ua

Фабрика дверей АКСБУД 
вул.Данила Галицького, 19, м.Рівне
Рівненська область, 33027
(067)762-88-88, (036)246-09-46 
aks@rivne.com

Столярне Ательє Мельника
вул.Київська, 92а, м.Рівне
Рівненська область, 33000
(067)354-10-75
430075@gmail.com

Фабрика дверей 
Столярний цех на Присадибнiй 
вул.Присадибна, 5, м.Рівне
Рівненська область, 33001
(067)363-20-60 , (050)375-52-77 
stolar.com.ua@gmail.com

Фабрика УКРАЇНСЬКА 
ДЕРЕВООБРОБНА КОМПАНІЯ 
вул.Степанська, 13, м.Костопіль
Рівненська область, 35000
(036)572-47-03, (067)363-35-84
office_ ydk@ukr.net

Фабрика дверей Mario Doors
вул.Сагайдачного, 47а, м.Острог
Рівненська область, 35800
(067)337-88-55, (067)108-57-57
fabrika_dverey@i.ua

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

Фабрика дверей InWood
пров.Спортивний, 4Б, м.Полтава
Полтавська область, 36014 
(053)261-60-04, (053)261-60-05
sales@inwood.com.ua

Фабрика дверей КвантПром 
пров.Спортивний, 4Б, м.Полтава
Полтавська область, 36014
(053)267-80-70, (067)535-17-15
(050)304-63-30
sbytkvantprom@gmail.com

Фабрика Вікна від заводу Мтермо
вул.Вокзальна, 76, м.Миргород
Полтавська область, 37600
(053)555-53-52, (050)305-02-26
(050)400-54-11
office.mtermo@gmail.com

ТОВ «Європласт»
вул.Майора Борищака, 16
м.Кременчук
Полтавська область, 39600
(067)540-90-97
evroplast.kremen@gmail.com

Фабрика дверей Олбіс
вул.Небесної Сотні,12,м.Полтава,
Полтавська область,36020,
(053)261-37-10

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

Фабрики Каталог компаний



50

ФабрикиКаталог компаний

Фабрика Дверей ПАПА КАРЛО 
вул.Новгородська, 14, м.Харків
Харківська область, 61145
(057)702-02-28, (057)345-25-25
(067)575-18-08
papacarlomail@gmail.com

Фабрика дверей Броненосець 
вул.23 Серпня, 51, м.Харків
Харківська область, 61103
(063)570-24-44, (095)737-33-55
(096)353-52-27
info@bronenosec.com.ua

Фабрика дверей Коммунар
вул.Державинська, 2, м.Харків
Харківська область, 61001
(097)700-01-02, (073)700-01-00
(066)700-01-01
snab@kommunar.ua

Фабрика дверей Дорум 
вул.Короленко, 25, м.Харків
Харківська область, 61003
(057)757-32-10, (063)313-68-33
(067)539-50-70
info@dorum.com.ua

Фабрика дверей Новий Стиль
вул.Ак.Павлова, 120, м.Харків
Харківська область, 61054
(057)761-94-44, (067)922-94-44
(093)763-44-49
nsdoors.kh@gmail.com

Фабрика дверей Лана
вул.Червоножовтнева, 7а
м.Харків, Харківська область
61012
(057)712-08-10, (050)641-64-90
(067)571-41-30
lana1@ukr.net

Фабрика WoodOK 
(Східноукраїнський 
деревообробний комбінат) 
вул.Іскринська, 37А, м.Харків
Харківська область, 61093
(098)399-00-11
woodok.doors@gmail.com

Фабрика дверей Qualita
пров.1-й Лісопарковий, 1, м.Харків
Харківська область, 61070
(057)717-26-12, (067)579-11-72
info@qualita.com.ua

Фабрика дверей Медведь
вул.Василя Стуса, 9а, м.Харків
Харківська область
(066)301-37-57, (067)983-54-97
sale@sveri-medved.com.ua

Фабрика дверей ОМіС
вул.Киргизька, 19, м.Харків
Харківська область, 61105
(057)751-37-36, (057)721-11-71
(095)076-61-98
sales@omis.com.ua

Фабрика дверей PROFESSIONAL-M
просп.Московський, 257, м.Харків
Харківська область, 61099 
(057)758-24-86, (067)900-40-56
(093)124-00-08
profmdoors@ukr.net

Фабрика дверей STDM
вул.Миколаївська, 13, с.Хроли
Харківський район
Харківська область, 62480
(068)585-76-50, (050)020-47-45
info@stdm.net.ua

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Фабрика дверей Агата-Буд 
вул.С.Бандери, 33, м.Тернопіль
Тернопільська область, 46020
(035)251-38-88, (067)350-95-05
office@agatabud.com.ua

Столярна фабрика ПП «Віктор і Я» 
вул.С.Крушельницької, 35, 
м.Тернопіль
Тернопільська область, 46003
(035)240-03-35, (067)208-07-48
stolyarna.fabrika@gmail.com

Столярний Дім Тернопіль
вул.Коновальця, 5, м.Тернопіль
Тернопільська область, 46020
(067)353-25-53, (097)624-62-36
(050)672-46-18
stolar.dim@gmail.com

Фабрика дверей WoodWay
вул.Гайова, 38, м.Тернопіль
Тернопільська область, 46400
(035)243-11-50, (067)208-50-60
(066)118-32-01
woodway@ukr.net

Меблева фабрика Акант 
просп.Злуки, 53, м.Тернопіль
Тернопільська область, 46023
(035)226-73-25, (050)339-54-39
(067)352-30-75
info@akant.te.ua

Фабрика вікон та дверей Панорама 
вул.Об’їзна, 12, м.Тернопіль
Тернопільська область, 46400
(035)242-30-60, (067)351-44-63

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

Сумская фабрика 
теслярних виробів
вул.Перекопська, 13, м.Суми
Сумська область, 40000
(054)277-16-89, (095)586-48-56
sfsi.okna@gmail.com

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
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Фабрика дверей Термо+
вул.Чкалова, 21б, м.Чернівці
Чернівецька область, 58009
(095)203-00-23, (097)077-82-77
(096)330-30-37
termoplus.ua@gmail.com
d-y-s-4@ukr.net

Фабрика дверей WinLock
вул.Заводська, 37в, м.Чернівці
Чернівецька область, 58007
(037)254-98-87, (050)376-73-33
(050)431-52-09
Winlocksmirnov@gmail.com

ТОВ Медіа-Пласт Україна
вул.Першотравнева, 28-А
смт.Лужани
Чернівецька область, 59342
(037)364-44-00, (099)727-90-37
(097)855-42-48
info@mediaplast.com.ua

ТОВ Аплот
вул.Головна, 24-Л, с.Великий 
Кучурів, Сторожинецький район
Чернівецька область, 59052 
(037)356-76-63, (067)374-12-08
(050)374-73-43
Inna.semenyuk@aplot.ua
Olena.yarema@aplot.ua

Фабрика меблів та дверей Транд
вул.Гагаріна ,81,м.Чернівці,
Чернівецька область,58008,
(037)290-08-00, (095)883-44-14
office@trand.cv.ua

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

ТОВ «Двері Булат»
вул.Курсанта Єськова,14, к.1, оф.42
м.Чернігів, Чернігівська область
14029
(046)293-33-93, (050)312-99-89
(067)312-99-89
bulat.zakaz@gmail.com

Фабрика дверей 
Стимул-Інвест ТМ Абвер
вул.І.Мазепи, 66/21, м.Чернігів
Чернігівська область, 14017
(063)752-22-02, (067)460-37-97
abwehrihor2@gmail.com
NatashaPodobriy@ukr.net

 ТОВ МІКО ТРЕЙДІНГ
 вул.Ціолковського, 24, м.Чернігів
 Чернігівська область, 14001
 (067)532-60-14

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Фабрика дверей НСД
вул.Залінійна, 12В
м.Новгород-Сіверський
Чернігівська область, 16000
office.nsddoors@gmail.com

Фабрика дверей Korfаd
пров.Вокзальний, 13, м.Корюківка
Чернігівська область, 15300
(046)572-10-16, (046)573-17-83
(098)696-74-33
info@korfad.com.ua

Компанія «Все із дерева»
вул.Чигиринська, 58,м.Черкаси,
Черкаська область,18030,
(047)271-69-41, (067)266-58-48
karnayshenko86@mail.ru

056 373 73 99 067 633 83 79www.sapdesign.ua

ЯКІСНО

НАДІЙНО

Фабрика дверей Milаno
вул.Шевченка, 41, м.Хмельницький
Хмельницька область, 29001
(093)315-01-63, (067)305-52-65 
office@milano.km.ua

Фабрика дверей Двері від Гаджука 
пров.Північний, 5
м.Кам’янець-Подільський
Хмельницька область, 32300
(098)429-34-69, (067)381-39-67
office@dveri.km.ua

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

Фабрика дверей Берислав 
вул.Комарова, 15, м.Берислав
Херсонська область, 74300
(055)467-53-33
berislav@meta.ua

ТОВ «Товарно-виробнича 
компанія «Новий Свiт» 
вул.Паризької Комуни, 2-д
м.Нова Каховка
Херсонська область, 74900
(055)497-11-11
market@novyj-mir.ua

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
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Салон Двері Маркет
ТЦ «Декор Сервіс»
просп.Степана Бандери, 8, м.Київ
Київська область, 04073
(044)383-93-17, (068)327-93-18
(093)846-60-50
superdveri@ukr.net

Склад-магазин Very Dveri
вул.Мельникова, 46А, м.Київ
Київська область, 04119
(096)626-60-09, (093)718-35-37
verydveri@gmail.com

Салон-магазин Holz
вул.Новокостянтинівська, 2-А
м.Київ, Київська область 04080
(067)694-92-32, (050)415-18-83
call-centre@holz.ua

Салон інтер’єрних рішень AGT-Plus
вул.Сортувальна, 2, м.Київ
Київська область, 02081
(044)501-09-24, (096)903-43-00
(093)903-43-00
 sales@agtplus.ua
Nesterova@agtplus.ua

Салон дверей Studio Doors 
просп.Перемоги, 4, м.Київ
Київська область, 01135
(096)188-44-77
info@studio-doors.com.ua

Салон дверей APRIO
вул.Глибочицька, 72, м.Київ
Київська область, 04050
(044)222-61-16, (044)332-44-02
(097)500-50-44
info@aprio.com.ua

Салон-магазин Вашi дверi
вул.Волинська, 48\50, оф.307
м.Київ, Київська область, 03151
(044)245-80-86, (044)245-80-78
(067)403-22-13
office@vashidveri.com.ua

Магазин ODV
просп.Повітрофлотський, 32, м.Київ
Київська область, 03186
(044)222-59-64, (044)331-39-60
(099)560-39-69
odv2008@ukr.net

ТОВ РУСТ
вул.Шолуденко, 1А, м.Київ
Київська область, 01135
(044)481-28-51, (044)481-28-61
(044)483-25-98
rustlock@gmail.com

Магазин Соло Дверi
вул.Раїси Окіпної, 4а, м.Київ
Київська область, 02002
(044)353-11-53, (067)353-11-54
(093)205-05-98
solo-dveri@ukr.net

