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

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

Тетяна Поліщук — керівник відділу по роботі з 
клієнтами проекту Лідери дверного ринку.
Тел. (093) 501-65-46, liderdr@ukr.net

Юлія Єнько — менеджер проекту 
Лідери Дверного Ринку.
Тел. (063) 674-76-07, y.liderdr@gmail.com

МЕТА ПРОЕКТУ

Лідери дверного ринку — це клуб 
спеціалістів дверного ринку, мета якого ство-
рити майданчик для спілкування всіх учасників 
галузі: виробників і продавців дверей,  поста-
чальників комплектуючих, матеріалів та облад-
нання для виробництва. 

ПРОЕКТ ЛІДЕРИ 
ДВЕРНОГО РИНКУ

З питань розміщення реклами та участі в 
спеціалізованих заходах звертайтесь за тел. 
(093) 501-65-46 – Тетяна.

ЗАДУМ

Створити ресурс, який даватиме можливість 
учасникам дверного ринку:

• просувати свій товар та знаходити нових 
партнерів;

• доносити свої ідеї іншим учасникам ринку;

• брати участь у спеціалізованих заходах;

• користуватися базою контактів, які зби-
рає журнал;

• бути в курсі новин дверного ринку Украї-
ни та світу;

• користуватися перевіреною аналітичною 
інформацією, яка друкується в журналі.

Вісник Лідерів дверного ринку – це щомі-
сячна електронна газета про актуальні новини 
дверної галузі. Будьте завжди в курсі!

Ми орієнтуємося на тих, хто не стоїть на місці!

НАША КОМАНДА
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Нещодавно компанія Полімерсервіс презен-
тувала нову концепцію розсувних дверей  - 

систему Vitrum Space.
Розсувна система Vitrum Space (в перекладі – 

«простір») отримала свою назву за можливість її 
прихованого монтажу і мінімалістичність. Завдя-
ки прихованим елементам кріплення і направля-
ючої, розсувні двері, встановлені на таку систему, 
створюють відчуття легкості та невагомості.

 Vitrum Space призначена для монтажу роз-
сувних перегородок на основі дерев’яних две-
рей середньої ваги (до 80 кг). Така система 
має великі можливості регулювання, що дає 
можливість встановлювати її на готову підло-
гу і дверний отвір, без спеціальної підготовки 
інтер’єру. Додатковою перевагою цієї системи 
є наявність в комплекті двох доводчиків і мож-
ливість комбінування двох систем в одну, для 

створення двостулкових розсувних дверей.

Основні переваги: 
• відсутність направляючої; 
• широкі можливості регулювання;
• надійність;
• зручність та простота монтажу;
• висока якість.

РОЗСУВНА СИСТЕМА VITRUM SPACE - 
НОВИНКА ДВЕРНОГО РИНКУ.

НОВІ РІШЕННЯ ДЛЯ МІЖКІМНАТ-
НИХ ДВЕРЕЙ. ДВЕРІ З ФАРБОВА-
НИМ СКЛОМ.

Двері прихованого монтажу - модний тренд 
інтер’єрного дизайну, які в поєднанні із не-

стандартним покриттям привертають особливу 
увагу поціновувачів модерну. Фасади із фарбо-
ваним склом в Україні першими знайшли місце в 
меблевій галузі, але сьогодні їх можна зустріти і 
у виробництві дверей.

 Нещодавно на ринку з’явилась компанія 
DOORCLUB, яка спеціалізується виключно на ви-
робництві міжкімнатних дверей прихованого мон-
тажу з фарбованого скла, дзеркала і алюмінію. 

ОСОБЛИВОСТІ
Конструкція дверей: коробка і каркас скла-

дається з алюмінієвого профілю. Усередині піно-
полістирол, що забезпечує шумоізоляцію. З двох 
сторін клеїться скло 4 мм. Скло шліфується, по-
тім фарбуватися, клеїтися захисна плівка. Колір 
алюмінію чорний або срібний. Петлі приховані. 
Двері можемо відкривати на себе або від себе на 
180 градусів. Замок магнітний. Висота дверей до 
2,6 м. Скло може бути глянцевим, матовим, мож-
ливо дзеркало.

Скло та дзеркало має широкий вибір вже гото-
вих кольорів, відтінків і рішень, а також величез-
на різноманітність способів декорування, а саме: 
однотонне фарбування, нанесення малюнка 

(трафаретне фарбування, фотодрук), піскоструй-
на обробка, глянцеве і матове скло, дзеркало: 
срібло, бронза, графіт. 

