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Ми вирішили освіжити «Наружку»! З 2005 року, коли вийшов перший
номер, багато чого змінилося, і наше видання повинне відповідати сучасному стану справ. По-перше, ми трохи змінили формат і назву, тепер це
«Наружка + Indoor». З розвитком сучасних технологій і зростанням числа
торгівельних центрів, разом з обмеженнями на рекламне оформлення
фасадів, які влада вводила останні роки в країні, частину рекламних бюджетів було перенаправлено у візуальне оформлення інтер’єрів і вітрин.
Ми хочемо приділяти цьому більше уваги на сторінках нашого видання.
По-друге, дизайн видання морально застарів.
Хочу звернути увагу, що зміни торкаються не лише назви, дизайну
і розділів видання. Зміни торкаються і методів його розповсюдження.
За останнє десятиліття інтернет-технології замінили частину функцій, які
виконували традиційні ЗМІ. В зв’язку з цим наша стратегія розповсюдження теж змінилася. Зараз бізнес в країні еволюціонував до рівня,
коли почали зароджуватися галузеві об’єднання. Ці об’єднання стали організаторами різних освітніх заходів, які проводяться для їх учасників.
Зараз завдання нашого друкованого видання бути присутнім частиною
накладу на таких заходах, що означає гарантовано доходити до кожного
вагомого учасника галузі.
Номер, який ви тримаєте в руках ми створювали спеціально для одного
з таких заходів, — Retail&Development Business Summit 2018, організований нашим бізнес-партнером Ukraine Retail Association. Переконаний,
що топ-менеджменту провідних представників ритейлу та девелопменту,
в руках яких зосереджена істотна частина рекламного бюджету країни.
буде корисна і цікава інформація про провідні компанії індустрії візуальної
реклами, розміщена на сторінках цього номера.

При передруку матеріалів посилання на видання «НАРУЖКА +
INDOOR» є обов’язкове.
Відповідальність за опубліковані матеріали несуть
рекламодавці.
Думка редакції може не збігатися з думкою авторів.

ЯК ОТРИМАТИ ЖУРНАЛ БЕЗКОШТОВНО
Безкоштовна передплата на електронне и друковане
видання за адресою www.signweb.com.ua
Архів номерів: завантажуйте попередні номери починаючи
з 2005 року за адресою www.signweb.com.ua/issues/archive
Через офіси партнерів у Києві:
ARB: тел. +380 (44) 206-27-50, вул. Бережанська 9, будівля Г;
Mediaprint: тел. +380 (44) 239-19-76, вул. Кирилівська, 86,
будівля 1-го Київського Авторемонтного Заводу;
Prostir: тел. +380 (44) 492-04-03, вул. Автопаркова, 5
Через офіси партнерів у Дніпрі:
ARB: тел. +380 (67) 480-90-01,
вул. Володимира Антоновича, 33
ORLY: +380 (56) 794-79-40, вул. Любарського, 100
Через офіси партнерів у Львові:
ARB: тел. +380 (67) 470-06-06, вул. Промислова, 60
Через офіси партнерів в Одесі:
ARB: тел. +380 (67) 443-88-89, вул. Гастелло, 52/1
ПРО-СТО: тел. +380 (48) 780-20-48, вул. Миколаївська
дорога, 223/225
УКРНЕОН: тел. +380 (48) 777-13-80, вул. Заньковецької, 11,
оф. 1А
Через офіси партнерів у Херсоні:
ARB: тел. +380 (67) 465-26-06, вул. Паровозна, 4
RAINDROPS: тел. +380 (552) 39-69-30, вул. Нафтовиків, 7

Головний редактор
Юрій Гребенников
editor@signweb.com.ua
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ВИВІСКА як інструмент залучення клієнтів
Не є секретом, що вивіска — один з інструментів маркетингової комунікації,
за тієї умови, що вона задумана та реалізована вірно з технічної точки зору
і працює на замовника в режимі 24/7. Саме тому за допомогою вивіски
можна як допомогти потенційному покупцеві знайти торговий об’єкт чи
підштовхнути зробити імпульсний візит, так і навпаки, можна витратити кошти
на виготовлення вивіски, але даремно — бо вона не буде виконувати свою
маркетингову функцію.
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ПРОДУКТИ І РІШЕННЯ
Актуальна тема

Конкурс
8

18

20

ВИВІСКА як інструмент залучення клієнтів
Поради фахівців
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PRIISK GROUP 27 років на ринку України
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Каталог компаній

Галерея
Свіжі роботи виробників рекламних конструкцій

16	УКРНЕОН ТМ – комплексний підхід в оформленні
закладів ритейлу та сфери послуг
		
18	Сервісно-ремонтне обслуговування вивісок —
чи актуальна проблема?

РЕКЛАМА В НОМЕРІ
ARB 7 / IPS 5 / MEDIAPRINT UKRAINE 4 обкл. / ORLY 27 / PRIISK GROUP 1 обкл., 12 / RAINDROPS 31 / ВАРГО ІН 18 / ВРС 23 /
ЛЕУС ЛАЙН 15 / МАРТ ГРУП 19 / ПРОСТІР 2 обкл., 24 / ПРО-СТО 25 / УКРНЕОН TM 16-17
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Дорогі колеги і партнери!
Колектив компанії PROSTIR вітає вас
з Новим роком та Різдвом!
Бажаємо успішної реалізації наміченого плану і легкого досягнення усіх цілей в новому році!
Нехай ваша робота приносить вам
радість, дарує натхнення і забезпечує
професійне зростання.
Всього найкращого в 2019 році!

Шановні партнери!
Компанія
«Медіапрінт
Україна»
вітає вас з Новим роком та Різдвом
Христовим!
Дякуємо за багаторічну успішну
співпрацю.
Нехай Новий рік принесе вам хороші
новини, щасливі події; додасть наснаги
і творчого настрою, сприятиме процвітанню вашого бізнесу та відкриттю нових можливостей!

Шановні партнери, колеги та друзі!
Компанія «УКРНЕОН ТМ» вітає вас з
наступаючим Новим роком та Різдвом
Христовим!
Бажаємо в наступному році успіхів
у професійній сфері, розширення діяльності, більше усвідомлених і платоспроможних клієнтів. Щоб ваші ідеї
втілювалися з успіхом в життя, а отримані ресурси були повністю використані на благо розвитку вашого бізнесу.
Об’єднуючись у своїх успіхах і співпрацюючи в справах, ми всі разом покращимо бізнес-клімат в країні, і цим самим поліпшимо й свій добробут.

Шановні колеги, партнери, читачі,
співгромадяни, брати і сестри! В ці буремні часи дозвольте, проте, привітати
усіх нас з новими починами, змінами,
проектами, досягненнями і взагалі –
усією тією новизною, яку зазвичай всі
ми хочемо привнести до свого життя,
пов’язуючи її з настанням Нового року.
У Індії говорять: вітати – означає стати. Таким чином, вітаючи один одного,
давайте допоможемо один одному підтримувати ентузіазм, віру і впевненість
в тому, що будь-які почини, підкріплені
силою наших позитивних якостей, приречені стати успішними досягненнями!
Компанія «ПРО-СТО»
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Шановні друзі, колеги та партнери!
Колектив компаніі WRS, We R.SUPPLY
щиро вітає вас з наступаючим новим
2019 роком. Хочемо подякувати всім нашим клієнтам за плідну співпрацю в році,
що минає. 2018 рік був достатньо напруженим, але ж і цікавим майже для кожної
української компаніі, що виробляє зовнішнью рекламу. Але це вже історія!
Наступає новий, 2019 рік. Кожна
людина Новий рік пов’язує з надіями
на краще. Тож і наша компанія бажає
всім, щоб в новому році збувалися всі
ваші найсміливіші мрії, щоб улюблена
справа завжди приносила радість і натхнення! А також зичимо в новому році
міцного здоров’я, щастя та вдалих бізнес-проектів!
З НОВИМ 2019 РОКОМ!
З повагою, колектив WRS,
We R.SUPPLY

Компанія «ВАРГО ІН» поздоровляє
усіх читачів журналу «Наружка» з Новим роком! Бажаємо у всьому знаходити користь і радість. Нехай вороги допоможуть відчути смак життя, а друзі
допоможуть здолати усі перешкоди.
Нехай неприємності дадуть безцінний
досвід, а натхнення допоможе зробити
життя кращим. У Новий рік ми бажаємо оновлення і чистоти – у всьому і
завжди! Директор компанії «ВАРГО ІН»
Інна Несмирна

Шановні партнери!
Щиро вітаємо вас з прийдешнім 2019
роком та Різдвом Христовим!
Бажаємо втілення найсміливіших амбітних планів, достатку та процвітання!
Нехай у ваших оселях завжди панують мир, любов і затишок.
З повагою та вдячністю за співпрацю,
Компанія ARB

Колеги, нас чекає кращий і перспективний 2019-й – рік Кабана, тобто ми
будемо ситі і задоволені. Сподіваємося,
що 2019 рік піднесе нам усім перспективу і реальність, про яку ми мріяли і дуже
бажали. Можемо побажати відпочивати по повній і не шкодувати грошей на
подорожі та на турботу про близьких, а
також інноваційних рішень і безмежних
перспектив. Компания Raindrops

Компанія «Март Груп» поздоровляє всіх
друзів, партнерів та клієнтів з наступаючим
Новим роком та Різдвом Христовим!
Щиро бажаємо гарного настрою,
успіхів, розвитку та стабільності!