Магазин-салон Лука-Дверi 
вул.Толстого, 16, м.Київ
Київська область, 02088
(044)234-73-61, (097)493-07-13
(093)499-63-45
spsh@luka-dveri.com.ua

Салон Еко ДВЕРІ
бул.Марії Приймаченко, 8, оф.70
м.Київ, Київська область, 01042
(044)232-69-65, (067)964-64-61
(063)561-09-65
gluzdakov@ukr.net

Салон Belwooddoors
вул.Алма-Атинська, 35а, м.Київ
Київська область, 02090
(044)500-78-01,  (067)320-85-16
belwood.kiev1@belwood.ru

Фірмовий салон WakeWood
вул.Богдана Гмирі, 8Б, м.Київ
Київська область, 02140
(095)275-00-75
wakewood.info@gmail.com

Фірмовий салон Папа Карло
вул.Єлизавети Чавдар, 1, м.Київ
Київська область, 02140
(044)575-25-75, (067)440-88-15
(095)213-77-77
info_superdveri@ukr.net

Салон Дверляндія
просп.П.Григоренка, 38-В, м.Київ
Київська область, 02140
(044)383-47-58, (067)415-08-02
(067)403-12-22
info@dverliandia.com.ua

Склад-магазин dveri123.com.ua
вул.Віскозна, 4В, м.Київ
Київська область, 02660
(068)171-48-60, (093)506-49-92

Салон-магазин Дверний Олімп
вул.Закревського, 21, м.Київ
Київська область, 02217
(044)221-28-66, (044)223-76-65
dvernoyolimp@gmail.com

Салон-магазин Всi дверi
просп.В.Лобановського, 119, м.Київ
Київська область, 03039
(044)332-77-91, (050)446-86-86
info@vsedveri.com.ua

Салон-магазин ДВЕРКО
вул.Стадіонна, 6, м.Київ
Київська область, 03035
(044)383-32-53, (044)248-79-74
(067)993-97-38
diul1@ukr.net

Салон дверей ТМ SteelGuard
просп.Перемоги, 67, корп.D
м.Київ, Київська область, 03113
(097)787-18-18, (063)787-18-18
(095)787-18-18
d1@dooroom.com.ua

Гіпермаркет Город Дверей
просп.Степана Бандери, 26-В
м.Київ, Київська область, 04073
(044)393-32-19, (067)465-27-31
(093)188-81-37
1@door.city

Магазин Puerta
вул.Михайла Ломоносова, 50/2
м.Київ, Київська область, 03191
(098)767-86-55, (093)131-17-70
(066)733-12-17

Магазин Дверний Проект
вул.Драгоманова, 2, м.Київ
Київська область, 02068
(093)568-51-51, (095)568-51-51
(096)568-51-51
dvernoyproekt@gmail.com

ПродавціКаталог компаний

КИЇВ
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Оптовий склад REDFORT
вул.Новокостянтинівська, 1г, м.Київ
Київська область, 04080
(098)554-05-52
REDFORT.office@gmail.com

Салон Арка Studio
вул.Кирилівська, 117, м.Київ
Київська область, 04080
(098)105-63-63, (066)105-63-63
(093)105-63-63
arka.salon1@gmail.com

Салон Секрет
ТЦ «4Room»
вул.Петропавлівська, 6, м.Київ
Київська область, 04073
(044)274-00-25, (098)785-77-13
4room@secret.dp.ua

Магазин вікон та дверей Веданта
вул.Автозаводська, 24/2, м.Київ
Київська область, 04074
(044)351-18-01, (067)446-95-86

Салон Інтер’єр Комплекс
вул.Метрологічна, 14б, м.Київ
Київська область, 03143
(067)366-07-10, (093)525-03-08
(066)171-98-38
komplexkiev@gmail.com

Фірмовий салон Rodos 
ТЦ «Аракс», вул.Кільцева, 110
м.Київ, Київська область, 08131
(044)500-33-76, (050)425-69-19
sales@rodoors.com

Дизайн-студiя дверей Superdveri 
вул.Анни Ахматової, 30, м.Київ
Київська область, 02095
(044)575-25-75, (050)412-22-99
superdveri.info@gmail.com

Салон-магазин Академія Інтер’єра
пров.Політехнічний, 4, м.Київ
Київська область, 03035
(044)277-33-66, (050)411-48-68
(063)600-64-25
larina@yuna96.com.ua

Салон магазин InteriorWood
вул.Княжий Затон, 4, м.Київ
Київська область, 02095
(044)573-78-47
prodveri@ukr.net

Магазин Граф-Стиль
Дніпровська Набережна, 3A
м.Київ, Київська область 02152
(044)361-38-66, (044)361-39-66
(050)348-13-19
grafparket@mail.ru

Салон-магазин VsiDveri.kiev.ua
просп.Визволителів, 5, м.Київ
Київська область, 02125
(093)149-30-53, (096)625-01-77
dverka1@ukr.net

Салон-магазин Ладні двері
просп.Науки, 4, м.Київ
Київська область, 03039
(044)502-47-72, (067)442-43-91
(063)233-22-66
ladnidveri@gmail.com

Салон дверей Фаворит
вул.Драгоманова, 6А, м.Київ
Київська область, 02068
(044)227-98-48, (098)524-95-70
(063)999-26-97
favoritdveri@ukr.net

Салон Центр Дверей та Інтер’єру
просп.Степана Бандери, 8
м.Київ, Київська область, 04073
(044)277-91-12, (097)323-05-33
(050)910-00-96
info@vhodnye-dveri.com.ua

Салон дверей Fort-Lock
вул.Михайла Ломоносова, 50/2
м.Київ, Київська область, 03191
(044)355-02-18, (096)378-93-51
dvfortlock@gmail.com

Шоу-рум KapRem
бул.Вацлава Гавела, 31, м.Київ
Київська область, 03065
(044)455-48-73, (067)509-95-05
(093)012-60-20
info@kaprem.com.ua

ДВЕРІ НАЙКРАЩИХ ВИРОБНИКІВ
3-ій поверх (навпроти Альта-Центру)
пр-кт Степана Бандери, 8, м. Київ
(098) 596-94-96,(099) 641-77-30
dvnv.ua@gmail.com
fb.com/DVNV.UA

Салон-магазин Лео Кераміка
вул.Глибочицька, 53, м.Київ
Київська область, 04050
(044)225-05-00, (063)254-98-68
leo@leoceramika.com

Салон дверей PORTE’S 
просп.Степана Бандери, 8, м.Київ
Київська область, 04073
(044)331-35-45, (067)467-28-77 
info@portes.com.ua

Онлайн-маркет дверей El Porte
вул.Мечникова, 2, м.Київ
Київська область, 01133
(066)781-98-99, (096)919-11-33
elporte.ua@gmail.com

Магазин дверей Domtexnik
вул.Галицька, 1, м.Київ
Київська область, 04123
(044)333-48-65, (096)334-32-84
(095)257-29-38
domtexnik@gmail.com

Салон-магазин ТОРН
вул.Щусєва, 4, м.Київ
Київська область, 04060 
(044)353-15-68, (067)555-01-01
(093)300-74-19
torn3@i.ua

Салон дверей Русановка
вул.Ентузіастів, 5, м.Київ
Київська область, 02154
(073)928-28-22
zakaz@eurodoors.com.ua

Салон-магазин Domosvit
ТЦ «Декор Сервіс», корп.16-А
просп.Степана Бандери, 8
м.Київ, Київська область 04073
(044)587-74-45, (096)335-51-77
info@domosvit.net.ua

Магазин Dveri.ua
просп.Петра Григоренка, 38А
м.Київ, Київська область, 02140
(044)577-07-77, (050)411-98-11
kiev@dveri.ua

Салон Підлога та Двері
просп.Героїв Сталінграду, 6, корп.6
м.Київ, Київська область, 04211
(044)337-53-30, (067)518-82-89
info@poly-dveri.ua

Продуктивна компанія Халес
вул.Волинська, 48\50, оф.307
м.Київ, Київська область, 03151
(044)245-80-86, (067)403-22-13
info@hales.com.ua

КИЇВ
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Салон FREEDOM LUXURY HOME
ТЦ «Домосфера»
Столичне шосе, 101, м.Київ
Київська область, 03045
(044)259-31-10, (067)468-29-09
info@freedom.ua

Салон  EURODOORS
вул.Мала Кiльцева, 6, м.Київ
Київська область, 08131
(068)928-28-22
zakaz@eurodoors.com.ua

Салон-магазин ТРІО ДВЕРІ
ТЦ «Аракс», вул.Кільцева, 110
м.Київ, Київська область, 08131
(044)501-16-77, (067)633-60-05
araks@triodveri.com

Магазин дверей Саме Те
вул.Щербакова, 4, м.Київ
Київська область, 03062
(044)361-26-99, (096)729-43-31
(093)243-30-44
dveri-samete@ukr.net

ТМ « Галерея дверей» 
вул.Новокостянтинівська, 2А
м.Київ, Київська область, 04080
(067)325-70-90
galery_doors@ukr.net

Магазин дверей Lemard
вул.Котовського, 9/27а, м.Київ
Київська область, 04060
(044)233-20-25, (063)233-20-25
i@lemard.com.ua

Салон Замки Двері
вул.Анни Ахматової, 14А, м.Київ
Київська область, 02068
(044)570-17-41, (068)410-46-68
(093)483-76-86
zmdshop@gmail.com

Магазин Двері
вул.Миропільська, 4а, маг.53а
м.Київ, Київська область, 02192
(044)353-39-10, (067)506-15-30
(096)204-64-34
kievdoors@gmail.com

Салон-магазин ЄВРОДВЕРІ
ТЦ «Декор Сервіс»
просп.Московський, 8
корп.16-а, оф.710, м.Київ
Київська область, 04073
(044)592-05-07, (044)228-24-28
(098)124-01-34
sales@evrodveri.com.ua

Салон Термопласт плюс
бул.Чоколовський, 20, м.Київ
Київська область, 03186
(067)167-76-33, (050)163-10-56
termo.zakaz@gmail.com

Магазин Дверний Дім
вул.Кирилівська, 86, м.Київ
Київська область, 04080
(044)227-54-75, (097)820-52-32
(093)475-64-25
info@dvernoydom.com.ua

Салон Просто Двері
вул.Курська, 4а, м.Київ
Київська область, 03049
(044)362-24-08, (098)607-60-60
(073)607-60-60
prostodveri.com.ua@gmail.com

Салон Ваш Вид
вул.Вербова, 24, м.Київ
Київська область, 04073
(044)228-98-26
info@wid.in.ua

Салон дверей ET Group
вул.Златоустівська, 30, м.Київ
Київська область, 01135
(095)493-44-33
kiev@et-group.com.ua

Салон дверей Бережа
просп.Голосіївський, 17, м.Київ
Київська область, 03039
(044)258-25-48, (067)442-55-32
(066)507-10-17
info@berezha.com

Фірмовий салон Новий Світ
вул.Олени Теліги, 3, м.Київ
Київська область, 04112
(044)456-26-11, (044)456-26-21
(099)424-44-44
kiev@novyj-mir.ua