Сьогодні це поки не масовий продукт, а в біль-
шій мірі дизайнерське рішення, яке набирає все 
більше і більше популярності в Україні. Вітер віє 
із Європи, тому можна прогнозувати, що попит 
і далі зростатиме, адже там такі двері зайняли 
своє почесне місце в дверній індустрії.
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ЯК СТВОРЮЄТЬСЯ ЯКІСНИЙ ПРОМИСЛОВИЙ ДИЗАЙН? 
2 ЛИСТОПАДА ГРУПА ДИЗАЙНЕРІВ У РАМКАХ ПРОЕКТУ UKRAINIAN WOOD 
FASHION ЗАВІТАЛА НА ФАБРИКУ АБВЕР.

Для того щоб створити якіс-
ний промисловий дизайн, 

важливо розуміти потреби спо-
живачів, технічні можливості 
виробництва та налагодити 
взаємодію дизайнер – вироб-
ник. Адже перед запуском у 
серію тієї чи іншої моделі две-
рей виробник зважує дизайн 
та можливу комерційну успіш-
ність новинки.

2 листопада компанія Модус 
у рамках Всеукраїнського кон-
курсу Ukrainian Wood Fashion 
2017 організувала групову 
поїздку на фабрику Абвер, 

яка знаходиться в  місті Черні-
гів.  Цього року компанія Абвер 
підтримала ініціативу розвитку 
українського дизайну та висту-
пила офіційним партнером кон-
курсу. До групи долучилися ди-
зайнери з Києва та Чернігова.

Розпочався візит зі знайом-
ства з шоу-румом компанії Аб-
вер. Учасники змогли оцінити 
асортимент дверей і поставити 
запитання менеджерам.

Офіційну частину відкривав 
виступ організаторів конкурсу 
Ukrainian Wood Fashion. По-
тім слово було надано Ігорю 

Дробітьку, засновнику ком-
панії Абвер. Він більш деталь-
но розповів про продукцію та 
виробничі потужності компанії, 
а також про те, що учасники 
зможуть побачити на фабриці. 
Також у своєму виступі Ігор оз-
вучив, що саме він очікує від ди-
зайнерів, які конкурсні роботи 
мають більше шансів поповни-
ти асортимент фабрики. Його 
виступ доповнила Наталія По-
добрій – комерційний дирек-
тор, адже вона, як ніхто інший, 
знає, чого хоче їх споживач.

Найбільш очікуваним і цін-
ним для дизайнерів був візит 
на фабрику. Учасникам випала 
унікальна можливість побачити 
весь процес створення дверей 
– від цеху з переробки сировини 
до складського приміщення, де 
зберігаються вже готові двері.

Така практика роботи дизай-
нера з виробником має виве-
сти український промисловий 
дизайн на інший рівень.

Сподіваємося на креативні та 
успішні дизайнерські рішення 
для конкурсу Ukrainian Wood 
Fashion 2017, які підкорять україн-
ських та світових споживачів.
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Наприкінці жовтня українсь-
кі дизайнери відправилися 

досліджувати найінтелектуальні-
ший та нестандартний тиждень 
дизайну – Dutch Design Week 
2017. Мартін Паулу, директор 
Dutch Design Foundation, пояс-
нює: «Сучасний світ складний 
і кидає нам безліч викликів. У 
дизайнерів є революційні ідеї 
та інноваційні рішення. Іноді 
вони надихають, іноді виклика-
ють незгоду. Щодо цього Dutch 
Design – йога для мозку. Вправи 
для людей, які не хочуть стагна-
ції. Не хочуть гальмувати на 
своєму шляху».

Слід зазначити, що Українсь-
ка експозиція Creative Ukraine. 
Between Tradition and Innovation 

була вперше представлена на 
Dutch Design Week. У проекті взя-
ли участь українські дизайнери, 
які представляють предметний 
Діджитал, соціальний, експери-
ментальний, графічний дизайн, 
дизайн текстилю і концептуальну 
моду.

Dutch Design Week 2017 став 
хорошим приводом для зу-
стрічі та обговорень. Саме 
тому 29 листопада до Гіпер-
маркету Город Дверей було за-
прошено спеціальних гостей, 
а саме – професійних дизай-
нерів інтер’єру Сергія і Світлану 
Забуранних (співзасновники 
DesignMe, TravelMe), а також 
Ірину Сазанову (засновник sazo 

МАЙБУТНЄ ПОРЯД: ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРО 
DUTCH DESIGN WEEK 2017.