Дорогі наші клієнти та партнери!
Щиро вітаємо вас з наступаючим Новим роком!
У 2019 рік наша компанія входить з
новими силами, творчими задумами та
цікавими новими проектами.
Висловлюємо свою щиру подяку
всім, хто працював з нами в 2018 році
та хто планує співпрацю в майбутньому.
Тільки завдяки плідній співпраці з вами
наша компанія підкорює нові й нові вершини та у наступаючому 2019 році виходить на черговий етап свого розвитку.
Тож бажаємо вам у новому році щастя, міцного здоров’я, тепла і добробуту
вашим оселям.
Щиро ваш, колектив Leus Line

Вельмишановні партнери! Від імені
компанії PRIISK GROUP щиро, тепло,
палко, сердечно, від душі вітаю вас із наступаючим 2019 роком і Різдвом Христовим!
Хай новий рік приносить вам нові
досягнення, нові враження, нові успіхи,
творчі дерзання і злети.
Бажаємо вам, вашим колективам і
родинам бути здоровими і веселими,
життєрадісними та успішними.
З Новим роком, з новим щастям!
Олександр Ткаченко

ІНДУСТРІАЛЬНЕ ЧТИВО

Безмежний потенціал
самоклейки на конкурсі
Mactac Creative Awards 2018
У серпні компанія Mactac назвала переможців щорічного
міжнародного змагання, покликаного виявляти найкращі
проекти, реалізовані за допомогою самоклеючих плівок.

Цього року учасники могли боротися за звання кращих в
шести категоріях: «Оформлення інтер’єрів», «Оформлення
фасадів», «Комплексне оформлення магазинів», «Оформлення
транспортних засобів», «Оформлення суден» і «Вибір публіки».
Роботи конкурсантів оцінювалися за трьома критеріями:
новаторство, ефектність і дизайн. Отже, переможцями стали:

образотворчого мистецтва у Болоньї. Зображення розмірами
5,5 м х 45 м надруковані на плівці Mactac IMAGin WW 100
Pro. На думку журі конкурсу Mactac Creative Awards 2018, це
кращий проект року в категорії «Оформлення фасадів».

Студенти ліцею Енаффа (Франція) отримали головний приз в
категорії «Оформлення інтер’єрів» за проект по перетворенню
легендарних цитат французьких спортивних коментаторів
в зображення. Перед ними було поставлено завдання за
допомогою графіки відповісти на два питання: «Чи являється
коментар до спортивних заходів носієм емоцій»? і «Якщо це так,
як його можна транспонувати в ігри зі шрифтами і піктограми»?

В ході робіт були використані кольорові самоклеючі плівки
серії MACal 8900 Pro Signage, оброблені за допомогою
різального плотера.
Проект Un’ Opera Gigantesca, реалізований компанією
I.S.L.3 srl (Італія), — це обклеювання величезної фасадної
стіни графікою, створеною художником з Академії
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ІНДУСТРІАЛЬНЕ ЧТИВО
Художня інсталяція під назвою Mur du Ciel («Небесна стіна»)
була створена у рамках проекту Puits de Lumiere («Небесне
світло»). Роботи виконав Ніколя Лашамбр (Франція) за
підтримки групи Sofim. Головна мета проекту — перетворити
міські простори у світлові витвори мистецтва. Графічні
елементи з декількох видів самоклеючих плівок були вирізані,
змонтовані на об’єкті та підсвічені. Серед використаних в
проекті матеріалів — кольорові транслюцентні плівки MACal
9700 Pro Blue, плівки з імітацією піскоструминної обробки
скла Glass Decor 700 і чорні матові плівки MACal 8988-00 Pro.
Проект приніс Ніколя Лашамбру головну нагороду конкурсу в
категорії «Комплексне оформлення магазинів».

Компанія Wrap Garage (Німеччина), яка спеціалізується на
вініловому автостайлингу, оформила мотоцикл Yamaha R6 за
допомогою самоклеючих плівок TF Black Matt і TF Flexchrome
Buttercup. Спочатку плівками Flexchrome були обклеєні складно
зігнуті деталі мотоцикла. Потім дизайн для обклеювання
інших ділянок був змальований вручну, після чого з плівки TF
Black Matt також вручну були вирізані усі необхідні графічні
елементи. Логотипи виготовлені за допомогою різального
плотера. Проект визнаний кращим в категорії «Оформлення
транспортних засобів».

КОНКУРС

Найбільш видатною роботою в категорії «Оформлення суден»
журі конкурсу Mactac Creative Awards 2018 визнало проект
компанії Grapefruit Graphics (Великобританія) по декоруванню
корпусу судна Rubicon 3. Дизайн був створений художницею
Ганною Джейкобс. Потім фахівці Grapefruit Graphics перевели
в цифрову форму, надрукували на самоклеючий плівці
JT 5529 B-free та виконали поклійку готової графіки на
поверхні корпусу Rubicon 3.

Переможець в категорії «Вибір публіки» був визначений в
результаті онлайн-голосування фахівців в області роботи з
самоклеючими плівками на офіційному сайті конкурсу Mactac
Creative Awards. Більшість (558 чоловік) проголосувала за
проект компанії DCM Design (Румунія), яка виконала «вінілове
перефарбовування» автомобіля GLE Coupe самоклеючою
плівкою TF Flexchrome Cherry Red.
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РОЗМІЩЕННЯ

PRIISK GROUP

27 років на ринку України
З 1991 року нами проведено більше одного мільйона квадратних метрів широкоформатного друку
з вражаючою якістю. Захист друку від вигорання
і механічного зносу здійснюється за технологією
INK-PROTECT. Оперативний друк тиражів і постдрукарська обробка будь-яких типів матеріалів, з
монтажем на різні типи поверхонь, включаючи висотні роботи.

З початку дев’яностих PRIISK забрендував в
десятках міст країни близько 100 тисяч одиниць
транспорту, як громадського, так і корпоративного.
На правах піонера і експерта ринку, виходячи з типу
поверхні та гарантійних вимог, ми безпомилково
визначаємо оптимальний вибір цільової плівки, ламінату або суперзахисту INK-PROTECT. Це гарантує
багаторічне експонування реклами без рекламацій.

Тисячі об’єктів зовнішньої реклами — магазини, вивіски, стели, POS-обладнання — виготовлені і забрендовані нашою компанією. Забезпечуємо
проектною та дозвільною документацією, а також
сервісно-гарантійним обслуговуванням. Ексклюзивні вироби розроблені нашими технологами надходять в серійне виробництво і можуть бути інстальовані на об’єктах і в торгових мережах.

Автоматизоване виготовлення об’ємних літер
гарантує бездоганну якість і конкурентоспроможність ціни. Семирічну гарантію на виріб забезпечує
алюмінієвий профіль. Точність підготовки виробу
досягається за рахунок спеціального обладнання.
Гідроізоляція букв і символів, безмежна палітра
кольорів, легкість монтажу і обслуговування. Також ми представляємо вічні вироби з нержавіючої
сталі.

І нарешті, PRIISK пропонує виробництво автотенту у відповідності з усіма світовими стандартами. Всі види робіт на якісному тенті і фурнітурі забезпечені високою гарантією. Тенти на транспорт
можуть вироблятися з елементами друкованої
реклами, захищеної за технологією INK-PROTECT.
Тепер ми змушуємо рекламу служити довше тенту,
зберігаючи яскравість і
контрастність іміджу.

0 (44) 545-70-10
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www.priisk.ua
КОМПАНІЯ

ВИРОБНИЦТВО

Дахові конструкції доручайте
досвіченим професіоналам

транспортерної гуми, привантажена бетонними навантажувачами, що тримають опорний
каркас із профільної труби 100 х 100.

У кожної рекламно-виробничої компанії
свій профіль та своя спеціалізациія. Для
підприємства «ВАРГО-ІН» улюбленим видом
робіт є виготовлення та встановлення дахових конструкцій з вивісками. Це прийшло з
досвідом та сотнею реалізованих вивісок «Фокстрот», «Ельдорадо», «LC WAIKIKI» з несучими
каркасами на покрівлях торгівельних центрів
по всій Україні. Тепер досвідченому виробнику немає різниці, що являє собою дах: чи це
м`яка мембрана, яку потрібно розрізати, ви-

водити закладні елементи та потім заварювати,
чи це бетонні плити окриті руберойдом, на які
потрібно ставити навантаження.
У жовтні цього року компанія реалізувала
дахову вивіску «Ельдорадо» у Вінниці, де місце
розташування було віддалене від краю дахового парапету, що змусило спеціалістів високо
підіймати несучий каркас, щоб вивіску було
добре видно. Сама конструкція встановлена
на жорсткому бетонному даху на підкладках з

А в листопаді «ВАРГО ІН» вдало реалізувала
потужну конструкцію «Ельдорадо» розміром
18,50 х 3,40 м у Рівному на ТЦ «Екватор».
Торговельний центр має м`яку покрівлю
з мембрани, під якою мінеральна вата та
профільний лист, а вже нижче з кроком у 4
м розташовані залізобетонні балки, з яких
майстри і виводили велетенські закладні
елементи, що тримають опорний стіл всієї
дахової конструкції. І навіть сніг та дощ не завадили їм вчасно виконати поставлені задачі
до відкриття магазину. Це ще раз підтверджує
переконання колективу компанії – завдань,
які не можна реалізувати не існує!