Салон дверей DVM
просп.Бажана, 12, оф.10, м.Київ
Київська область, 02140
(044)502-58-87, (097)097-54-39
(066)443-37-29
dvm@dvmdoors.com.ua

Магазин Новосіл
вул.Анни Ахматової, 14А, м.Київ
Київська область, 02068
(067)324-71-73, (093)496-00-01
(095)589-78-78
novosel-kiev@ukr.net

Магазин MEGA-DVERI
вул.Жмеринська, 24В, м.Київ
Київська область, 03148
(044)360-91-62, (097)955-83-95
(095)307-62-68
woodmaster@i.ua

Інтернет-магазин HomePoint
вул.М.Майорова, 7, оф.1012, м.Київ
Київська область, 04201
(044)502-99-91, (068)440-60-44
Safitalocks@gmail.com

Інтернет-магазин 0443622812.com
м.Київ, Київська область
(044)362-28-12, (096)272-63-48
(063)818-23-71
info@0443622812.com

Інтернет магазин Механiк Групп
бул.Лепсе, 8, м.Київ
Київська область, 03067
(044)332-99-20, (067)899-59-09
(067)329-59-87
mgdveri@gmail.com

Інтернет-магазин Alcatraz
вул.Здолбунівська, 7, м.Київ
Київська область, 02081
(044)221-67-20, (068)622-13-35
(063)652-84-69
alcatraz.ua@ukr.net

Інтернет магазин ЮСА
ТЦ «Маяк»
просп.Маяковського, 26д, маг.№41
м.Київ, Київська область, 02217
(044)596-12-00, (067)404-99-53
(063)143-00-03

Інтернет-магазин Assist
вул.Андрія Малишка, 39, м.Київ
Київська область, 02192
(044)232-06-98, (067)907-24-14
assist.kiev.ua@gmail.com

Інтернет-магазин SuperMart
вул.Бережанська, 22, м.Київ
Київська область, 04201
(044)362-59-72, (067)128-57-89
(097)377-15-26
info@supermart.com.ua

Інтернет-магазин Двері Оберіг
вул.Михайла Бойчука, 44
м.Київ, Київська область 01103
(044)332-08-64, (097)185-02-05
(073)-041-80-68
profesional@ukr.net

КИЇВ
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Інтернет-магазин Doorshop.com.ua
м.Київ, Київська область
(044)222-97-31, (097)736-99-73
(093)230-75-95
sales@doorshop.com.ua

Інтернет магазин Union
вул.Братиславська, 3, м.Київ
Київська область, 02156
(044)360-95-86, (067)703-73-25
(093)552-00-14

Інтернет-магазин Арт Двері
м.Київ, Київська область
(044)361-82-86, (096)116-95-95
(063)245-95-95
art.dveri@ukr.net

Інтернет-магазин 100 дверей
вул.Петропавлівська, 16, м.Київ
Київська область, 04086
(067)514-65-71, (063)220-04-59
100dverey@ukr.net

Інтернет-супермаркет 
DEADLINE market
м.Київ, Київська область
(067)973-77-53, (097)693-15-66

Магазин Дверний Олiмп
вул.Нове шосе, 8, м.Буча
Київська область, 04114
(044)221-28-66, (044)223-76-65
(067)403-55-16
dvernoyolimp@gmail.com

Салон-магазин Дверi Бiлорусiї
вул.Київська, 33, м.Біла Церква
Київська область, 09100
(067)509-63-87
info@dveribelorussii.com

Салон-магазин Дверний Олiмп
вул.Соборна, 118/19, м.Ірпінь
Київська область, 08205
(044)223-76-65
dvernoyolimp@gmail.com

Салон Супермаркет дверей 
вул.Київський шлях, 98/г
м.Бориспіль, Київська область
08300
(093)111-44-77
dveriborispol@ukr.net

Салон Двоє Дверей
вул.Чубинського, 4
с.Софіївська Борщагівка
Києво-Святошинський район
Київська область, 08131
(044)383-06-74, (068)126-24-69
(093)846-50-07

Салон Full House
вул.Шолуденка, 6В, м.Вишгород
Київська область, 07300
(066)777-50-15, (096)777-50-20
fullhouse.vyshgorod@gmail.com

Салон-магазин Дверний Олiмп 
вул.Київська, 265, м.Бровари
Київська область, 04114
(044)221-28-66, (044)223-76-65
dvernoyolimp@gmail.com

LOFT market
вул.Миру, 9В, м.Обухів
Київська область, 08700
(096)461-19-19
mebli9b@bigmir.net

Салон дверей Miron House
вул.В.Стуса, 4, м.Вишневе
Київська область, 08132
(096)447-65-55, (096)080-72-22
mironhouse@gmail.com

КИЇВ

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

Склад Дверей №1
вул.Родіона Скалецького, 15а
м.Вінниця, Вінницька область
21018
(043)257-58-59, (097)500-70-86
vinstraj@ukr.net

Салон дверей Фарес
вул.600-рiччя, 17, м.Вінниця
Вінницька область, 20121
(043)250-55-92, (067)390-94-50
faresdveri@mail.ru

Дверi комфорту 
вул.Брацлавська, 29, оф.2
м.Вінниця, Вінницька область 21000
(043)261-28-20, (097)239-41-07
(093)770-12-73 
kngvin@ukr.net

Магазин Дверна Хата
вул.Князів Коріатовичів, 194 
м.Вінниця, Вінницька область
21018
(068)083-70-60, (093)749-90-43 
vin-dveri@ukr.net

Магазин Екостиль
вул.Київська, 16, м.Вінниця
Вінницька область, 21009
(096)938-96-28
olegkostiuk@ukr.net

Фабрика Iмперiя дерева
ТЦ «Атом»
вул.Костянтина Василенка, 9
м.Вінниця, Вінницька область
21037 
(096)555-79-55
vipartwood@gmail.com

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
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Двері Ексклюзив 
вул.Зодчих, 18, м.Вінниця
Вінницька область, 21037
(063)255-18-88, (067)115-57-77
dveriexclusive@gmail.com

Салон-магазин Страж
вул.Магістратська, 82, м.Вінниця
Вінницька область, 21050
(043)255-55-40, (096)302-67-83
vinstraj@ukr.net

Салон ПанДор
вул.Задворецька, 1а, м.Луцьк
Волинська область, 43000
(033)228-66-82, (050)438-68-86
(050)674-56-14
pandoor@ukr.net

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

Магазин Справжнi дверi 
ТЦ «Європа»
вул.Карпенка-Карого, 15а
м.Луцьк, Волинська область 43024
(099)434-56-57, (098)796-51-18
helicon.lutsk@gmail.com

Салон-магазин www.DVERI.lutsk.ua
вул.Рівненська, 11, м.Луцьк
Волинська область, 43020
(068)777-06-33, (095)777-06-33
dverilutsk@ukr.net

Салон-магазин Вiксiс
вул.Львівська, 63г, м.Луцьк
Волинська область, 43018
(033)262-665, (097)146-59-74
(095)483-12-68
viksis17@gmail.com

Салон-магазин ЕкоТренд
просп.Волі, 54, м.Луцьк
Волинська область, 43010
(066)474-30-61 
t0664743061@gmail.com

Салон-магазин Євродек
вул.Ковельська, 66, м.Луцьк
Волинська область, 43001
(033)229-14-00, (050)372-80-40
smlutsk1ua@gmail.com

Салон HORMANN
вул.Ковельська, 22, м.Луцьк
Волинська область, 43001
(033)277-65-90, (097)770-11-15
(050)223-22-41
igor.vorota@ukr.net

Салон KVG Group
вул.Кравчука, 11а, м.Луцьк
Волинська область, 43026
(097)304-02-32, (050)658-92-90
(093)840-40-42
k3.vggroup@gmail.com

Інтернет магазин Метр на Метр
просп.Перемоги, 24, м.Луцьк
Волинська область, 43005
(033)278-93-00, (033)278-46-77
(067)334-33-68
metrnametr@ukr.net

Магазин-салон Гранд
ТРЦ «Брістоль»
вул.Левицького, 2а, м.Ковель
Волинська область, 45001
(099)106-73-00
dverikovel@ukr.net

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ

ТРІО ДВЕРІ
просп.Олександра Поля, 59
м.Дніпро
Дніпропетровська область 49054
(056)790-48-13 , (067)562-00-75
(050)420-12-71
dnepr@triodveri.com

Магазин OUTLET
просп.Богдана 
Хмельницького, 148а, м.Дніпро
Дніпропетровська область
49051
(067)654-67-87
outlet@tdk.net.ua

Магазин Комфорт-Хата
просп.Героїв, 12, м.Дніпро
Дніпропетровська область, 49100
(056)785-57-58, (098)785-57-58
(095)785-57-58

Салон вікон та дверей Rama
вул.Героїв Громадянської війни, 11
м.Дніпро
Дніпровська область, 49125
(056)789-75-92

DoorHan
вул.Руденка, 77, м.Дніпро
Дніпропетровська область 49101
(056)790-56-86
dnepropetrovs@doorhan.net

Салон-магазин Мастер
Донецьке шосе, 122к, м.Дніпро
Дніпропетровська область 49130
(050)130-80-02
dveri-mayster@yandex.ru

Магазин Interio
вул.Михайла Грушевського, 9
м.Дніпро
Дніпропетровська область 49000
(067)748-34-43, (067)611-41-10
INTERIO-DP@MAIL.RU

Салон-магазин Леонардо 
просп.Олександра Поля, 48а
м.Дніпро
Дніпропетровська область 49054 
(056)790-01-60, (056)790-01-61
leonardo@gt.com.ua

Фiрмовий салон дверей Прокс
вул.Новосельна, 15а, м.Дніпро
Дніпропетровська область 49054
(056)741-48-66, (067)541-58-20
(067)541-67-88
dverdpua@ua.fm

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
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Салон дверей 
Дверi на Плеханова, 7
вул.Князя Володимира 
Великого, 7, м.Дніпро
Дніпропетровська область 49000
(056)234-69-06, (067)985-99-31
Plehanova7@ukr.net

ET Group
вул.Михайла Грушевського, 4Б
м.Дніпро
Дніпропетровська область 49000
(095)230-22-66, (068)234-69-24
info@et-group.com.ua

Салон-магазин Дверний Бум
просп.Слобожанський, 37, м.Дніпро
Дніпропетровська область, 49083
(067)225-54-54

Салон дверей МаксЛория
вул.Миронова, 17, м.Дніпро
Дніпропетровська область, 49000
(056)788-56-22, (068)840-71-77
(095)670-94-20
7885622@gmail.com
info@ml.dp.ua

Інтернет магазин Дверний центр
вул.Михайла Грушевського, 55а
м.Дніпро
Дніпропетровська область 49069
(056)789-29-39, (056)233-94-14
(067)635-41-55
dvernoi_centr@mail.ru

Інтернет-магазин TopZamok
м.Дніпро
Дніпропетровська область
(056)732-40-50, (096)753-00-85
(063)753-00-85
topzamok@gmail.com

Інтернет-магазин Нова Будова
вул.Робоча, 23М, м.Дніпро
Дніпропетровська область 49006
(066)692-55-26, (068)719-93-47
(093)248-54-37
kml3848@ukr.net