ЗАХОДИ

NOVA group),  які з задоволен-
ням поділилися побаченим на 
Dutch Design Week 2017. Ініціа-
торами та організаторами зу-
стрічі стали Гіпермаркет Город 
Дверей та ТОВ Кам-Трейд (TM 
STEELGUARD).

На захід завітали дизайнери та 
виробники дверей, які отримали  
доступ до найсвіжішої інформа-
ції зі світу дизайну. Під час заходу  
відбулася презентація новинок 
ТМ STEELGUARD. 

Такого плану зустрічі – це при-
клад злагодженої партнерської 
роботи задля спільного розвитку. 
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Хто знає проблеми та по-
треби дверної галузі 

краще, ніж виробники та про-
давці дверей, постачальники 
комплектуючих і технологій? 
Ніхто! Саме тому ми зібралися, 
щоб почути кожного та сфор-
мувати стратегію роботи на на-
ступний рік.

До роботи долучилися: Ан-
дрій Грішин (Астек), Андрій 
Носач (Кам-Трейд), Андрій 
Мулявчик (Андромеда), Ан-
дрій Шпетний (Город Дверей), 
Андрій Омельченко (ЛІОМ), 
Артем Міхєєв (ОТПмаркет Две-
рей), Василь Пінчук (VPorte), 
В’ячеслав Ковальчук (Лако-
вер), Денис Мельников (Very 
Dveri), Ігор Дробітько (Абвер), 
Ольга Жура (Модус), Юрій 
Молько (ТОВ М і Ко Трейдинг).

Це наша перша практика ро-
боти в такій групі, й вона вида-
лася дуже продуктивною.

Якщо підсумувати резуль-
тати мозкового штурму та об-
говорень, то варто виділити 
наступні актуальні питання 
щодо того, куди слід спряму-
вати роботу:

• Рух в напрямі створення 
Дверної асоціації для лобіюван-
ня інтересів галузі на загаль-
нодержавному рівні. Створен-
ня комітету, який задаватиме 

ритм і пожвавить тих, хто поки 
що позаду;

• Збирання аналітичних 
даних у розрізі: двері, фурніту-
ра, продажі, регіональні особ-
ливості бізнесу, тренди, огляд 
ринку інших держав;

• Спеціалізовані конфе-
ренції для обміну досвідом, 
спілкування, знайомства та на-
лагодження відносин;

• Спільні групові поїздки 
на спеціалізовані міжнародні 
виставки;

• Представлення дверно-
го ринку України на міжнарод-
них виставках і залучення іно-
земних компаній для співпраці. 
Це допоможе розвивати екс-
портну торгівлю та вивести її 
на новий рівень;

• Налагодження комуніка-
ції між виробниками, продав-
цями, постачальниками;

• Створення незалежного 
загальнодоступного ресурсу, 
так званого Чорного списку. 
Ні для кого не є секретом, що 
трапляються не ДУЖЕ добро-
совісні партнери, постачаль-
ники, підрядники і навіть спів-
робітники. Буває навіть, що на 
гачок до таких винахідливих 
«майстрів» може потрапити 
не одна компанія. Ми хочемо 
будувати чесний та успішний 
ринок, тому маємо попереди-
ти, що перед прийняттям рі-
шення потрібно зважити всі 
«за» та «проти».  Також сюди ж 
можуть потрапити охочі до ви-
користання чужого дизайну та 
недобросовісної конкуренції;

• Збирання інформації 
про діючі тендери;

• Підтримка в пошуку ін-
вестицій для вдосконалення 
виробництва, придбанні облад-
нання та розширення бізнесу;

• Програми з навчання 
персоналу (технології, фурніту-
ра, облік, адміністрування тощо);

• Створення клубів за ін-
тересами (спорт, хобі).

І це далеко не повний пе-
релік ідей, які були озвучені 
вчора. Якщо маєте доповнен-
ня, надсилайте їх на адресу 
bolshukirina@gmail.com. Усі бу-
дуть почуті.

Якщо підсумувати, то мож-
на стверджувати, що дверний 
ринок має однодумців, які 
прагнуть розвитку не тільки 
своєї компанії, а й галузі в ціло-
му. Саме такий шлях зробить 
сильнішим кожного.