Диспенсер для печива

Компанія «УКРНЕОН ТМ» надає комплексний підхід в оформленні закладів сфери послуг: від обшивки фасаду до декорування інтер’єру та виготовлення меблів.
Один з напрямків, що компанія активно
розробляє — це вироби із застосуванням дерева, термодерева, фанери.
Торгові мережі активно просувають свої товари з використанням натуральних матеріалів,
14

проводячи асоціацію з екологічністю, простотою, безпекою для життя людини.
Один з таких запитів компанія «УКРНЕОН ТМ» успішно реалізувала для мережі
продуктів екологічного харчування. Топовим
товаром даної мережі є печиво ручного виконання, що вимагає оригінальної подачі.
Використовуючи технології УФ-друку, фанеру
високої якості та лазерну порізку, конструк-

ГАЛЕРЕЯ

тора компанії розробили, а виробництво
виконало швидко збірний нестандартний
диспенсер для даного продукту. Розділені
секції диспенсера оформлені картинкою
та підписом, що дозволяє покупцям легко
обирати потрібне печиво. Зручне рішення
приваблює компанію-замовника і покупців
торгової мережі. Таким чином, компаніявиробник розвивається і сама завдяки незвичайним запитам клієнтів!

ВИРОБНИЦТВО

УКРНЕОН ТМ — комплексний
підхід в оформленні закладів
ритейлу та сфери послуг
«УКРНЕОН ТМ» працює на ринку візуальної індустрії вже понад
20 років. На сьогодні компанія впевнено займає провідні позиції на
українському ринку.

Однією з ключових переваг «УКРНЕОН ТМ» є наявність
власного виробництва. Це дозволяє нам створювати рекламні
конструкції абсолютно будь-якої
складності та робить «УКРНЕОН
ТМ» незалежним від інших виробничих фірм.
У нашому розпорядженні знаходиться відділ спеціалізованих
монтажників, власний сервісний
центр і дизайн-лабораторія, де
розкривається творчий потенціал
споруд і бажання клієнтів стають
реальними.
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Для розвитку галузі візуальної
індустрії в Україні «УКРНЕОН ТМ»
і ряд інших компаній створили
Українську Асоціацію Візуальної
Індустрії (УАВІ), яка долучила до
своїх лав всіх топових виробників, кращих представників регіональних компаній і організацій,
що дозволяє ефективно працювати по всій Україні.
Маючи багатий досвід, компанія не зупиняється на досягнутому. «УКРНЕОН ТМ» продовжує активно розвиватися, покращуючи
й удосконалюючи свої технології.

КОМПАНІЯ

Регулярна участь у виставках та
інших заходах дозволяє нашій команді завжди бути в курсі сучасних трендів і йти в ногу з часом.
За всю історію «УКРНЕОН ТМ»
він взяв участь у виставках по всіх
куточках світу — США, Європа,
країни СНД, Азії та навіть в Єгипті.
Участь в різних виставках і
конкурсах підтверджується колосальною кількістю заслужених
нагород і дипломів:
• 2003 — 3-е місце у Конкурсі
зовнішньої
реклами, реклами на транспорті
та
POS-конструкцій.
Категорія: оформлення вітрин
та інтер’єру. Київський міжнародний фестиваль реклами.
• 2004 — 2010 — участь в щорічному міжнародному форумі виробників реклами
SIGNForum
• 2008 — диплом за результативну стратегію популяризації та ефективну рекламу
продукції,
представленої
на виставці «СВІТЛО. ЗВУК.
СЦЕНА — 2008»
• 2009 — диплом за активну
участь в VII спеціалізованій
виставці «Місто розваг 2009»
• 2010 — 1-е місце у Конкурсі «Повний Out» в номінації
«Комплексне
оформлення
фасаду» з роботою Клуб «ТІС»
• 2013 — «УКРНЕОН ТМ» став
одним із творців Української
Асоціації Візуальної Індустрії
(УАВІ)
• 2016 — 1-е місце у Конкурсі візуальних рішень WOW в
номінації «Розмір має зна-

•

•

чення: найбільша рекламна
конструкція»
2016 — 3-е місце у Конкурсі візуальних рішень WOW в
номінації «Рекламний WOW:
креативний дизайн»
2016 — 3-е місце у Конкурсі
візуальних рішень WOW в номінації «Ще яскравіше і довше:
світлодіоди і їх можливості»

Основні напрямки діяльності
компанії «УКРНЕОН ТМ»
 формлення фасадів,
О
будівель
Фасад є обличчям будь-якого
бізнесу, тому його оформлення
вимагає високого професіоналізму з боку фахівців. Мета зовнішнього оформлення — не стільки
створення красивої картинки,
скільки формування думки про
компанію.
Серед великої кількості оформлень фасадів ми використовуємо:
алюмінієві композитні панелі, HPLпанелі, термодерево, брендування спеціальними ПВХ-тканинами.
Таке облицювання дозволяє домогтися значного енергозбереження, разом з утепленням.
Ще один варіант оформлення фасаду — світлові вивіски, із
застосуванням сучасних LEDтехнологій. Професійно виготовлені, вони мають суттєву довговічність, а також привертають
увагу людей в темний час доби,
що особливо важливо для клієнтів сегменту HoReCa і ритейлу.
Крім того, можливо яскраве світлодіодне динамічне виконання.

ВИРОБНИЦТВО
Спосіб оформлення, який зараз користується великим попитом — це обклеювання та декорування вітрин. Він є відносно
недорогим, але основна його
перевага в тому, що, проходячи
повз них, люди, які перебувають
на вулиці, можуть ознайомитися з асортиментом товарів або
меню закладу.
Для того щоб підкреслити
індивідуальність і унікальність
кожної
компанії-замовника,

ментів декору, виставкових стендів та місць продажів в торгівельних центрах.
Важливим є те, що більше ніж
30% елементів декору ми виготовляємо на власній виробничій
базі: з пластику, скла, дерева, металу та із застосуванням елементів підсвічування.
Ми не тільки робимо дизайн,
а й проводимо всі необхідні монтажні роботи. Тому навіть самі
нестандартні ідеї й технічні рі-

нути увагу і підвищити вагомість
бренду в очах потенційних клієнтів.
У більшості випадків дахова
установка складається з логотипа
і назви компанії, виконаних у вигляді об’ємних букв і елементів.
Висота такої конструкції може
досягати п’яти метрів, в залежності від архітектурних особливостей будівлі.
За 20 років у нас накопичився
досвід конструювання, монтажу,
виготовлення дахових установок,

яких носіях і як вони будуть виглядати: візитки, бланки, вивіска,
одяг, брендування авто, упаковка
та інше.

«УКРНЕОН ТМ» рекомендує виконувати підсвічування фасаду
за допомогою неонового або
світлодіодного світла. Оформлена таким чином будівля завжди
привертає увагу і викликає інтерес у перехожих.

шення будуть втілені в життя.
Зовнішня реклама,
рекламоносії
Ще один глобальний розділ
компетенцій компанії «УКРНЕОН
ТМ» — зовнішня реклама.
Це вид реклами, який візуально запам’ятовується та легко
впізнається і відповідно збільшує
потік відвідувачів.
Зовнішня реклама може бути
розміщена на спеціальних пілонах і покажчиках, брандмауерах і
транспорті. Можливе розміщення
на різноманітних рекламоносіях,
АЗС та рекламних щитах.
Одним з найбільш поширених
і ефективних типів зовнішньої
реклами вважаються сіті-лайти. По-перше — вони можуть
бути розміщені в безпосередній
близькості від закладів ритейла та
HoReCa й інших точок продажів.
По-друге — привертають увагу
перехожих підсвічуванням. А потретє — на них можна реалізувати
динамічну рекламу зі зміною зображення, яке додатково притягує
погляди людей, що проходять поруч з рекламними конструкціями.

розрахунок їх вітрових навантажень, розробка проектів відповідно до місцеперебування.
Всі виготовлені нашою компанією конструкції досі в чудовому
стані.

режі стає найбільш ефективним.
Тепер наші клієнти можуть позиціонувати себе і свій бізнес не
тільки оффлайн, але й онлайн.
«УКРНЕОН ТМ» надає послуги
інтернет-маркетингу «під ключ»:
• аналіз ринку та ніші компанії
• створення сайту і реєстрація
сторінок в соціальних мережах
• просування сайту та соціальних акаунтів
• розробка рекламних кампаній
• просування товарів і послуг
Звертаючись
до
компанії
«УКРНЕОН ТМ», ви отримуєте професійно виконані роботи
по зовнішньому і внутрішньому
оформленню вашого бізнесу та
представленість його в інтернеті.