Супермаркет вікон та 
дверей SWD.IN.UA
вул.Соборності, 73, м.Кривий Ріг
Дніпропетровська область 50000
(056)443-02-00, (096)025-71-11
(095)785-62-27
sale@swd.in.ua

Магазин Дверi оптом
вул.Телевізійна, 2/12, м.Кривий Ріг
Дніпропетровська область, 50000
(067)565-62-97

Магазин дверей Гарант Пласт-КР
вул.Адмірала Головко, 40
м.Кривий Ріг
Дніпропетровська область, 50000
(056)401-33-15, (068)401-33-15
garplast@yandex.ru

Салон Двері
вул.Мелешкіна, 43д, м.Кривий Ріг
Дніпропетровська область, 50000
(067)395-08-00

Супермаркет Двері+
вул.Мелешкіна, 1А, м.Кривий Ріг
Дніпропетровська область, 50000
(068)029-06-65
info@septima-ds.com.ua

Дверний салон СептиМа
вул.Електрозаводська, 1-А
м.Кривий Ріг
Дніпропетровська область, 50000
(056)495-25-14, (097)356-28-58
info@septima-ds.com.ua

Салон-магазин Окошко
вул.Соборності, 45, м.Кривий Ріг
Дніпропетровська область
50000
(056)401-89-00, (067)541-54-04

Магазин ДоВЕРИе
просп.Миру, 2а, м.Кривий Ріг
Дніпропетровська область
50000
(068)850-12-82
bestdveri@mail.ua

Салон Троянда
вул.Стуса, с.Ходорів
Жидачівський район
Львівська область, 81750
(068)691-74-72, (097)660-82-64
(063)028-85-18
troianda_vdp@ukr.net

ТПГ «ОселяБуд»
Вул. Берегова, 164/А, м.Дніпро,
Дніпропетровська область,
(056) 794-33-20, (056) 372-76-09
info@oselyabud.com

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Магазин Дверi Полiсся
вул.Вітрука, 9, м.Житомир
Житомирська область, 10024
(093)333-96-43
dveri4@dveripolese.com.ua

Магазин дверей Антураж
вул.Покровська, 18, м.Житомир
Житомирська область, 10029
(067)591-87-60, (063)401-71-80
zt.in@ukr.net

Склад-магазин ComplektDoors
пров.1-й Корольова, 7а, м.Житомир
Житомирська область, 10025
(067)657-21-37, (098)232-34-42
(063)453-21-37

Фабрика дверей Alexdoors 
вул.Покровська, 63, м.Житомир
Житомирська область, 10002
(067)920-04-57
director@alexdoors.com

Інтернет-магазин Замки
вул.Хлібна, 32, м.Житомир
Житомирська область, 10029
(041)251-78-36, (097)991-64-07
zamkizhitomir@gmail.com
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ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

Салон дверей Аплот
пл.Ш.Петефі, 31, м.Ужгород
Закарпатська область, 88000 
(050)950-40-77
domis-uzh@ukr.net

Салон дверей Тріель
вул.О.Блистіва, м.Ужгород
Закарпатська область, 88001
(050)519-68-19
trieldoor@gmail.com

Салон-магазин Нашi Дверi
вул.Л.Толстого, 44, м.Ужгород
Закарпатська область, 88018
(068)815-54-08, (095)072-93-41
nashidveri.uzh@gmail.com

Студія дизайну інтер’єрів 
Villa Grande
вул.Собранецька, 46, м.Ужгород
Закарпатська область, 88000
(031)261-37-23, (067)312-57-76
(099)525-67-83
villagrande.uz@gmail.com

Магазин Водограй
вул.Капушанська, 10, м.Ужгород
Закарпатська область, 88018
(031)264-04-40, (050)702-30-20

Салон-магазин Світ дверей
вул.Шумна, 32, м.Ужгород
Закарпатська область, 88002 
(050)432-19-74 
fakt@list.ru

Салон Дверей Тук Тук
вул.Стуса, 6, м.Мукачево
Закарпатська область, 89600
(031)313-84-31, (050)432-37-49
tuk-tukdveri@yandex.ru

Салон вікон та дверей ТермоПлюс
вул.Матросова, 19, м.Мукачево
Закарпатська область, 89600
(050)649-73-37, (097)192-44-37
termoplus.m@ukr.net

Салон дверей VERTO
вул.Перемоги, 19, м.Запоріжжя
Запорізька область, 69001
(061)224-03-77, (063)584-15-87
dveri_opt_zp@ukr.net

Салон Фабрика дверей
пр.Ювiлейний, 14, м.Запоріжжя
Запорізька область, 69114
(061)224-95-15, (067)140-05-70
merbau1@ukr.net

Салон-магазин Мастер ключ
вул.Лобановського, 10, м.Запоріжжя
Запорізька область, 69006
(098)303-31-41, (066)766-36-37
(063)568-57-22

Cалон магазин Vist
вул.Перемоги, 48, м.Запоріжжя
Запорізька область, 69001
(061)213-33-63, (061)213-33-83
Natalya.Guzir@vist.zp.ua

Салон-магазин Porta
вул.Перемоги, 48, м.Запоріжжя
Запорізька область, 69001
(061)213-52-00, (061)213-33-63
(050)486-16-45

Інтер’єр-салон House
вул.Лермонтова, 23, м.Запоріжжя
Запорізька область, 69005
(061)701-72-24, (096)680-73-24
(066)501-68-08
house.market@ukr.net

Фірмовий салон Віконда
просп.Соборний, 179, м.Запоріжжя
Запорізька область, 69006
(061)701-67-70
i.suhova@vikonda.zp.ua
info@vikonda.zp.ua

Фірмовий салон дверей Прокс 
вул.Перемоги, 65, м.Запоріжжя
Запорізька область, 69035
(061)220-54-02 , (067)541-88-01
(067)541-58-21
proks_modern@i.ua

Магазин Все для ремонту
вул.Запорізька, 2В, м.Запоріжжя
Запорізька область, 69002
(098)535-08-74

Салон-магазин Ярмарка дверей
просп.Ювілейний, 29, м.Запоріжжя
Запорізька область, 69076
(061)224-93-62
yarmarka.dwerei@yandex.ru

Салон дверей Safe Home
вул.Новобудов, 3, м.Запоріжжя
Запорізька область, 69000
(061)242-48-11, (096)702-19-37
(099)354-08-93

Салон Паритет-Запоріжжя
вул.Трегубенко, 11, м.Запоріжжя
Запорізька область, 69006
(061)220-30-39, (096)768-15-15
(095)768-15-15
mail@paritet.zp.ua

СЕВІ-ТРЕЙД
вул.Кузнецова, 34, м.Запоріжжя
Запорізька область, 69014
(097)724-02-02 , (066)539-94-97
sevi-dnepr@mail.ru

Магазин ДверiПан 
вул. Яценко, 1, м.Запоріжжя
Запорізька область, 69057
(067)709-15-53, (093)218-62-72  
dveripan@gmail.com

Салон-магазин Zimen
просп.Соборний, 216, м.Запоріжжя
Запорізька область, 69032
(061)212-06-43, (097)166-77-06
(099)070-40-28
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Магазин ЛоксМайстер Запоріжжя
вул.Лермонтова, 18, м.Запоріжжя
Запорізька область, 69005
(067)619-18-14, (050) 950-86-80

Салон Сейфи-Двері
вул.12 квітня, 5, м.Запоріжжя
Запорізька область, 69001
(061)220-87-45, (096)760-30-98
(066)687-87-51
metalmeb2005@ukr.net

Шоу-рум СтройБум
просп.Соборний, 17, м.Запоріжжя
Запорізька область, 69063
(061)764-13-71, (067)444-55-56
(095)444-55-56
info@stroibum.com.ua

Магазин Затишний Дім
вул.Приходська, 45-а, м.Запоріжжя
Запорізька область, 69014
(061)270-51-41, (066)647-46-08
(067)870-67-78
sergei-kr77@mail.ru

Салон-магазин Doors&Floors
вул.Перемоги, 52, м.Запоріжжя
Запорізька область, 69035
(061)224-16-14, (066)879-24-13
(097)531-77-85
inna@stroibum.com.ua

Перше віконне бюро
вул.Українська, 36, м.Запоріжжя 
Запорізька область, 69095
(061)707-13-30, (066)149-01-71
(067)850-20-02
pershevikonne@gmail.com

Інтернет-магазин РемСтройДом
вул.Олександрівська, 61
м.Запоріжжя, Запорізька область
69002
(061)707-92-94, (095)703-77-22
(096)369-72-72
info@rsdom.com.ua

Салон 100 дверей 
пр.Богдана Хмельницького, 66А
м.Мелітополь, Запорізька область
72309
(061)943-73-95, (067)613-19-27
dekor-prestige@mail.ru

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Салон Галерея Дверей плюс
вул.Вовчінеська, 191
м.Івано-Франківськ
Івано-Франківська область, 76007
(034)271-23-95, (050)373-38-00
galerydoor.if@mail.ru

Салон дверей Елім 
вул.Вовчинецька, 124, корп. 2
м.Івано-Франківськ
Івано-Франківська область, 76007
(034)250-80-44, (050)734-66-31
elim1.if@gmail.com

Гіпермаркет Дверей
вул.Василіянок, 22
м.Івано-Франківськ
Івано-Франківська область, 76018
(066)806-51-68, (067)580-05-38
termooleg@mail.ru

Браво 
вул.Соборна, 30, м.Кропивницький
Кіровоградська область, 25013
(052)227-08-97, (095)321-00-08
(068)068-10-25
bravoteplo@gmail.com

Магазин Глобус
вул.Луначарського, 21
м.Кропивницький
Кіровоградська область, 25006
(052)236-10-66, (067)520-93-99
zakupki@globusbm.com

Магазин Mirodveri
вул.Велика Перспективна, 84
м.Кропивницький
Кіровоградська область, 25001
(068)343-09-54, (093)935-35-99
(095)392-95-74
info@mirodveri.com

ТД Домовой
вул.Дружби, 15Б, м.Світловодськ
Кіровоградська область, 27500
(096)271-27-25, (067)610-65-53
svetlodomovoy@gmail.com
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Салон Вишукані двері
вул.Порохова, 20А, м.Львів
Львівська область, 79015
(067)654-06-04

Салон дверей та вікон Лео Порте
вул.В.Великого, 123, м.Львів
Львівська область, 79071
(067)673-15-66, (097)247-77-05
leoporte@mail.ru

Салон Інтеріо
просп.Червоної Калини, 76
м.Львів, Львівська область 79049
(032)223-56-39, (032)223-56-40
(067)223-56-40
papacarlo.lviv@gmail.com

Салон Lvivski
просп.Чорновола, 39, м.Львів
Львівська область,  79058
(032)255-44-44, (067)340-08-54
lvivski.info@gmail.com

Магазин СтарДизайн
вул.Луганська, 18, м.Львів
Львівська область, 79034
(032)295-85-00, (097)513-63-32

Ательє Вікон та Дверей Метеора
ТЦ «Панська Оселя»
вул.Наукова, 2Б, м.Львів
Львiвська область, 79053
(032)245-49-84, (067)675-93-79
meteora-vip@i.ua