ПОДІЇ

СТРАТЕГІЧНА СЕСІЯ ПРОЕКТУ ЛІДЕРИ ДВЕРНО-
ГО РИНКУ. ПІДСУМКИ.

mailto:bolshukirina@gmail.com
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ПОДІЇ

Для того щоб сьогодні кон-
курувати на внутрішньо-

му ринку та з закордонними 
виробниками важливо мати 
конкурентоспроможний про-
дукт із точки зору ціни, техно-
логій, обсягів виробництва. 

21–24 листопада у МВЦ від-
бувся XVI МІЖНАРОДНИЙ 
ПРОМИСЛОВИЙ ФОРУМ, який 
зібрав провідні промислові під-
приємства України, близького 

та далекого зарубіжжя.
Міжнародний промисло-

вий форум включає в себе 
спеціалізовані виставки в 
галузі металообробки, ма-
шинобудування та суміжних 
сфер, а також насичену про-
граму науково-практичних 
конференцій, семінарів, пре-
зентацій учасників форуму.

Щорічно під час форуму пре-
зентуються новітні промислові 

технології, обладнання, інстру-
мент, комплектуючі, послуги, 
і цьогорічний захід не став 
виключенням. Серед учасників 
форуму були компанії: Akyapak 
Machinery(Туреччина), DENER 
MAKİNA SAN TİC. LTD. ŞTİ.
(Туреччина), Euromac S.p.A., 
(Італія), Артіль ЛТД ТОВ (Украї-
на) та багато інших. Повний 
перелік учасників тут.

НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ДВЕРНОГО ВИРОБ-
НИЦТВА НА XVI МІЖНАРОДНОМУ ПРО-
МИСЛОВОМУ ФОРУМІ.

http://www.iec-expo.com.ua/uk/prf-2017/suprf-2017.html
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23лиcтопада 2017 року в 
Торговельно-промис-

ловій палаті України відбувся 
Українсько-Іракський бізнес-фо-
рум. До складу делегації, що 
завітала в Україну, ввійшло близь-
ко 50 іракських бізнесменів. 

Сфера інтересів учасників 
іракської делегації, яка відвіда-
ла Форум, включає: легку про-
мисловість, аграрний сектор 

– імпорт зернових та олійних 
культур і продуктів їхньої пере-
робки (олії, борошна), харчову 
галузь (харчові товари та кон-
дитерські вироби), м’ясо пти-
ці, технічне устаткування (у т.ч. 
для харчової промисловості), 
меблеву галузь і деревооброб-
ку, будівельні матеріали та фар-
мацевтику.

У ході B2B переговорів кож-

ний мав можливість особисто 
поспілкуватися з представни-
ками іракського бізнесу. Серед 
учасників форуму були й за-
цікавлені у купівлі українських 
дверей. Нам вдалося з ними 
поспілкуватися. Інтерес до 
українського продукту є, тому 
потрібно вести переговори та 
вивчати потреби замовника. 
Саме тому було прийнято рі-
шення, що варто організувати 
зустріч для іракських бізнес-
менів та українських вироб-

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ДВЕР-
НОГО БІЗНЕСУ НА ТЕРИТОРІЇ ІРАКУ.

ПОДІЇ
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ників дверей задля пошуку 
можливих шляхів співпраці й 
розвитку експорту.

25 листопада Лідери двер-
ного ринку зробили черговий 

крок в напрямі розвитку екс-
порту дверей – організували 
зустріч іракської делегації та 
українських виробників у стінах 
Гіпермаркету Город Дверей.

На зустріч завітали керівники 
та власники компаній Астек, 
Андромеда, Бастіон БЦ, Родос, 
Gold Line Style, STEELGUARD.

Це був незвичний формат зу-
стрічі українських та іракських 
бізнесменів, але від цього вона, 
здається, вийшла ще більш про-
дуктивною. Кожний з вироб-
ників мав змогу презентувати 
власну компанію та свій про-
дукт іракським гостям. Запитан-
ня та відповіді, технічні характе-
ристики, цінова політика, – ось 
про що тривала розмова.