 формлення та декорування
О
інтер’єрів
Компанія «УКРНЕОН ТМ» надає повний комплекс послуг з
розробки, проектування, реконструкції та дизайну нежитлових
інтер’єрів.
Якісно розроблений дизайн і
освітлення інтер’єру дозволяють
створити сприятливу атмосферу в
залежності від потреб приміщення. Це може бути розслаблюючий
та ненав’язливий формат, який
сприяє приємним бесідам в ресторані та кафе. Або навпаки — більш
яскраве освітлення в оформленні
мереж магазинів, яке буде стимулювати клієнтів на швидке прийняття рішень і покупки.
Головною перевагою «УКРНЕОН ТМ» є виконання будь-якого
дизайнерського рішення, підбор
матеріалу та максимальна адаптація його до дизайн-проекту.
Наші фахівці розробляють
дизайн-проекти з оформлення
інтер’єру в цілому, окремих еле-

Дахові установки
Дахова установка — це іміджева
конструкція, яка розміщується на
дахах будівель. Її мета — привер-

Додаткові послуги «УКРНЕОН ТМ»
 згодження, брендинг,
У
патентування
Компанія «УКРНЕОН ТМ» не
тільки виробляє і встановлює
рекламні конструкції, але також
бере на себе всі пов’язані з ними
бюрократичні процеси, тим самим звільняючи клієнта від додаткового навантаження:
• Узгодження — узаконення
вивісок та інших рекламних
конструкцій в міських органах
• Неймінг — наші фахівці розробляють назву компанії та
логотип
• Патентування і реєстрація
торгового знаку — оформлення права власності компанії на назву, знак і логотип в державному органі
«УКРПАТЕНТ».
Також наша компанія займається розробкою брендбуку —
конкретних правил застосування
фірмового логотипа або знаку, на

КОМПАНІЯ

Інтернет
Ще один, безумовно ефективний і сучасний вид реклами — це
інтернет-маркетинг. Незважаючи
на те, що саме поняття «інтернет»
з’явилося відносно недавно, статистика показує, що з року в рік
саме маркетинг в глобальній ме-

Компанія ТОВ «УКРНЕОН ТМ»
65005, м. Одеса
вул. Заньковецької, 11, оф. 1-А
Тел.: +38 (048) 777-13-80,
(067) 654-39-63
http://ukrneon.com
http://ukrneon.com.ua
http://ukrneon.biz
E-mail: office@ukrneon.com
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ВИРОБНИЦТВО

Сервісно-ремонтне обслуговування
вивісок — чи актуальна проблема?
Справний, якісно виконаний рекламний носій — будь-то велика дахова
конструкція, брандмауер чи маленька офісна табличка — надає його
власнику значні «дивіденди», формуючи імідж компанії, приваблюючи
нових відвідувачів, дає імпульс подальшому успішному розвитку бізнесу.

Вивіска — це свого роду «одяг»
закладу, на основі якого у ваших
потенційних клієнтів складається
перше враження. Власник компанії, вкладаючи кошти в рекламне
оформлення, бажає бачити його
чистим, справним, надійним та
таким, що надає актуальну інформацію клієнтам. Чи принесе
користь вашому бізнесу стара,
деформована, несправна, чи така,
що частково не світиться вивіска?
Об`єктивно — ні!
Імідж та авторитет надзвичайно важливі для потужних
корпорацій, ритейлерів, іноземних брендів… І саме рекламне
оформлення чи то просто вивіска допомагає створювати та
підтримувати цей імідж. Володарям мережі магазинів, торгових
точок по всій країні непросто
контролювати зовнішній вигляд
об`єктів, підтримувати в належному стані вивіски, а при необхідності оперативно їх ремонтувати.
А підрядники іноді не надто поспішають виконувати сервісноремонтне обслуговування. Адже
ремонт — це часто кіт у мішку,
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мороки багато, а сенсу мало, цим
часом вигідніше нові вивіски виробляти. Особливо відповідально, коли вивіска, що потребує
ремонту, знаходиться високо на
фасаді торгівельного центру, де
будь-які роботи можна виконувати лише вночі за допомогою
спецтехніки. Як би там не було, а
вивіска — це обличчя магазину, і
за статистикою саме вона приводить 35% покупців, і якщо вивіска
несправна, то компанія втрачає
клієнтів, а отже і прибуток.

Ми проводимо об`єктивну
оцінку вартості ремонту зовнішніх та інтер`єрних вивісок,
світлових елементів рекламних
конструкцій, в тому числі здійснюємо заміну чи оновлення
окремих елементів. Пропонуємо
оптимальні варіанти з ремонту
зовнішньої реклами, надаємо детальні кошториси, забезпечуємо
звіт про виконану роботу, як керівнику на місці, так і в головний
офіс клієнта.
В обсяг робіт входить:

Компанія «ВАРГО ІН» має багаторічний досвід у проведенні
оперативного сервісно-ремонтного обслуговування об’єктів,
адже протягом шести років проводили ремонти 226 супермаркетів «Фокстрот», ремонтуємо
десятки магазинів «Ельдорадо»,
«Велмарт», «Велика кишеня»,
на обслуговуванні наших бригад знаходяться автосалони АІС,
Citroen, Renault… Ми знаємо правила та вимоги більшості торгівельних центрів України, адже
неодноразово наші спеціалісти
працювали на них.

КОМПАНІЯ

•
•
•

•
•
•

•

діагностика стану елементів;
усунення зовнішніх та внутрішніх пошкоджень вивіски;
косметичний ремонт вивісок
(переклейка плівки, очистка
від забруднень…);
виявлення причини перегорання окремих елементів;
усунення короткого замикання в вивісці;
перевірка
працездатності трансформаторів, блоків
живлення;
ремонт і заміна освітлювальних елементів (світлодіодів,

•

неонових трубок, ламп TLD,
прожекторів);
проведення профілактичних робіт.

Зовнішні рекламні конструкції
через вплив оточуючого середовища з часом втрачають естетичний вигляд та експлуатаційні
якості — це стосується навіть
якісних вивісок. Для того щоб
вони мали належний вигляд та
виконували свої функції, достатньо хоча б раз на рік проводити
сервісне обслуговування вивісок
кваліфікованими спеціалістами з
досвідом роботи.
Довірте «ВАРГО ІН» комплекс
заходів, направлених на підтримку вивісок у робочому та естетично належному стані, та отримайте новий приток клієнтів!

Директор ТОВ «ВАРГО ІН»
Інна Несмирна
Тел.: +380 (66) 951-24-36
E-mail: support@vargoin.com
www.vargoin.com

ПРОДУКТИ І РІШЕННЯ

ВИВІСКА як інструмент
залучення клієнтів
Або чому Win-Win не завжди спрацьовує?

Не є секретом, що вивіска —
один з інструментів маркетингової комунікації, за тієї умови, що
вона задумана та реалізована вірно з технічної точки зору і працює на замовника в режимі 24/7.
Саме тому за допомогою вивіски
можна як допомогти потенційному покупцеві знайти торговий
об’єкт чи підштовхнути зробити
імпульсний візит, так і навпаки,
можна витратити кошти на виготовлення вивіски, але даремно —
бо вона не буде виконувати свою
маркетингову функцію.
Чому ж саме вивіска сприяє
залученню уваги покупців до торгового об’єкту?
Сьогодні я хочу зупинитись на
деяких питаннях, які впливають
на правильну, так би мовити, комерційну сторону вивіски, в плані
її розробки та виготовлення. Для
початку розберемось з питанням:

чином, привабливість вивіски залежить від рівня її яскравості.
Отже, ми можемо зробити два
висновки:
1. Чим яскравіша вивіска, тим
вона помітніша і тим більше
потенційних клієнтів зайде
до торгового об’єкту.
2. Вивіску з яскравістю 2000
люксов і більше помітить кожен четвертий потенційний
клієнт.
СВІТЛОДИНАМІКА
Опираючись на дослідження,
опубліковані в статті: «О приемах
создания эффективной наружной
рекламы» на сайті http://krasprint.
blogspot.com/2012/08/blogpost_24.html зробимо висновок —
посилити ефективність світла в
зовнішній рекламі допоможе застосування світлодинамічних ефектів
та «стробоскопів» — тому що динамічний об’єкт пригортає увагу на
90% більше, ніж статичний.

ЯК МАЄ БУТИ?
Відповідаючи на це запитання,
звернемось до матеріалів дослідження взаємозв’язку виготовлення вивіски та рівня залучення
уваги потенційного клієнта. Як
правило, замовник хоче, щоб
вивіска світила яскраво та приваблювала покупця. Давайте розберемось з наступним питанням.
ЯСКРАВІСТЬ вивіски та на що
вона впливає?
Згідно матеріалів маркетингових досліджень, що були оприлюднені в журналі «PROСВЕТ»,
об’єкт з освітленістю в 180 люкс
пригортає увагу та зупиняє 5% перехожих, 1200 люкс — відповідно
20%, а 2000 люкс — 25%. Таким
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ВСЕ ЙДЕ, ВСЕ МИНАЄ…,
або Чому зміни незворотні,
і що з цим робити?
Перед тим як ми розглянемо,
чому не завжди «сталося так, як
гадалося»?, скажу декілька слів
про те, які масштабні зміни відбулися на ринку світлодіодної продукції за останні 10 — 15 років. І
чому вони призвели до змін самої
філософії виробництва вивісок.
Які джерела світла використовували виробники вивісок до
появи світлодіодної технології?
Це старий добрий класичний
НЕОН, з відпрацьованою роками,
можна казати, століттям, технологією. Адже самій неоновій технології вже більше 100 років. Та

АКТУАЛЬНА ТЕМА

люмінесцентні лампи, так звані
«лампи денного світла». Тут варто
зауважити, що і технологія підсвічування НЕОНом і люмінесцентними лампами достатньо відома,
прописана та стандартизована,
на відміну від принципово нової,
світлодіодної технології, де стандарти відсутні за умовчанням.
І цей фактор також впливає на
якісне підсвічування світлодіодних вивісок.
Чому ж з світлодіодною технологією все не так райдужно,
однозначно і просто, як здається
на перший погляд? Давайте розглянемо декілька факторів, які на
це впливають.
Почнемо з того, що технологія
підсвічування вивісок світлодіодами — це принципово нова технологія. На мій погляд, це ключовий фактор, який впливає на те,
що найчастіше, внаслідок застосування світлодіодів для підсвічування, вивіска не світиться взагалі, або світить не так яскраво,
як планувалося за проектом. І як
наслідок, не спрацьовує фактор
залучення уваги покупця, і тому
вивіска не працює як елемент
торгового маркетингу.