Фiрмовий салон Болема 
вул.Сихівська, 4, м.Львів
Львівська область, 79066
(032)232-01-84, (067)373-57-31
(050)434-28-18
vikna@bolena.ua

Фабрика воріт
вул.Б.Хмельницького, 228, м.Львів
Львівська область, 79037
(032)253-82-04, (067)611-02-22
fabrykavorit@gmail.com

Салон Door&Floor
вул.Героїв УПА, 77, м.Львів
Львівська область, 79015
(032)242-50-22, (067)620-00-22

Салон Двері плюс
вул.Героїв УПА, 73, м.Львів
Львівська область, 79015
door_plus@ukr.net

Магазин Гуртом
вул.Городоцька, 357/4, м.Львів
Львівська область, 79040
(032)242-32-71, (067)340-55-22
gurtom.manager@gmail.com

Салон Альберо 
вул.Городоцька, 172, м.Львів
Львівська область, 79022
(032)232-91-12 
Sikora.Zoryana@leoceramika.com
reklama.kerama_centr@ukr.net

Гіпермаркет дверей та 
підлоги Практик
вул.Городоцька, 286Б, м.Львів
Львівська область, 79022
(032)295-07-08, (067)341-62-88
(095)919-40-84
a.dzyurbil@interior-expert.com

Салон Центр Дверей
вул.Перфецького, 2А, м.Львів
Львівська область, 79053
(067)949-99-01, (097)994-82-13
(067)260-50-45

Центр дверей Salvadoor
вул.Моршинська, 1, м.Львів
Львівська область, 79044
(032)232-99-64, (067)314-48-07
office@salvadoor.com

Салон дверей Зебрано
вул.Шевченка, 87, м.Львів
Львівська область, 79039
(032)232-52-10, (097)247-77-04
zebrano-lviv@mail.ru

Салон Iнтер ДІМ
вул.Княгині Ольги, 100К, м.Львів
Львівська область, 79053
(032)244-30-62, (032)238-96-31
(096)368-10-40
interdom81@mail.ru

Салон дверей ANDI
вул.В.Великого, 35, м.Львів
Львівська область, 79053
(032)263-92-90
andi.door@gmail.com

Магазин Віконний ряд
вул.Сихівська, 2, м.Львів
Львівська область, 79066
(032)245-08-37, (067)340-10-91
vik.ryad@gmail.com

Салон Дiм Пiдлоги та Дверей
ТЦ «Будмаркет», вул.Щирецька, 36
м.Львів, Львівська область, 79071
(032)295-67-06, (067)259-76-11
(097)085-35-24
dimpidlogi@ukr.net

ПродавціКаталог компаний
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МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Демидов Груп
вул.Велика Морська, 62
м.Миколаїв, Миколаївська область
54030
(093)944-71-68, (066)407-42-52
info@demidovgroup.com.ua

Салон Vikra
просп.Центральний, 112
м.Миколаїв, Миколаївська область
54055
(051)271-27-59, (093)180-32-36
office@vikra.mk.ua

Магазин VDK
просп.Богоявленський, 234Б
м.Миколаїв, Миколаївська область
54050
(051)267-57-68, (051)267-57-40
(050)318-60-81
vdkshop001@gmail.com

Салон Prosto
вул.Потьомкінська, 13, м.Миколаїв
Миколаївська область, 54030
(051)272-77-27, (095)572-57-27
(067)172-77-27
info@oknaprosto.com.ua

Магазин Вікна Дворик
вул.Херсонське шосе, 96/2
м.Миколаїв
Миколаївська область, 54028
(051)271-17-08, (096)499-99-69
okonniy.dvorik@gmail.com
(066)734-87-62

Інтернет магазин Dveri.nikolaev.ua
вул.Лазурна, 20Б, м.Миколаїв
Миколаївська область, 54058
(051)271-90-17, (099)503-04-44
(063)122-84-44
dveri.nik@i.ua

Супермаркет дверей Аванті
ТЦ «Dream House»
вул.Космонавтів, 81/24, м.Миколаїв
Миколаївська область, 54028
(052)258-94-02, (067)515-21-38
(063)044-51-40
valchuk.od@avanti.com.ua

Салон Паркет та Двері
вул.Шнеєрсона, 37, м.Миколаїв
Миколаївська область, 54001
(051)247-67-59, (051)247-33-96
(097)999-77-02
Palladio.karla@gmail.com

Салон дверей Grande Piccoli
вул.Бузника, 5, м.Миколаїв
Миколаївська область, 54046
(051)236-24-46, (067)510-13-41
grandepiccoli@mail.ru

Бест Протекшн
вул.Погранична, 95Б, м.Миколаїв
Миколаївська область, 54055
(051)272-35-35, (068)269-76-90
(051)272-36-36
salon@bestprotection.com.ua

Міленіум-Люкс
просп.Центральний, 107/1
м.Миколаїв, Миколаївська область
54055
(051)267-03-05, (066)790-36-50
(063)853-97-92
millenium-20001@yandex.ru

Салон НОВІКОН
вул.Спаська, 52, м.Миколаїв
Миколаївська область, 54001
(051)237-13-69, (067)512-53-54
(073)133-61-10
nikolaev@novikon.com.ua

Салон-магазин Дверний Двір
вул.Пушкінська, 31, м.Миколаїв
Миколаївська область, 54029
(051)276-74-85, (050)083-32-22
(098)083-32-22
mail@dverdvor.com

Салон-магазин Rich
вул.Пушкінська, 1, м.Миколаїв
Миколаївська область, 54030
(051)259-36-03, (063)287-22-17
(066)291-34-30
richcompany2@gmail.com

Магазин Термоокна
вул.Чкалова, 55, м.Миколаїв
Миколаївська область, 54055
(051)247-74-58, (093)741-82-56
(066)173-76-50
termo-okna@ukr.net

Салон ДоброБуд
просп.Центральний, 149 м.Миколаїв
Миколаївська область, 54055
(051)271-09-51, (050)663-64-00
(063)195-72-27
zhaleik@mail.ru

Фірмовий салон Palladio
вул.Погранична, 69-а, м.Миколаїв
Миколаївська область, 54055
(051)258-49-62, (097)999-77-05
(099)437-29-99
palladio2013@mail.ru
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ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

Салон-магазин Модуль-Гласс
вул.Рекордна, 25-Б, м.Одеса
Одеська область, 65017
(067)440-21-75, (067)625-20-30
modulglass@gmail.com

Салон Студiя-58
ТЦ «Мегадом», вул.Толбухіна, 135
м.Одеса, Одеська область, 65080
(048)734-39-58, (050)495-30-77
sdi-sdi@mail.ru

Салон Центр Дверей
вул.Мала Арнаутська, 60, м.Одеса
Одеська область, 65007
(048)796-81-80, (067)908-18-48
(050)511-15-99
info@centerinterior.com.ua

ТОВ Блумі
вул.Київське шосе, 2, м.Одеса
Одеська область, 65031
(048)736-82-74
a.guniya@globalabc.com.ua

Салон-магазин Хто там
ТЦ «Мегадом», вул.Толбухіна, 135
м.Одеса, Одеська область, 65080
(048)734-39-25, (099)712-17-77
ktotamodessa@gmail.ru

Салон дверей Ірбіс
вул.Старопортофранківська, 119
м.Одеса, Одеська область, 65007
(048)799-11-01, (097)498-44-84
(073)441-31-11
irbis_td@ukr.net

Салон Conex
вул.Мала Арнаутська, 52, м.Одеса
Одеська область, 65012
(048)784-60-66, (067)484-22-28
dveri@conex.ua

Ательє-магазин Добрий дiм
Ринок Старокінний, пав. КП-9
вул.Скісна, 19, м.Одеса
Одеська область, 65091
(048)702-55-45, (048)700-53-34
(067)716-31-43
dveri@clavis.com.ua

Салон-магазин Трiо Дверi
вул.Середньофонтанська дорога, 
12А, м.Одеса, Одеська область
65039
(048)737-84-88, (067)620-61-26
odessa@triodveri.com

Фірмовий салон Авантi
ТЦ «Мегадом», вул.Толбухіна, 135
м.Одеса, Одеська область, 65080
(098)035-16-32, (066)342-04-05
(073)478-38-68
valchuk.od@avanti.com.ua

Салон Двері та Підлога
вул.Б.Хмельницького, 42, м.Одеса
Одеська область, 65007
(048)775-25-10, (098)288-41-42
(063)033-85-26
info@dv.od.ua

Салон Eldoor
ТВЦ «Мегадом»
вул.Толбухіна, 135/2, м.Одеса
Одеська область, 65080
(048)703-15-50
info@elnova.od.ua

Салон дверей Двері-Акварелі
ТЦ «Мегадом», вул.Толбухіна, 135
м.Одеса, Одеська область, 65080
(068)928-28-22
odessa@eurodoors.com.ua

Магазин Aldi
Малиновський ринок, Р/8
вул.Малиновського, м.Одеса
Одеська область, 65017
(067)483-93-34, (096)579-72-28
(095)937-11-29
albi.df13@gmail.com
albi.df@ukr.net

Салон АртГранд
вул.Толбухіна, 135, м.Одеса
Одеська область, 65080
(048)759-95-65, (096)506-96-06

Салон Bona Doors
ТЦ «Мегадом», вул.Толбухіна, 135
м.Одеса, Одеська область, 65080
(067)953-44-45, (067)953-44-42
bona-doors@ukr.net

Салон Dverkov
вул.1 Травня, 48, м.Чорноморськ
Одеська область, 68004
(048)685-70-37, (097)639-22-66
(093)639-22-66
dverkov@gmail.com

Habitare interiors
вул. Толбухiна ,135, (TЦ Мегадом) 
м.Одеса, Одеська область,65080,
(048)737-34-83, (068)825-44-35
info@habitare.ua

ТОВ «МініМаксі»
вул.Заводська, 10, м.Полтава
Полтавська область, 36007
(050)405-33-42, (067)553-41-42
davidenko.minimaxi@gmail.com

Фірмовий салон Двері Полісся
вул.Панянка, 65б, м.Полтава
Полтавська область, 36022
(067)410-20-12
pl@mmf.net.ua

Салон-магазин Галерея Дверей
вул.Небесної Сотні, 86А, м.Полтава
Полтавська область, 36022
(053)257-13-08, (095)288-58-48
gallerydoors@ukr.net

Полтава-Колор
вул.Шевченка, 27, оф. 2, м.Полтава
Полтавська область, 36039
(053)261-56-44, (053)269-09-56
(066)391-00-01
poltava_color@mail.ru

Спеціалізований магазин 
«Dveri & Pol»
вул.Європейська, 107
м.Запоріжжя, Запорізька область
69104
(050)405-33-42, (067)553-41-42
kriulin@minimaxi.pp.ua

Салон Бестмастер
вул.Стрітенська, 34, м.Полтава
Полтавська область, 36020
(053)222-17-45, (099)554-22-99
(097)545-46-95
bestmaster.pl@gmail.com
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ТОВ «МініМаксі»
вул.Заводська, 10, м.Полтава
Полтавська область, 36007
(050)405-33-42, (067)553-41-42
davidenko.minimaxi@gmail.com