Наскільки співпраця з Іраком 
може бути продуктивною для 
дверного бізнесу, можна буде 
оцінити тільки тоді, коли будемо 
робити певні кроки в напрямі 
налагодження ділових відносин.
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Офіс із просування екс-
порту сформував попе-

редній перелік країн для ор-
ганізації Торговельних місій 
2018 року. Усі країни з переліку 
знаходяться у фокусі «Експорт-
ної стратегії України: дорожня 
карта стратегічного розвит-
ку торгівлі 2017 – 2021». Щоб 
пріоритизувати країни, які най-
більш відповідають потребам 
українського бізнесу, Офіс з 
просування експорту запускає 
відкрите опитування. З-поміж 

15 країн українським виробни-
кам  запропоновано визначити 
5 пріоритетних потенційно 
цікавих країн для участі у Тор-
говельних місіях.

ТОРГОВЕЛЬНІ МІСІЇ – якісний 
інструмент Офісу з просу-
вання експорту, що допома-
гає компаніям, які вже мають 
досвід експорту товарів та 
послуг, знайти потенційних 
партнерів на нових ринках. 
Участь у Торговельних місіях 
безкоштовна, включає B2B зу-

стрічі та відвідання іноземних 
підприємств для обміну досві-
дом. Дорожні витрати та ви-
трати з перебування в країні 
Торговельної місії учасники по-
кривають самостійно.

Для того щоб виділити 5 країн, 
які найбільше відповідають по-
требам українського бізнесу, 
Офіс запускає масштабне опиту-
вання. Залишити свій голос мож-
на до 6 грудня 2017 року.

Проголосувати!

ВАРТО ЗНАТИ

УКРАЇНСЬКІ ВИРОБНИКИ МАЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ ВПЛИНУТИ НА ПЕРЕЛІК 
КРАЇН ДЛЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ МІСІЙ НА 2018 РІК. ЗАЛИШАЙТЕ СВІЙ ГОЛОС!

https://epo.org.ua/trade-mission-priorities/


11

ПІДСУМКИ МІСЯЦЯ

УКРАЇНСЬКИЙ ДИЗАЙН В ДВЕРНОМУ 
БІЗНЕСІ. ДАВАЙТЕ ВІДМОВЛЯТИСЬ ВІД 

КОПІЮВАННЯ!

ВІДБУЛОСЯ ВІДКРИТТЯ НОВОГО 
САЛОНУ-МАГАЗИНУ ТМ STRAJ В ХЕРСОНІ

ВХІДНІ ДВЕРІ БЕРИСЛАВ НА ВИСТАВЦІ 
BRANCHENTAG HOLZ KOELNMESSE В НІМЕЧЧИНІ

ВІДКРИТО ДВА САЛОНИ ПАПА КАРЛО ЗА 
ТИЖДЕНЬ. ВІННИЦЯ ТА ЧЕРНІВЦІ.

ЖУРНАЛ ЛІДЕРИ ДВЕРНОГО РИНКУ.
 ЖОВТЕНЬ 2017

ПРЕЗЕНТАЦІЯ НОВИНОК ТМ ORO&ORO

http://ldr.com.ua/ukrayinskiy-dizayn-v-dvernomu-biznesi-davayte-vidmovlyatis-vid-kopiyuvannya/
http://ldr.com.ua/vidbulosya-vidkrittya-novogo-salonu-magazinu-tm-straj-v-hersoni/
http://ldr.com.ua/vidbulosya-vidkrittya-novogo-salonu-magazinu-tm-straj-v-hersoni/
http://ldr.com.ua/vidbulosya-vidkrittya-novogo-salonu-magazinu-tm-straj-v-hersoni/
http://ldr.com.ua/vhidni-dveri-berislav-na-vistavtsi-branchentag-holz-koelnmesse-v-nimechchini/
http://ldr.com.ua/vhidni-dveri-berislav-na-vistavtsi-branchentag-holz-koelnmesse-v-nimechchini/
http://ldr.com.ua/vhidni-dveri-berislav-na-vistavtsi-branchentag-holz-koelnmesse-v-nimechchini/
https://www.facebook.com/AndreyVGalenko/videos/1697981920252998/
http://ldr.com.ua/zhurnal-lideri-dvernogo-rinku-zhovten-2017/
http://ldr.com.ua/zhurnal-lideri-dvernogo-rinku-zhovten-2017/
http://ldr.com.ua/zhurnal-lideri-dvernogo-rinku-zhovten-2017/
http://ldr.com.ua/prezentatsiya-novinok-tm-oro-oro/
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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

відбудеться 22 лютого 2018 р.

Реєструйтеся!

https://goo.gl/forms/dImYxfGRUk3Nafs82