Щоб розібратися, чому так стається, пропоную невеликий екскурс в світлодіодну технологію.
Що таке світлодіод? Це електронний прибор (діод), який в
результаті подачі на нього електричного струму випромінює
світло. LED — light-emittingdiode.
Іншими словами, діод, що випромінює світло.
В 1993 році японські вчені Ісаму Акасакі та Хіросі Амано, що на
той час працювали в університеті
Нагоя та Судзі Накамура, що працював в компанії Nichia Chemical
Industries винайшли промисловий спосіб отримання дешевих
синіх світлодіодів. І це був дійсно
історичний винахід. До цього в
промислових масштабах в світі
виготовляли лише світлодіоди
червоного та зеленого кольорів.
З появою синього світлодіода
з’явилась можливість використовувати технологію RGB (RedGreen-Blue — мікс червоного,
зеленого та синього світла для
отримання різних світлових відтінків) і технологію нанесення жовтих
люмінофорів на синій світлодіод
для отримання білого світла на

Судзі Накамура

ПРОДУКТИ І РІШЕННЯ
в вивісках весь час дешевшає і
світло стає більш яскравішим. А
звідси і наслідок: якщо виробник
використовує застарілу, так би
мовити, «вчорашню» або «позавчорашню» технологію, наприклад, всім відому «SMD-5050»
або «SMD-5630», що не є технологією останнього покоління, то
замовник переплачує за вартість
світла. І за більші гроші отримує
менший світловий потік, меншу
яскравість, меншу помітність і,
як наслідок, меншу кількість імпульсних візитів.

синьому світлодіоді. І саме винахід синього світлодіода і технології
отримання на його основі білого
світла дав потужний поштовх для
розвитку технології світлодіодної
підсвітки і освітлення.
Винахід дешевого світлодіода
синього кольору був настільки
значущим, що в 2014 році група
дослідників на чолі з Судзі Накамура була удостоєна Нобелевскої
премії в галузі фізики.
Нам же слід пам’ятати, що, як
і будь-яка нова технологія, технологія LED-підсвічування приховує в собі безліч нових викликів, сюрпризів і відкриттів, які, на
жаль, іноді стають зрозумілими
вже після того, як вивіска змонтована, але не світить так, як було
заплановано і як того бажав би
замовник.

вує особливості LED-технології.
І найчастіше це призводить до
того, що виробник вивіски, коли
отримує таке технічне завдання,
яке в силу особливостей LEDтехнології виконати в принципі
неможливо, але дуже хочеться,
тому що необхідно утримати
клієнта, починає приймати хибні рішення і діяти на свій розсуд,
досвід і розуміння. Як наслідок,
вивіска здається в робочому стані, з гарантією, що вимагав замовник.

Використовувати для підсвічування світлодіодні технології самого останнього покоління, які в
змозі забезпечити більшу яскравість при нижчій ціні.

Приклад.

ТИПОВІ ПОМИЛКИ, або
Маршем по граблях FuckUp-ів!

І саме швидкість цього розвитку технології найчастіше, за нашим досвідом, грає злий жарт з
українськими виробниками вивісок. Покажу це на прикладі нижче. Згідно з дослідженнями доктора Роланда Хайнца (Dr. Roland
Heinz), що викладає та навчає
фахівців в рамках Philips Lighting
Academy, виявлена наступна закономірність: світловіддача LEDпристроїв подвоюється кожні
два роки вже протягом останніх
40 років, а їх вартість знижується вдвічі кожне десятиріччя. Іншими словами, вартість світла

З нашого досвіду, накопиченого в компанії WRS /We R.SUPPLY
в процесі реалізації багатьох проектів з виробниками вивісок та їх
замовниками, та вирішень «кейсів», що періодично виникають,
ми систематизували цілий перелік характерних помилок, які допускають і замовники реклами,
і виробники. Нижче навожу, наскільки це можливо в рамках однієї статті, лише деякі з багатьох
наших спостережень.

2. ОБ’ЄКТИВНО НЕДОСТАТНІЙ РІВЕНЬ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ
ВИРОБНИКІВ ВИВІСОК
Наші спостереження статистично доводять, що швидкий
розвиток LED-технології іноді
змушує виробників зовнішньої
реклами додаватись помилок в
процесі виробництва вивісок.

ЩО Ж РОБИТИ?

Наразі ми маємо той факт, що
в середині 90-х років з’явилася
доступна технологія LED, яка
почала зростати гігантськими
темпами та все більш витісняти
традиційні і такі звичні раніше
способи підсвічування як НЕОН і
лампи денного світла.

І це призводить як до погіршення
відносин з замовником, так і до
скорочення прибутку, заробленого на цій вивісці. Адже в разі
усунення недоліків на вже зданому об’єкті прибутковість бізнесу
знижується. І в цьому випадку
принцип WIN-WIN не спрацьовує.
Більш того, в програші опиняються обидві сторони.

А далі виробник, з завмиранням серця, чекає закінчення гарантійного терміну або в надії, що
якщо щось з вивіскою і трапиться, то на той час, як у старій притчі, «або віслюк, або падишах…».
Але найчастіше світло виходить з
ладу раніше, ніж це передбачалося в межах гарантійного терміну.

З одного боку, це технологічна
складова проблеми. Стандартна середньостатистична вивіска
складається з певного переліку
матеріалів. Це, як правило, металевий каркас, ПВХ, композит,
акрил/банер, плівка, світлодіоди
та джерело живлення. Проблема полягає в тому, що майже всі
складові компоненти вивіски не
зазнають таких бурхливих змін,
як світлодіодна технологія. І екс-

1. ЯКИЙ БРИФ, ТАКИЙ І
КРЕАТИВ
Часто буває так, що брендбук,
написаний чи то відомою національною мережею, або ж технічне завдання на виготовлення
вивіски підготовлене локальним
замовником не завжди врахо-

Технологія дуже швидко змінюється та оновлюється.
Те, що актуально сьогодні, завтра вже дорого та неефективно.
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перти ринку листових матеріалів
це підтверджують. Світлодіоди ж
змінюються дуже швидко.
З іншого боку, проблема операційно-процесна. Типовий виробник, в процесі пошуку замовників, переговорів, виїздів на
заміри, безпосереднього виготовлення вивіски в цеху, виїздів
на монтаж і на обслуговування
об’єктів, інколи просто не має
часу і можливості стежити за
змінами галузі світлодіодної технології. Виробник знаходиться в
постійному процесі, в плинності.
А згідно нашого досвіду, продуктова лінійка світлодіодів якісно
змінюється приблизно кожен рікпівтора. Тобто щонайменше раз
на півтора року кожен виробник
повинен зупинитися, забути все
те, що було актуально для нього
в минулому і змінити свої алгоритми роботи зі світлом. Звісно,
якщо він хоче бути на вістрі LEDтехнології. Найчастіше у виробника просто не вистачає на це часу.
У підсумку виробник витрачає
більше робочого часу на використання менш ефективної та більш
дорогої технології, а замовник/

покупець такої вивіски отримує
продукт з меншим світловим потоком, меншою яскравістю і меншою гарантією. І знову WIN-WIN
не відбувається!!!
3. «ТЕ Ж САМЕ, АЛЕ ДЕШЕВШЕ!»
Цілком можливо, багато хто
з нас в процесі переговорів з замовниками не раз чув цю легендарну фразу: «Нам ваші конкуренти пропонують те ж саме, що і
ви, але дешевше!». На привеликий
жаль, стосовно світлодіодних технологій це припущення не працює! Вірніше, якщо бути більш
точним, то правильно цю фразу
тлумачити так: якщо продукт коштує дешевше, то це однозначно
інший продукт! З іншими, менш
привабливими характеристиками. Або ще коротше: якщо продукт дешевше, то він є гіршим.
Тут є ще один підводний камінь.
Візуально продукти з різними світлотехнічними характеристиками
виглядають приблизно однаково.
Для того щоб зрозуміти різницю
необхідно і доречно хоча б засвітити їх і порівняти їх світіння. Адже
призначення світлодіода — світи-

ти. І порівнювати треба світіння!
Іншими словами, для усвідомлення, що не буває двох однакових
продуктів з різною ціною доцільно
провести експеримент і порівняти не тільки яскравість світіння,
але ще й енергоспоживання двох
однакових, на перший погляд,
продуктів з різною вартістю. І в
більшості випадків експеримент
все розставляє на свої місця. І
дозволяє уникнути майбутніх помилок, які, в більшості випадків,
призводять до втрати виробником
грошових коштів.
4. «СКІЛЬКИ КОШТУЄ ОДНА
ШТУКА?»
Знову ж, спираючись на наш
досвід, можу відзначити, що
орієнтація на вартість одного світлодіодного модуля часто
призводить виробника до перевитрат як грошових коштів, так і
робочого часу при створенні вивіски. Чому? Тому що, як я вже
писав, постійне оновлення технології призводить до здешевлення
світла і збільшення світлового
потоку. І як правило, більш старі
джерела світла, що мають ціну
за штуку дешевше, ніж більш су-

часні, вимагають їх більшої кількості в об’єкті, більшого часу на
монтаж, мають менший термін
гарантії та менший світловий потік. У підсумку загальна вартість
світла в вивісці на більш старих
джерелах світла виходить вищою
(не дивлячись на дешевизну однієї штуки) в порівнянні з більш
сучасними світлодіодами (які за
штуку можуть коштувати дорожче), але вимагають їх меншої
кількості, менше часу на монтаж і
дають сумарний світловий потік і
термін гарантії більше.
Приклад: див. мал. 1 та 2.
5. ВИМОГА ЗАМОВНИКА
УСТАНОВКИ СВІТЛОДІОДІВ З
ВИЗНАЧЕНОЮ ЩІЛЬНІСТЮ НА
ОДИНИЦЮ ПЛОЩІ
Дуже часто ми стикаємося з
технічними завданнями на виготовлення вивісок, в яких замовник
диктує певну щільність джерел
світла на одиницю площі. З одного
боку, в цьому випадку замовника
реклами можна зрозуміти. Особливо якщо це мережеві замовники, і для них необхідно в тому
числі досягти повторюваності і

Мал. 1. Модуль ELF ULTRA II. Ціна за штуку ~7 грн.
Загальна вартість світла 2026 грн. 3 роки гарантії.