Фірмовий салон Двері Полісся
вул.Панянка, 65б, м.Полтава
Полтавська область, 36022
(067)410-20-12
pl@mmf.net.ua

Салон-магазин Галерея Дверей
вул.Небесної Сотні, 86А, м.Полтава
Полтавська область, 36022
(053)257-13-08, (095)288-58-48
gallerydoors@ukr.net

Полтава-Колор
вул.Шевченка, 27, оф. 2, м.Полтава
Полтавська область, 36039
(053)261-56-44, (053)269-09-56
(066)391-00-01
poltava_color@mail.ru

Спеціалізований магазин 
«Dveri & Pol»
вул.Європейська, 107
м.Запоріжжя, Запорізька область
69104
(050)405-33-42, (067)553-41-42
kriulin@minimaxi.pp.ua

Салон Бестмастер
вул.Стрітенська, 34, м.Полтава
Полтавська область, 36020
(053)222-17-45, (099)554-22-99
(097)545-46-95
bestmaster.pl@gmail.com

ТВК Крайт
вул.Маршала Бірюзова, 51а
м.Полтава, Полтавська область
36007
(095)590-00-44, (098)590-00-44
zakaz@krait.ua

Салон InWood
вул.Конституції, 13, м.Полтава
Полтавська область, 36000
(053)260-09-64, (099)073-38-68
info@inwood.com.ua

Салон дверей Doors
вул.Степового Фронта, 7
м.Полтава, Полтавська область
36021 
(053)261-37-00, (067)326-00-07
(050)734-33-00
doorspoltava@gmail.com

Салон Віконда
вул.Гоголя, 6, м.Миргород
Полтавська область, 37600
(053)554-14-30
mirvikonda@gmail.com

Салон дверей
Кращі двері та підлога
вул.Соборна, 40/2, м.Кременчук
Полтавська область, 39600
(068)228-28-22
kremen@eurodoors.com.ua

Європласт
вул.М.Борищака, 16, м.Кременчук
Полтавська область, 39600
(067)540-90-97
evroplast.kremen@gmail.com

Маркет дверей Престиж
вул.Мельника, 1, м.Рівне
Рівненська область, 33016
(096)010-14-14

Салон-магазин Зодчий
вул.Богоявленська, 2, м.Рівне
Рівненська область, 33022
(036)224-56-47, (050)435-37-03
(096)999-09-19
zodchiy-dveri@ukr.net

Салон дверей i вiкон Comfort House
вул.Макарова, 16, м.Рівне
Рівненська область, 33010
(036)263-24-77, (097)053-35-33
(066)223-44-33
c.h-rivne@ukr.net

Салон-магазин Лiдер
вул.Відінська, 48, м.Рівне
Рівненська область, 33018
(036)262-93-42, (096)552-25-04
(068)712-97-68
lacosstarivne@ukr.net

Фірмовий магазин Сталь-М
вул.С.Крушельницької, 77, м.Рівне
Рівненська область, 33023
(036)263-74-84, (096)630-69-03
stalm_best@ukr.net

Центр меблів та декора Інтеріо
вул.Мельника, 1, м.Рівне
Рівненська область, 33016
(036)246-05-00, (097)460-50-05
(099)251-47-10
manager@interio.rv.ua

Магазин Буд Декор
ТЦ «Андріївський»
вул.Київська, 44а, м.Рівне
Pівненська область, 33027
(036)243-19-16, (098)543-09-30
buddekor.2011@gmail.com

Магазин Радонiт
вул.Гагарiна, 39, м.Рiвне
Рiвненська область, 33003
(036)246-05-10, (067)351-80-70
radonit.rivne@gmail.com

Супер маркет дверей Avanti
вул.Відінська, 2, м.Рівне
Рівненська область, 33023
(036)223-33-37, (067)382-83-71
(066)652-47-65

Фірмовий салон Вікнова
вул.Соборна, 364, м.Рівне
Рівненська область, 33001
(036)246-06-60, (067)363-10-54
viknova_rivne@renome.ua

Салон-магазин Сезон Плюс 
вул.Небесної Сотні, 24, м.Рівне
Рівненська область, 33013
(036)226-02-60, (066)487-69-65
(098)332-97-60
sezonplus2015@gmail.com

Салон-магазин Milano
просп.Миру, 15, м.Рівне
Рівненська область, 33013
(036)263-30-99, (093)692-92-27
milano.rivne@mail.ru



64

ПродавціКаталог компаний

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

Магазин ВДВО
вул.Гагаріна, 30, м.Рівне
Рівненська область, 33022
(036)224-00-12, (067)307-28-97
(097)733-46-96
vdvo.mex@ukr.net

Салон Дверна Гільдія
вул.Богоявленська, 28, м.Рівне
Рівненська область, 33022
(067)335-73-56
dverna.g@gmail.com

Салон дверей TERMINUS
вул.Степана Бандери, 63, м.Рівне
Рівненська область, 33014
(067)676-76-17
terminus.office@gmail.com

EPSILON
вул.Гагаріна, 39, м.Рівне
Рівненська область, 33003
(036)246-01-01
office@okna-epsilon.com

Салон Двері та Підлога
вул.Макарова, 21, м.Рівне
Рівненська область, 33024
(036)243-20-35, (098)841-48-16
(093)870-95-44

Салон Файні Двері
вул.Курчатова, 18є, м.Рівне
Рівненська область, 33018
(098)172-98-88
faini.dveri.rivne@gmail.com

Салон-магазин 
Перший банк дверей
вул.Орлова, 46, м.Рівне
Рівненська область, 33027
(093)447-70-08, (098)807-70-08
bankdverej@gmail.com

Салон-магазин A-Mira
вул.Княгині Ольги, 4, оф.1
м.Рівне, Рівненська область 33028
(036)243-24-25, (097)408-22-00
(066)408-55-50

Гіпермаркет дверей на Щасливому
вул.Щаслива, 14, м.Рівне
Рівненська область, 33000
(095)250-06-59, (097)005-15-69
dverishaslyve@ukr.net

Салон дверей Юна
вул.Широка, 16, м.Рівне
Рівненська область, 34500
(067)270-71-67

Салон-магазин Мастер-ключ
вул.Клима Савура, 28, м.Рівне
Рівненська область, 33023
(067)363-20-96, (096)167-73-43
master-klyuch@ukr.net

Салон-магазин Маєток
вул.Корольова, 2, м.Рівне
Рівненська область, 33024
(036)268-20-44, (096)745-32-42
(050)527-86-86
maetok-v@ukr.net

Магазин Євродах
вул.Руданського, 2, м.Костопіль
Рівненська область, 35000
(097)552-08-17
vera_kostopil1@ukr.net

Салон дверей Титул
пл.Незалежностi, 1, м.Суми
Сумська область, 40000
(050)346-34-62, (097)805-87-02
zolotarevds@bigmir.net

Супермаркет Вiста
вул.Я.Мудрого, 9, м.Суми
Сумська область, 40009
(054)267-99-09, (050)307-91-29
vitaly_vista@ukr.net

Магазин Сучасні двері
вул.Петропавлівська, 49, м.Суми
Сумська область, 40000
(094)971-16-34, (098)961-31-21
(066)598-27-00
dveri-sumy@mail.ru

Салон-магазин Мегастиль
просп.Курський, 22, м.Суми
Сумська область, 40020
(054)266-16-11, (099)965-55-04
zakupka.megastyle@mail.ru
salon2.megastyle@ukr.net

Салон-магазин Дiса
вул.Л.Татаренко, 1, м.Тростянець
Cумська область, 42600
(054)464-28-53, (098)439-32-72
(095)409-10-21
dimadisa@i.ua

Салон Двері України
вул.Конотопських дивізій, 26
м.Конотоп, Сумська область
41600
(067)966-71-89, (099)688-14-04
zatolokin_a@ukr.net

Салон PERFECT
вул.Митрополита Шептицького, 15
м.Тернопіль
Тернопільська область, 46008
(097)338-84-05, (097)210-92-67
(098)635-73-55
i.cherniy@gk.te.ua
o.havryshko@gk.te.ua

СРВ Маркет вiкон та дверей
вул.Коцюбинського, 6, м.Тернопіль
Тернопільська область, 46000
(035)242-07-20, (098)320-29-29
svr.gurt01@gmail.com

Салон Місто Дверей та Підлоги
вул.Шептицького, 5, м.Тернопіль
Тернопільська область, 46008
(035)256-17-01, (032)294-98-77
(096)702-04-69
info@misto-dverey.com
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Салон Командор Тернопіль
вул.Тарнавського, 8, м.Тернопіль
Тернопільська область, 46024
(035)243-47-14, (067)487-84-84
(095)875-24-24
komandor-te@outlook.com

Салон дизайну  ART FUSION
вул.15 квітня, 6а, м.Тернопіль
Тернопільська область, 46400
(067)146-59-62
mail@art-fusion.com.ua

Салон ЦеКо
вул.Стадникової, 1, м.Тернопіль
Тернопiльська область, 46006 
(035)225-77-38, (067)352-83-02
(067)352-83-01
kv@tseko.ua

Магазин Акант
ТРЦ «Подоляни»
вул.Текстильна, 28ч, м.Тернопіль
Тернопільська область, 46400
(035)226-73-15, (067)351-67-55

Салон Княжі дверi i меблi 
вул.Медова, 18, м.Тернопіль
Тернопiльська область, 46008
(035)252-46-04, (097)504-56-82
bila58@mail.ru

Салон вікон та дверей ТМ Аплот
вул.Володимира Великого, 10А
м.Чортків, Тернопільська область
48501
(067)685-38-51
chortkivstyle@ukr.net

Фiрмовий салон дверей Прокс
вул.Сумська, 77/79, м.Харків
Харківська область, 61023
(057)751-76-54 , (050)570-13-05
sumskaja_77_79@mail.ru

Салон Sklo+Glas
вул.Гіршмана, 9, м.Харків
Харківська область, 61002
(057)714-30-00, (050)343-98-83
info@sklo-plus-glas.com

Салон-магазин Valero
вул.Молочна, 38, м.Харків
Харківська область, 61001
(057)756-94-21, (050)566-41-79
(068)343-71-65
valero02@ukr.net

Фабрика дверей Лана
вул.Червоножовтнева, 7а
м.Харків, Харківська область 61012
(057)712-08-10, (050)641-64-90
(067)571-41-30
lana1@ukr.net

Студія дверей DIMIR
просп.Гагаріна, 19, м.Харків
Харківська область, 61001
(057)759-85-11, (095)606-69-23

Салон-магазин Дверi & Замки
просп.Гагаріна, 20, м.Харків
Харківська область, 61001
(057)704-06-46, (050)302-96-29
(095)926-91-82
dveriizamki@gmail.com

Магазин дверей Стиль
просп.Московський, 137, м.Харків
Харківська область, 61001
(057)755-07-04, (057)732-47-76
(067)485-07-04
dveri@dveritut.com.ua
alex@dveritut.com.ua

Салон-магазин Дверний Дозор
Салтівське шосе, 49, м.Харків
Харківська область, 61038
(050)325-89-29, (093)181-43-07
(096)039-20-29
dozor2605@gmail.com

ТПГ «ОселяБуд»
вул.Берегова, 164/А, м.Дніпро
Дніпропетровська область, 49021
(056)794-33-20, (056)372-76-09
info@oselyabud.com

Салон-магазин DOORS
вул.Громадянська, 14, м.Харків
Харківська область, 61057
(057)731-32-92, (096)129-13-59
(066)574-31-88
doorsm.mdf@gmail.com

Салон-магазин Центр Світла
вул.Вернадського, 1, м.Харків
Харківська область, 61010
(096)169-26-34, (066)542-47-28
shop@altera.ua

Салон-магазин Трiо Дверi
просп.Московський, 48А, м.Харків
Харківська область, 61001
(057)717-10-80, (067)571-86-51
(067)563-95-77
kharkov@triodveri.com

Дельта
вул.Сумська, 71, м.Харків
Харківська область, 61023
(057)714-10-61, (096)000-10-11
(093)000-10-11
office@delta.kharkov.ua

Салон ZIMEN
вул.Героїв Сталінграда, 183
м.Харків, Харківська область
61105
(067)482-49-42, (067)513-38-00
info@zimen.ua

Салон Арт Дверi
вул.Богдана Хмельницького, 23
м.Харків, Харківська область
61001
(057)755-77-52
d-doors@mail.ru

Салон дверей DVERMAN
вул.Академіка Павлова, 120
м.Харків, Харківська область 61054
(057)761-43-33, (093)938-33-93
(066)938-33-93
dverman.doors@gmail.com

Салон-магазин Шервуд
вул.Академіка Павлова, 120А
м.Харків, Харківська область 61054
(057)715-25-17, (093)033-71-72
(099)066-72-59
vse-stroy@i.ua

Фабрика дверей Winart
вул.Суздальські ряди, 9, м.Харків
Харківська область, 61158
(057)756-05-83, (096)699-12-21
(050)818-06-86
winart@i.ua
winartws@gmail.com
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Салон -магазин ДВЕРНОФФ
просп.Льва Ландау, 2/2, м.Харків
Харківська область, 61162
(096)622-34-54, (063)842-05-90
eaa.dvernoff@gmail.com

Інтернет-магазин Альтаїр
вул.Дружби Народів, 236, м.Харків
Харківська область, 61183
(067)683-37-02, (093)253-57-65
(099)620-43-74
bt.altair@gmail.com

Салон Плитка & Двері
вул.Сумська, 77/79, м.Харків
Харківська область, 61023
(057)717-33-11, (050)402-72-20
info@standswork.com.ua

Спеціалізований салон 
Підлога та Двері
просп.Гагаріна, 1, м.Харків
Харківська область, 61001
(057)781-87-38, (067)541-25-25
info@poly-dveri.ua

Салон ASKO.UA
просп.Перемоги, 62,м.Харків
Харківська область, 61204
(057)755-12-01, (067)574-22-46
(063)341-34-48
info@asko.ua

Салон «Двері «Піонер»
вул.Шевченка, 6, м.Харків
Харківська область, 61013
(057)706-13-05, (096)959-79-29
(050)323-73-91 
dveri.pioner@gmail.com

Інтернет-магазин Апекс
вул.Мельникова, 23, м.Харків
Харківська область, 61082
(057)706-47-96, (068)533-02-34
(050)991-13-33
hline@apecs.com.ua

Інтернет-магазин 7 Дверей
ТЦ «Велта Сіті»
просп.Петра Григоренко, 2/146, 
м.Харків Харківська область, 61082
(057)392-49-51, (099)751-87-35
(098)038-97-57
7doors.kh@gmail.com

ТПГ «ОселяБуд»
вул.Берегова, 164/А, м.Дніпро
Дніпропетровська область, 49021
(056)794-33-20, (056)372-76-09
info@oselyabud.com

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
Салон Дверний Двiр
вул.Нафтовикiв, 5, м.Херсон
Херсонська область, 73009
(055)233-77-40, (099)047-55-65
(096)777-48-98
mail@dverdvor.com

Магазин Зодчий
просп.200 років Херсону, 3а
м.Херсон, Херсонська область 73034
(055)233-40-77, (050)396-04-21
magazin@zodchiy.ks.ua
(068)171-00-80

Салон Інва
вул.Перекопська, 87, м.Херсон
Херсонська область, 73002
(055)234-22-09, (095)278-60-01
(067)551-30-55
inva_conditioner@mail.ru

Магазин Титан
вул.Кулика, 131, м.Херсон
Херсонська область, 73013
(055)239-91-50, (066)883-91-14

Магазин Glassok
вул.Я.Мудрого, 38, м.Херсон
Херсонська область, 73003
(050)952-66-13, (067)556-26-32
Kherson@glassok.ua

Салон-магазин Poliform
просп.Ушакова, 89, м.Херсон
Херсонська область, 73026
(055)245-40-70, (050)585-32-67
(097)272-66-10
sm-poliform@mail.ru

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Салон дверей Barausse
вул.Зарiчанська, 11М
м.Хмельницький
Хмельницька область, 29017
(067)361-14-22
salonbarausse@gmail.com

Салон Лідер
вул.Грушевського, 39
м.Хмельницький
Хмельницька область, 29001
(038)278-74-20, (068)052-27-89
(068)030-85-00

Салон-магазин Олiмп
вул.Свободи, 9Б, м.Хмельницький
Хмельницька область, 29017
(038)263-0573, (098)721-22-08
info@dveriolimp.com.ua
bingo3@list.ru

Салон AmbassaDoor
вул.Зарічанська, 57/1
м.Хмельницький
Хмельницька область, 29019
info@ambassadoor.com.ua

Салон дверей та вікон WinDoor
вул.Панаса Мирного, 18В
м.Хмельницький
Хмельницька область, 29027
(097)849-21-66
windoor_salon@ukr.net

Галерей Viknaroff
вул.Матросова, 19
м.Хмельницький
Хмельницька область, 29026
galereyaviknaroff@mail.ua
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ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Салон Маркет Дверей
просп.Т.Шевченка, 352, м.Черкаси
Черкаська область, 18016
(067)145-46-18
papakarlo2004@ukr.net

Будівельний супермаркет ЄвроДім
вул.Велика фонтанна, 2/38
м.Умань, Черкаська область
20300
(047)443-68-24
evrodom@mediat.com.ua

Салон Вікна Дверi
вул.Велика фонтанна, 32, м.Умань
Черкаська область, 20300
(047)444-64-64
bessarab_i@mail.ru

Салон дверей Наші двері
вул.Смілянська, 163/7, м.Черкаси
Черкаська область, 18007
(067)829-40-05, (063)305-79-00
nashidveri_ck@ukr.net

Салон дверей WіDіS
вул.Благовiсна, 296, м.Черкаси
Черкаська область, 18007
(047)250-53-01, (093)770-58-80
(096)987-89-73
widis.magaz@gmail.com

Салон-магазин ІНТЕР’ЄР БУТІК
вул.Пушкіна, 67, м.Черкаси
Черкаська область, 18007
(067)473-18-73
office@mgroupltd.com.ua

Магазин Стройка
вул.Енергетична, 11, м.Умань
Черкаська область, 20300
(067)518-01-91
skachok.stroyka@mail.ru

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Салон дверей Мегапласт
вул.Гагаріна, 40, м.Чернівці
Чернівецька область, 58000
(095)787-85-55, (098)787-85-55
megaplast.cv@gmail.com

Магазин-салон дверей Etalon
просп.Незалежності, 91
м.Чернівці, Чернівецька область
58005
(097)101-10-07, (099)730-98-37
excellentdoors1@gmail.com

Салон Новий Стиль
вул.Головна, 189, м.Чернівці
Чернівецька область, 58018
(037)257-74-49, (095)044-47-13
nsdoors189@gmail.com

Салон-магазин 
Вітраж. Вікна та двері
вул.Головна, 132, м.Чернівці
Чернівецька область, 58018
(050)215-97-87, (068)906-54-65
vitrag-bc@ukr.net

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Салон Дверi України
вул.Всіхсвятська, 5, м.Чернiгiв 
Чернiгiвська область, 14030
(046)293-33-72, (050)461-81-23
(063)620-22-24
dveriukraine@gmail.com

Магазин Дім на замок
вул.Рокосовского, 51, м.Чернігів
Чернігівcька область, 14027
(046)260-65-90, (097)670-65-65
as-key@yandex.ua

ТМ АБВЕР ДВЕРІ
вул.Шевченка, 4, м.Чернігів
Чернігівська область, 14000
(063)752-22-02, (067)460-37-97
abwehrihor2@gmail.com
NatashaPodobriy@ukr.net

Гіпермаркет ВЕНА
вул.77-ї Гвардійської Дивізії, 1
м.Чернігів
Чернігівська область, 14034
(099)012-30-73
i0990123073@ukr.net

ТОВ «АРМА - ЧЕРНІГІВ»
м.Чернігів, Чернігівська область
(067)460-14-53
arma-chernihiv@ukr.net

Салон Двері+Вікна
вул.Рокосовського, 70
м.Чернігів
Чернігівська область, 14034
(046)297-25-90, (097)812-65-00
dveriplus@email.ua

Магазин 100 дверей
вул.Красносільського, 59А
м.Чернігів, Чернігівська область
14026
(066)343-03-13, (096)931-11-70
(093)124-95-92
serg.kandyba2012@gmail.com

Фірмовий салон Korfаd
вул.Дудка, 37, м.Корюківка
Чернігівська область, 15300
(050)266-49-75
korfad@ukr.net
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КИЇВ
ЕкспресЛок
вул.Попудренка, 52, оф.47
м.Київ, Київська область
02660
(044)494-28-04
info@expresslock.com.ua

  Салон-магазин Модус 
  вул.Татарська, 27/4, м.Київ
  Київська область, 04107
  (044)255-13-00, (067)234-62-84 
  info@modus.com.ua

Магазин КупиЗамок
просп.Соборності, 7Б, м.Київ
Київська область, 02160
(098)300-74-17 
kupizamok@ukr.net

Компанія RSC Ukraine 
офіційний дилер компанії ISEO
вул.Деревообробна, 3В, м.Київ
Київська область, 01013
(044)379-24-59, (096)779-60-10
info.iseolocks@gmail.com

Еко комплект
вул.Петрівська, 19, м.Київ
Київська область, 04071
(067)104-97-54, (099)352-83-53
shop@ecocomplect.com.ua

Інтернет-магазин Декс
бул.Гавела Вацлава, 8, м.Київ
Київська область, 03067
(044)321-00-50, (050)374-02-70
(067)373-47-41
zal22deks@gmail.com
zal45deks@gmail.com

Магазин Безпека
вул.Мельникова, 6, м.Київ
Київська область, 04050
(044)490-91-58, (067)523-87-57
info@bezpeka.com.ua

Дверна фурнітура на Подолі 
вул.Григорія Сковороди, 1В
м.Київ, Київська область 04070
(044)501-74-57, (044)599-35-20
(096)463-90-20
Bondarenkoyf@gmail.com

ТОВ «Геце Україна»
вул.Віскозна, 17, корп.93-Б, оф.12
м.Київ, Київська область, 02660
(044)501-22-25, (050)441-97-59
office-ukraine@geze.com