Мал. 2. Модуль ELF VIVO I. Ціна за штуку ~10,5 грн.
Загальна вартість світла 1359 грн. 5 років гарантії.
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одноманітності в кожній окремій
вивісці. Таким чином, досягається хоч якась передбачуваність у
виготовленні вивіски. Однак є й
інша сторона медалі. Як ми раніше з’ясували, немає двох однакових джерел світла, які мають
зовнішню схожість, однакові характеристики і різну ціну. Тобто не
буває: «Те ж саме, але дешевше».
І в цьому випадку, коли перед виробником стоїть завдання дотримання щільності діодів на одиницю площі, то спокуса поставити
«те ж саме, але дешевше» — дуже
великий виклик для виробника. У
підсумку, як правило, встановлюється найдешевший продукт —
читай: продукт з найгіршими якісними характеристиками. Потім
дається обумовлена замовником
гарантія!!! І в підсумку виявляється, що освітлювальні прилади не
відпрацьовують до закінчення гарантійного терміну, з’являються
плями або окремі сегменти вивіски виходять з ладу. Що ж маємо
на виході? Замовник отримує недієвий маркетинговий інструмент.
Виробник змушений витрачати
додаткові кошти на ремонт і від-

новлення працездатності вивіски.
І знову WIN-WIN не виходить.
ВИСНОВКИ
Або що робити, щоб вивіска
була такою, як треба? І щоб нарешті спрацював принцип WIN-WIN.
Тут можна написати банальну,
але все ж не позбавлену сенсу
фразу: ПРАЦЮЙТЕ З ПРОФЕСІОНАЛАМИ.

Для замовників вивісок, зовнішньої реклами або якщо ширше — засобів візуальної комунікації, можу рекомендувати в
якості підрядників учасників професійного співтовариства — членів Української Асоціації Візуальної Індустрії. Чому саме УАВИ? На
мій погляд, асоціація об’єднує найбільш кваліфіковану та підготовлену в професійному плані спільноту виробників. В рамках УАВІ

постійно проводяться різноманітні навчальні заходи, а саме Форуми виробників зовнішньої реклами, Школи реклами — SignSchool,
де саме і розглядаються питання
підвищення професійної майстерності, розробляються стандарти
виробництва вивісок і в тому числі
питання правильного і грамотного
використання LED-технології.
А виробникам зовнішньої реклами пораджу постійно намагатися бути в курсі змін, що відбуваються в галузі LED-технологіі.
В цьому питанні може допомогти
наша компанія. Тому що за роки
роботи на ринку постачальників
рішень в галузі виробництва зовнішньої реклами компанія WRS/
We R.SUPPLY накопичила значний
досвід з правильного застосування як світлодіодної технологіі, так
і НЕОНової технології підсвічування та виготовлення вивісок.
Також ми постійно проводимо
навчальні майстер-класи з компаніями, що виробляють зовнішню рекламу. На цих заходах ми,
компанія WRS, поширюємо свій

досвід і навчаємо виробників, як
правильно і технологічно застосувати світлодіодну технологію.
Наша компанія щиро бажає,
щоб всі виробники вивісок були
успішними і щоб замовники зовнішньої реклами отримували
саме те, що вони планували. Щоб
вивіска дійсно була інструментом, що змушує покупця зайти в
магазин, і збільшувала як середній чек, так і успішність ритейлера загалом!
І тоді, я вважаю, якраз і спрацює цей самий принцип WIN-WIN!
Директор компанії We R.SUPPLY
Валентин Пахомовський

Тел.: +380 (44) 507-11-76,
+380 (67) 467-94-20
м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 21,
БЦ «ВЕСТА»
E-mail: wrs@wrs.com.ua
Website: wersupply.com.ua,
elf-led.com.ua

СВІТЛОДІОДНІ ТЕХНОЛОГІЇ МАЙБУТНЬОГО

Надзвичайні можливості!
м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, 21
БЦ «ВЕСТА»
+380 (44) 507-11-76, (67) 467-94-20
wersupply.com.ua, elf-led.com.ua
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Як перетворити вікно
в рекламний носій
Сьогодні рекламу можна зустріти всюди: від пакетів в супермаркеті
до величезних розтяжок на всю стіну багатоповерхівки.

Про нові, вигідні і цікаві пропозиції нас інформує плівка для
реклами на транспорті, навіть
рамка номера на авто найчастіше
несе в собі рекламу автосалону.
Однак всі ці види реклами коштують грошей. Власники маленьких
магазинчиків і кафе далеко не
завжди можуть собі дозволити
великі витрати на рекламу. Що
робити, коли рекламуватися потрібно, а грошей на це майже
немає? Однієї вивіски над входом абсолютно недостатньо для
заманювання нових відвідувачів,
клієнтів і покупців.
Рекламісти з досвідом в такому випадку порекомендують вам
цікаво оформити вікно за допомогою сітки для реклами або звичайною самоклеючою плівкою.
У цій статті ми розповімо, як перетворити вікно в рекламний носій.
Плівки і сітки для реклами на
вікнах
Для того щоб привернути увагу перехожих до ваших вікон найкраще використовувати кольорові послання.
Сьогоднішня різноманітність
рекламних матеріалів дозволяє
виділити три варіанти оформлення вікон:
• аплікація з самоклеючої кольорової плівки;
24

•

повнокольоровий друк на
прозорій самоклеючій плівці;
• друк на сітці.
Розберемо всі три способи
більш детально.
Варіант перший — аплікація
Вирізаний з плівки текст ефективно інформує потенційного
споживача про найбільш популярні товари магазину або найсмачніше блюдо в кафе. Крім
того, таким способом можна
швидко оповістити оточуючих
про знижки, розпродажі, спецпропозиції або цікаві акції.
Які вимоги висуваються до рекламного повідомлення у вигляді
аплікації?
1. Гарний шрифт в єдиному
стилі. Якщо ви не володієте
художнім талантом, ні в якому разі не ліпіть на вікно що
попало. Краще замовте плотерну різку, заздалегідь розробивши необхідний макет
на комп’ютері.
2. Лаконічне ємне повідомлення. Довгий текст погано читається і сприймається.
3. Чіткість і яскравість напису. Ні в якому разі не беріть
плівку пастельних тонів.
Аплікація з неї просто загубиться у відблисках віконного отвору. Яскравий текст

ПОРАДИ фАХІВцІВ

найкраще привертає увагу і
викликає інтерес.
Варіант другий — прозора
плівка з повнокольоровим зображенням
Навіть якщо такою плівкою
наглухо заклеєно вікно, світло в
приміщення буде проникати. Висока світлопропускна здатність —
відмінна риса такого рекламного
матеріалу. Відвідувачі вашого
магазину чи кафе будуть бачити
вулицю крізь вікно, практично
не помічаючи наліплену плівку.
Перехожі зовні оцінять повнокольорове зображення, на якому
погляд зупиняється сам собою.
Варіант третій — перфорована самоклейка
Цей матеріал відомий нам по
рекламі на громадському транспорті. Так само, як і з прозорою
самоклеючою плівкою, сітка зсередини приміщення не заважає
огляду, а зовні передає деталізоване зображення.
Насправді варіантів реклами
на вікні може бути набагато більше. Так, фотостудії і фотосалони
частенько натягують між укосами
декоративні канати, на які прищіпками кріплять привабливі фотографії. Тут головний обмежувач — ваша фантазія, а не бюджет.

Ефективна віконна реклама
від компанії Prostir
Реклама на вікнах зацікавить
перехожих тільки тоді, коли самі
вікна будуть новими і чистими.
Забризкані стекла в патьоках
відвернуть погляди навіть самих цікавих. Саме тому, якщо
ви вирішили оформити віконний
простір в якості рекламного носія, завжди стежте за чистотою
самих вікон. Якщо металопластикові рами затерлися і вже не
витираються, подумайте про
заміну. Розмістивши своє повідомлення у вікні, завжди відстежуйте реакцію перехожих. Якщо
оточуючі не задивляються на
вашу віконну рекламу, значить
потрібно щось міняти.
Сміливо експериментуйте і
отримуйте нових клієнтів з економією на рекламі. Спеціалісти
компанії Prostir завжди раді вам
допомогти та надати грамотну
консультацію щодо використання
високоякісних матеріалів з нашого асортименту.