Магазин Дверних ручок
ринок «Юність»
вул.Миропільська, 4А, м.Київ
Київська область, 02192
(097)269-41-11, (093)269-41-11
(066)269-41-11
ruchki.org@ukr.net

Українська Торгова Група ЛІОМ 
вул.Гната Хоткевича, 22, м.Київ
Київська область, 02094
(044)209-40-13, (067)551-19-79
office@liom.com.ua

Магазин ЛоксМайстер
вул.Гоголівська, 48, м.Київ
Київська область, 04053
(044)486-11-68, (044)484-39-05
info22@locksmaster.ua

Фірмовий магазин Valcomp
просп.С.Бандери, 21, м.Київ
Київська область, 04073
(096)796-29-10, (066)480-33-05
kiev@ultradom.com.ua

Магазин Zamki 911
вул.Пестеля, 1, м.Київ
Київська область, 01135
(095)353-33-56, (068)399-28-46
(063)443-98-84

ТОВ «Інтердекор»
вул.Якутська, 8ю, оф.216
м.Київ, Київська область, 03680
(050)245-51-11
info@interdekor.com.ua

Chezam
м.Київ, Київська область
(044)332-25-12, (067)983-81-41
(093)964-54-41
office@chezam.com.ua

Магазин Lux-Art
просп.Перемоги, 123, оф.218
м.Київ, Київська область, 03115
(044)221-32-88, (096)888-11-81
(063)888-11-81
info@lux-art.ua

Інтернет-магазин KapRem
бул.Гавела Вацлава, 31, м.Київ
Київська область, 03065
(044)455-48-73, (067)509-95-05
(093)012-60-20
info@kaprem.com.ua

МКП «Новацiя»
вул.Волкова, 20 , м. Київ, 
Київська область,02166,
(044) 331-72-11, (044)518-57-19
info@novacia.com.ua

Локсмастер-Центр 
«Локсмайстер Київ-Центр»
вул Гоголівська,48, м. Київ,
Київська область,04053,
(044) 486-11-68, (067) 403-53-43
info22@loksmaster.ua

Меблеві Технології
вул.Фрунзе,102,м. Київ,
Київська область,04080,
(044) 492-30-00, (095) 492-30-00
(067) 692-30-00
info@mt.ua

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Інвестиційна компанія МВМ
вул.Соборна, 2-А
с.Петропавлівська Борщагівка
Києво-Святошинський район
Київська область, 08130
(044)406-58-87, (067)547-25-77
 info@mvm.ua

Магазин ДомоСвіт
вул.Соборна, 118
с.Софіївська Борщагівка
Києво-Святошинський район
Київська область, 08131
(098)642-96-83, (068)789-78-97
(067)537-70-09
domosvit7@gmail.com

ТБМ Україна
просп.Незалежності, 23
м.Бровари, Київська область
07400
(044)499-10-90
office@tbm.ua
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КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

ЛОКСМАСТЕР-ЦЕНТР Замковий світ
вул.Святослава Хороброго, 21
м.Дніпро
Дніпропетровська область, 49000
(056)232-39-51, (067)598-33-33
zamki777@mail.ru

Магазин Дім Маркет
вул.Святослава Хороброго, 28
м.Дніпро
Дніпропетровська область, 49000
(067)652-44-52, (050)364-30-05
info@dom-market.com

ДМ Україна
вул.Січових Стрільців, 52/2, м.Дніпро
Днiпропетровська область, 49029
(056)236-21-75, (056)236-21-74
info@dm-ukraine.com

Axor
просп.Праці, 32, м.Дніпро
Днiпропетровська область, 49000
(056)766-07-66, (067)500-77-79
(067)554-27-77
info@axorindustry.com
shop@axorindustry.com

Магазин DACK-ЦЕНТР
вул.Ярослава Мудрого, 85/1
м.Кривий Ріг
Дніпропетровська область, 50000
(056)440-06-93, (056)440-06-94)
(067)626-38-36
site@dc-dask.com

Інтернет-магазин Сiрiус
вул.Херсонська, 9А, м.Дніпро
Дніпропетровська область, 49101
(056)790-01-00, (067)460-90-26
(095)383-03-83
info@sirius-ltd.com.ua

Інтернет-магазин Замочники
вул.Пастера, 4В, оф.303, м.Дніпро
Дніпропетровська область, 49038
(097)704-62-12, (066)799-73-66
Zamochniki@mail.ua

S.A.P. design 
просп.Гагаріна, 97, м.Дніпро
Дніпропетровська область, 49010
(067)633-83-79
rm@dnepr-doors.com.ua

Полімерсервіс
вул.С.Хороброго, 28, м.Дніпро
Дніпропетровська область, 49000
(056)790-88-81, (056)790-88-89
polyserv@polyserv.dp.ua

Салон-магазин Днепролок
вул.Святослава Хороброго, 48
м.Дніпро 
Дніпропетровська область 49000
(098)195-98-97
zamkidp@gmail.com

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ

Салон-магазин Замок
вул.Олеся Гончара, 6
м.Біла Церква
Київська область, 09100
(066)829-67-89, (097)408-80-81 
zamok-b.ts@meta.ua

Forte Aluminium
вул.Балукова, 1А, с.Крюківщина
Києво-Святошинський район
Київська область, 08136
(044)379-06-27, (067)384-75-35
(063)234-83-35
forte_al@amtt.ua

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Виробничо-комерційна 
фірма ЛАІРА
просп.Юності, 61, м.Вінниця
Вінницька область, 21030
(043)251-13-49, (043)243-82-28
(067)280-33-98
0432slavik@gmail.com

Магазин «Темп»
вул.Папанiна,12,м.Вінниця,
Вінницька область,21001,
(043)226-10-16, (096)634-90-08
irina.irina.9008@gmail.com

Інтернет-магазин Замки
вул.Хлібна, 32, м.Житомир
Житомирська область, 10029
(041)251-78-36, (097)991-64-07
zamkizhitomir@gmail.com

Магазин «Замок»
вул.Грушевського,93, м.Житомир,
Житомирська область,10029,
(093) 323-19-39
salon@3amok.com.ua
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ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

Магазин Замки Ключі Ручки
вул.Незалежної України, 62
м.Запоріжжя, Запорізька область
69035
(061)213-52-48

ТзОВ Гефелє Україна
вул.Богдана Хмельницького, 200
м.Львів, Львівська область 79037
(032)235-15-53
info@hafeleshop.com.ua
Iryna.Khuda@hafele.ua

Магазин «Якісні замки»
вул.Щирецька,36,(ТЦ Будмаркет),
м. Львів, Львівська область,79071,
(032)295-26-84, (067)720-66-36
igorvoitovyh@gmail.com

ТК Базис
вул.Електронна, 81/24, м.Миколаїв
Миколаївська область, 54031
(051)258-23-77, (051)258-24-77
(067)514-24-25
dveselovsky@bazistk.com.ua

Магазин Мастер Лок
просп.Центральний, 28
м.Миколаїв
Миколаївська область, 54029
(051)258-22-22, (067)733-80-31
(066)647-42-91
masterlock@i.ua

Celeste Trade
м.Одеса, Одеська область
(048)737-58-65, (067)922-07-75
(095)845-61-71
celeste.trade@celeste.com.ua

Салон-магазин Джокер
вул.Контр-Адмiрала Лунiна, 2
м.Одеса, Одеська область, 65010
(048)787-69-37
jokerodessa@i.ua

Магазин Arles Строймаг
вул.Бугаївська, 21/49, м.Одеса
Одеська область, 65005
(098)750-75-76, (093)581-73-73
(095)589-76-76
servise@arles.com.ua

Red Lock
вул.Академіка Вільямса, 59В
м.Одеса, Одеська область
65038
(048)796-93-30
info@redlock.com.ua

Магазин Броньовик
вул.Шевченка, 62, м.Полтава
Полтавська область, 36011
(097)415-71-91, (066)993-13-68
bronevik.pl@gmail.com

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
Магазин-салон Комплект
вул.Берегівська-Об’їзна, 25Е
м.Мукачево
Закарпатська область, 89600
(096)714-44-11, (099)928-88-02
(066)905-58-47
onlybrend@gmail.com
besa13@ukr.net

Магазин «Фрезер»
вул. Мира,10 ,м.Мукачево
Закарпатська область, 89600
(067)157-70-05
info@frezer.in.ua
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Палладіум-Україна
просп.Московский, 64А, м.Харків
Харківська область, 61001
(057)732-95-25, (050)323-06-51
palladium@palladium.ua

Укрінвест 3000
вул.Отакара Яроша, 18г, оф.207
м.Харків, Харківська область 61045
(050)405-11-47
wwwsale@ui.kh.ua
borsuk@ui.kh.ua

  Салон-магазин Модус
  просп.Московський, 27, м.Харків
  Харківська область, 61003
  (057)731-62-09, (067)324-63-11
  alex-lockspoint@yandex.ua

Магазин Замки-Фурнітура
ТЦ Барабашово
вул.О.Стасової, м.Харків
Харківська область, 61161
(050)325-65-55, (067)589-46-36
(050)680-09-49
mongooselock@mail.ru

Інтернет-магазин Zamki.kharkov.ua
ТЦ Барабашово
магазин №21-01-278
вул.О.Стасової, м.Харків
Харківська область, 61161
(097)708-73-78, (066)940-45-00
(063)948-75-25
zamki.zakaz@gmail.com

Інтернет-магазин FZB
м.Харків, Харківська область
(057)764-47-76, (067)571-38-00
(050)773-35-55
f.z.b.786@mail.ru

ProfitLock
м.Харків,Харківська область
(057)780-85-00
info@profitlock.com.ua

Інтернет-магазин APECS
вул.Мельникова, 23, м.Харків
Харківська область, 61002
(057)706-47-96, (098)824-60-17
hline@apecs.com.ua

Інтернет-магазин ВТВ
просп.Перемоги, 55, м.Харків
Харківська область, 61174 
(097)407-17-40
ekf@ukr.net

ТМ BARRERA
вул.Загородня, 68, оф.317
м.Харків, Харківська область 61054
vsezamki@ukr.net
(057)717-05-55, (050)400-33-43

  
  Магазин Kedr & Class
  вул.Халтуріна, 46, м.Харків
  Харківська область, 61038
  (063)456-78-90
  andriy.prykhodko2016@gmail.com
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ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
ПП Замок 2015
вул.Героїв Майдану, 48
м.Хмельницький
Хмельницька область, 29001
(067)122-65-32
lock2015@email.ua

«Замкова Мода»
вул. Героїв Майдана,1,м.Хмельниць-
кий, Хмельницька область,29001,
(038)265-35-73,(067)383-23-76
pso@ic.km.ua

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Інтернет-магазин ELITLOCK
вул.Благовісна, 213, м.Черкаси
Черкаська область, 18000
(097)321-46-43, (093)499-59-01
(050)277-44-07
KORN8881@UKR.NET
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www.ldr.com.ua

Обов’язкова попередня реєстрація. Участь платна.
Для отримання додаткової інформації щодо участі та партнерських пакетів звертайтесь 

за тел.: (093) 501 65 46 - Тетяна.

Наступна зустріч 
Лідерів дверного ринку

вілбудеться 22 лютого 2018 р.

Реєструйтеся!