Prostir
Тел. +380 (44) 492-04-03
https://prostirco.com.ua
https://www.facebook.com/prostirco
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Пристрої для
установки
люверсів

Ультратонкі світлові панелі
LUMAIRE
Виробник литовська фірма LEDDEX.
Переваги панелей LUMAIRE.
•
Виключно тонкі — завтовшки 8 мм
(у виконанні без клік-сістеми).
•
Вельми яскраві — до 10000 Lx на поверхні
світлової панелі.
•
Різноманітні варіанти світлової панелі
розміром до габаритних розмірів 2450 x
1250 мм в односторонньому або двосторонньому виконанні.
•
Низький рівень споживання енергії —
максимальний розмір світлової панелі
(2450 x 1250 мм) з двостороннім
освітленням і ~ 5000 лк на поверхні
споживає всього 100 Вт.
•
Універсальність — велика кількість різних
можливих застосувань світлової панелі.
+380 (57) 756-09-95, +380 (95) 523-09-64,
+380 (97) 097-87-55
www.mandarin.kharkov.ua

Автоматичний
п р и с т р і й
встановлює
люверси
по
команді оператора: йому досить
розмістити прилад
по мітці за допомогою лазерної указки і натиснути клавішу — відбувається установка
люверсів. Плюсами цього приладу є простота у
використанні, швидка установка люверсів, високий ступінь надійності конструкції та автоматики. Єдиним мінусом конструкції можна вважати
прив'язку до певного виду люверсів.
Механічне пристосування складається з трьох
деталей: пробійник, наставка, розвальцювальник. Установка за допомогою цього приладу
відбувається в кілька етапів за наступним
принципом: пробити, підставити, розвальцювати. Комплект установки надзвичайно простий,
інструмент виготовлений з високолегованої сталі
методом лиття і токарних робіт. Безсумнівний
плюс даного обладнання - його низька вартість.
Підприємство Raindrops продає автоматичні
пристрої для установки люверсів з гарантією
3 роки.
+380 (552) 39-69-30, +380 (63) 291-38-88
+380 (44) 338-39-13, +380 (95) 277-60-76
www.raindrops.com.ua

Новинки асортименту
Компанія ORLY пропонує вашій увазі новинки
матеріалів для широкоформатного друку:
1.

2.

Папір BlueBack європейського виробництва шириною 1,29 та 1,49 м за дуже привабливими цінами (інформація у регіональних
представників компанії);
Світловідбиваючий банер шириною 1,6 та
3,2 м. Рекламні зображення, надруковані
на світловідбиваючому банері і розміщені
уздовж неосвітлених ділянок дороги будуть
прекрасно працювати в нічний час без
будь-якого додаткового підсвічування.
Банер відображає світло від фар транспорту і створює ефект яскраво освітленої
інсталяції.
+380 (56) 794-79-40
+380 (66) 000-07-94, +380 (96) 000-07-94
www.orly.dp.ua

Профіль
алюмінієвий
quick click system

Новий сублімаційний
принтер GZX 2004 7 pl
Промисловий сублімаційний принтер на чотирьох інноваційних головах FUJI Dimatix Starfire
7 pl з шириною друку 2 м для широкоформатного друку.
Принтер оснащений:
•
автоматичною системою подачі роля;
•
підмоткою з пневматичним приладом;
•
попереднім підігріванням, нагрівом поля,
що друкується, постнагрівом, додатковим
нагрівом та термальною системою сушки.
•
Швидкість друку може досягати 170 кв. м/год.
+380 (56) 794-79-40
+380 (66) 000-07-94,
+380 (96) 000-07-94
www.orly.dp.ua
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Постерний папір
KAMMERER Chantaffiche PET
(скроллерний папір)
Компанія «Простір» пропонує папір для скроллерних конструкцій. Це інноваційний матеріал,
що забезпечує: точну кольоропередачу, високу
якість зображення, оптимальні витрати чорнил,
рівномірне світорозсіювання по всій площі
матеріалу, високу міцність плакатів, довгий термін
використання та безперебійну роботу скроллерного механізму. Матеріал придатний для використання на будь-яких сольвентних принтерах.
Щільність, г/кв. м

150

Захисне покриття

присутнє

Зворотня сторона

біла

Вид друку

односторонній

Ширина рулону, см

315

Довжина рулону, м

300/100

Київ +380 (67) 214-34-52,
Львів +380 (67) 445-36-14
Дніпро +380 (67) 467-75-61
www.prostirco.kiev.ua

ВІТРИНА

Клік-сістеми
призначені
для фіксації зображень на
рекламних та інформаційних
конструкціях. Виготовлені
з анодованого алюмінію,
який забезпечує тривалу експлуатацію незалежно від погодних умов і
можливість використання як усередині приміщень,
так і зовні.
Система quickclick — це набір профілів, призначений для збірки конструкції шляхом обрізки
профілю під кутом 45 ° і його стикування, таким
чином, отримуємо кут рамки 90 °.
Профілі бувають двох типів: один кріпиться як
основний, на нього встановлюється пластикова
підкладка як підстава для нанесення рекламного зображення, а інший як той, що закриває,
фіксує зображення, а також виконує декоративну
функцію. Довжина профілю 6,5 м.
Між собою профілі скріплюються пружиною,
як варіант, для завершення кутової частини
встановлюється пластиковий декоративний куточок. З цього матеріалу можна виготовляти картинні
рамки, рекламні постери, обрамлення для меблів,
інформаційні вивіски, панелі для цінників; він є
найкращим матеріалом для такого виду діяльності,
тому що є недорогим і зносостійким.
Компанія Raindrops займається продажем цього
виду профілю з 2005 року. Завжди є на складі,
розмір профілю 32 мм.

+380 (552) 39-69-30, +380 (63) 291-38-88
+380 (44) 338-39-13, +380 (95) 277-60-76
www.raindrops.com.ua

ПРОДУКТИ І РІШЕННЯ
Виставкові
стенди
Виставкові стенди або мобільні
конструкції, так
само відомі як
павуки, прищіпки,
мимохідь, штендери, покажчики.
Підприємство
R a i n d r o p s
займається продажем даного виду продукції з 2005 року. Компанія
неодноразово брала участь у виставках REX,
RemaDays. Raindrops сам імпортує, закуповує
продукцію виключно у перевірених виробників,
тому ви можете бути абсолютно впевнені в
якості наших конструкцій. Для чого потрібні ці
конструкції? Конструкції використовуються для
оформлення торгових місць, торгових площ,
офісних приміщень, ну і звичайно, для виставок і презентацій. В асортименті компанії представлений весь спектр мобільних виставкових
стендів, які зможуть задовольнити будь-який,
навіть найвишуканіший смак.
Для виробництва конструкцій в основному
використовується алюміній, вуглепластик,
сталь, завдяки чому дані конструкції характеризуються довговічністю. Наші менеджери є
кваліфікованими фахівцями, вони проконсультують і нададуть підтримку при купівлі, доставці та
встановленні.
На випадок виникнення яких-небудь непередбачених ситуацій, наприклад, поломки в момент
установки або транспортування, у нас завжди
є в наявності запасні комплектуючі деталі або
запчастини.
Ми працюємо за принципом: якщо знайдете
дешевше — скажіть де, щоб наш менеджер
підтвердив дану інформацію, і ви отримаєте
знижку 20% від самої мінімальної ціни. Наші
офіси працюють в Києві та Херсоні з 9.00 до
18.00, вихідні: субота, неділя. Працюємо з усіма
перевізниками України.

Програмне
забезпечення
PRORA
Програмне забезпечення для широкоформатного друку — це власний продукт компанії Raindrops,
ідеально перевірений часом та інтегрований з
програмним забезпеченням 1С. Що входить в
це програмне забезпечення? Для кожного циклу
робіт передбачений свій власний екран, тобто
робоче поле, в якому працює один користувач, наприклад, склад, прийом замовлень і т.д.
Їх може бути нескінченна кількість: наприклад,
1-й користувач — прийом замовлень, 2-й користувач — друкар, 3-й користувач — дизайнер,
4-й користувач — постобробка (люверси, спайка, порізка), 5-й користувач — склад, упаковка, видача, доставка. Є можливість установки
віддаленого доступу до функцій прийому замовлень, друкаря і т.д.
В результаті в базі фіксується витрата матеріалу,
кількість фарби, кількість люверсів; прийом
замовлень, час обробки замовлень, кожному
присвоюється превью і порядковий номер;
після оформлення замовлення автоматично
відправляється рахунок на оплату по електронній
пошті та SMS-повідомлення про виконання
замовлення з вказаною сумою замовлення;
списується певна кількість матеріалу з урахуванням підмотки, кольоропроби. Кількість люверсів
в замовленні враховується автоматично, досить
вказати тільки ширину кроку, програма підрахує
потрібну кількість сама. Є можливість установки знижки замовнику, різних рівнів доступу й
обмежень. Програмне забезпечення має два
захисних шару, в разі несанкціонованого доступу
які-небудь коригування хитрими користувачами все одно відображаються в другому шарі
без змін. У даній програмі користувачі один
одного не бачать, мають тільки встановлений
адміністратором доступ.
+380 (552) 39-69-30, +380 (63) 291-38-88
+380 (44) 338-39-13, +380 (95) 277-60-76
www.raindrops.com.ua

Розробка 2018-го року: каландр для
сублімаційного друку з рулону в рулон та теплового трансферного нанесення зображення шириною до 1,7 м.
Основні переваги:
•
постійна температура;
•
надійний інфрачервоний нагрівальний елемент;
•
легкий завантажувальний стіл.
Робоча швидкість складає 0 – 2,3 м/хвилину.
+380 (56) 794-794-0
+380 (66) 000-07-94, +380 (96) 000-07-94
www.orly.dp.ua

Іноваційна технологія
Chantaffische 250 JE N
Компания KAMMERER постачає на ринок широкоформатного друку нові високоякісні продукти.
Технологічні розробки та вдосконалення покриття
стандартного Блюбека ТJ дозволили випустити на
ринок папір Блюбек JE.
Завдяки своїй текстурній основі папір Блюбек JE
зменшує витрати чорнил на 20%. За допомогою
цих інновацій папір Блюбек JE дає можливість
отримувати набагато яскравіше зображення.
Звертайтеся до офісів українського партнера
KAMMERER — компанії «Простір».
Київ +380 (67) 214-34-52
Львів +380 (67) 445-36-14
Дніпро +380 (67) 467-75-61
www.prostirco.kiev.ua
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Група компаній «ПРОСТО ЧПУ» («ПРОфесійні
Спеціальні Технології та Обладнання»), що
спеціалізується на поставках та професійному
обслуговуванні лазерних і фрезерних верстатів з
ЧПУ, представляє вашій увазі бюджетну серію лазерних верстатів STO Laser Standard, яка вже досить
успішно показала себе на українському ринку.

Її ключові особливості:
•
широкий модельний ряд підтримуваних на
складі верстатів з робочим полем 60 х 40,
90 х 60, 130 х 90, 160 х 100, 180 х 100 і
180 х 140 см;
•
апарати з робочим полем від 130 х 90 см
"за замовчуванням" комплектуються СО2 —
лазерними випромінювачами RECI 90W, а
також повноцінним фреоновим охолоджувачем CW5000;
•
широкий список опцій:
•
СО2 — лазерні трубки 60, 80, 90, 100,
130, 150, 180 Вт, два та більше лазерних
випромінювача одночасно для синхронного
гравіювання або вирізки декількох виробів,
серводвигуни та ін.
У сегменті маленьких гравірувальних апаратів
з'явилася нова модель HS-T 4030 (з робочим полем
40 х 30 см) в настільному виконанні, СО2 — лазерним випромінювачем 25W, автопід’ємним столом
і опціональною можливістю установки оптоволоконного лазерного випромінювача (Fiber Laser) для
гравіювання металів.
Звичайно, безумовним лідером по робочому простору і можливостям продуктивного лазерного різання
залишається верстат планшетно-портального типу
STO Laser Gigo HS-B1325 з робочим простором 1,3
х 2,5 м і СО2 — лазерним випромінювачем 135W
(опція — 150/180W).

+380 (552) 39-69-30, +380 (63) 291-38-88
+380 (44) 338-39-13, +380 (95) 277-60-76
www.raindrops.com.ua

Широкоформатний
каландр
Fulei HT —
T2B

СО2 — лазерні верстати
STO LASER, лазерні трубки
і комплектуючі

ВІТРИНА

Більш детальну інформацію про особливості
модельної лінійки верстатів, ціни, а також умови
постачання питайте у менеджерів або дивіться на
сайті компанії. Працюють демонстраційні зали в
Одесі та Києві.
В наявності комплектуючі для лазерних і фрезерних
верстатів: лазерні випромінювачі від 60 до 180 Вт в
асортименті, високовольтні блоки живлення, лінзи від
1,5 до 4", витяжки, насоси, охолоджувачі, шпинделі,
підшипники, направляючі, ЧПУ-електроніка та ін.

ПРОСТО ЧПУ
Одеса: +380 (48) 734-24-40, +380 (97) 170-14-88
Київ: +380 (44) 361-06-03, +380 (67) 170-14-10
обладнання STO Laser, STO CNC,
комплектуючі: www.prostocnc.com
інструмент для верстатів з ЧПУ:
www.100tool.com.ua
послуги «Фото на дереві»,
«Фігурний інтер`ер», лазерна порізка:
www.laserlab.in.ua

ЗРОБІТЬ ЗАМОВЛЕННЯ
ELF
NeonLine
Я с к р а в а
с в і тл о д і о д н а
стрічка 120
світлодіодів
2835 на метр,
класу «А», що
розміщена в
спеціальній
герметичній оболонці, зробленої зі стійкого до
ультрафіолетового випромінювання силікону. Так
званий «гнучкий НЕОН».
Переваги:
1. Рівномірне світіння по всій довжині
світлового шнура, що робить його
візуально дуже схожим на звичайний
НЕОН.
2. Герметична оболонка ELF NeonLine є
стійкою до УФ-випромінювання.
3. ELF NeonLine: фронтального світіння
постачається в котушках по 5 метрів;
бокового світіння постачається в котушках
по 10 метрів.
4. Робоча напруга 12V.
Галузі застосування: архітектурне підсвічування
по периметру будівель; оформлення автозаправних комплексів; оформлення вхідних груп
будівель; контурне фасадне підсвічування; окантовка рекламних літер і рекламних вивісок.
+380 (44) 507-11-76,
+380 (67) 467-94-20
www.elf-led.com.ua
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Новинка на ринку України!
Високоякісна полімерна плівка
POLI-PRINT вже на складі
компанії ARB
Полімерна ПВХ плівка POLI-PRINT 1000
та POLI-PRINT 1200 — плівка білого кольору (глянцева, 75 мкм) з акриловим клеєм сірого кольору
з постійною адгезією.
Ця плівка забезпечує відмінні результати друку
з високою роздільною здатністю та насиченими
кольорами на усіх цифрових принтерах: ECOSolvent, Solvent, UV іLatex.
У доповнення до непрозорості та мінімальної
усадки плівка має дуже рівну поверхню завдяки силіконовій підкладці, яка забезпечує
ідеальний друк.
Плівки
придатні
для
довгострокового
(7 років для серії 1000) та середньострокового
(5 років для серії 1200) використання.
Рекомендовано
ламінувати
плівкою
POLI-LUX 720 та POLI-LUX 740.
+380 (44) 206-27-50, +380 (44) 206-27-51,
+380 (44) 206-27-52
www.arb.net.ua

РОЗМІЩЕННЯ
ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ
PRIISK GROUP
www.priisk.ua
пер. Деревообробний, 3
м. Київ, 01013
+380 (44) 502-00-52, +380 (67) 231-19-99
info@priisk.kiev.ua
Виготовлення та розміщення реклами на транспорті —
тролейбусах, автобусах, трамваях, маршрутках,
легкових автомобілях, вантажному транспорті.
ТРАНСФЕР МЕГА
група компаній
www.transfer-mega.zp.ua
вул. Жуковського, 61
м. Запоріжжя, 69002
+380 (61) 224-41-36 (66), +380 (50) 456-66-30
flora@transfer.zp.ua
Мегаборди, білборди, сіті-лайти, брандмауери.
Розміщення на дахових і настінних рекламних
конструкціях (власна мережа). Розміщення на
носіях формату 6х3 м в Запоріжжі та Запорізькій
області (власна мережа).

ВИРОБНИЦТВО
ВІЗУАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ

фасадів АЗК. Виготовлення стел для АЗК, ТРЦ,
автосалонів. Світлова реклама.
МАРТ ГРУП
www.martgroup.com.ua
Тел.: +380 (44) 223-39-08,
+380 (50) 223-39-08
вул. Архітектора Вербицького, 1
м. Київ, 02091
Рекламно-виробнича
компанія
«Март
Груп»
розробляє та проектує фасадні та інтер’єрні вивіски,
дахові установки та брандмауери. Також виготовляє
неон та об’ємні елементи з нержавіючої сталі.
ТРАНСФЕР МЕГА група
компаній
www.transfer-mega.zp.ua
вул. Жуковського, 61
м. Запоріжжя, 69002
+380 (61) 224-41-36 (66), +380 (50) 456-66-30
flora@transfer.zp.ua
Проектування, виробництво, монтаж зовнішньої
реклами по Україні: дахові, настінні та окремо
розташовані рекламні установки, вивіски, неон,
світлодіоди, світлодинаміка, стандартні і нестандартні
рекламоносії, щити, сіті-лайти, виставкові стенди
(www.transfer-mega.zp.ua). POS продукція: вакуумне
формування, гравірування, серійна продукція —
промо-столи, брендовані стійки, акріллайти, світлові
плафони, світлодіодні плафони. Наявність ліцензії на
проектні, будівельні та монтажні роботи. Дозвіл на
виконання робіт підвищеної небезпеки: висотних
і тих, що виконуються за допомогою механічних
підйомників. Дизайн-студия.

PRIISK GROUP
www.priisk.ua
пер. Деревообробний, 3
м. Київ, 01013
+380 (44) 502-00-52, +380 (67) 231-19-99
info@priisk.kiev.ua

УКРНЕОН ТМ
www.ukrneon.com
вул. Заньковецької, 11, оф. 1А
м. Одеса, 65005
+380 (48) 777-13-80, +380 (67) 654-39-63
office@ukrneon.com

Виготовлення стел, сіті-лайтів, табличок, штендерів,
виробництво і нанесення реклами на холодильному
обладнанні, торгових точках, оформлення вітрин
магазинів, напільна реклама.

Комплексне оформлення інтер’єрів та екстер’єрів,
професійний дизайн інтер’єрів та елементів декору,
3D-візуалізація, проектування та виготовлення
виставкових стендів, павільйонів, місць продажів в
торгівельних центрах.

ВАРГО ІН
www.vargoin.com
вул. Захисників України, 9, офіс 409
м. Чернігів, 14030
+380 (66) 951-24-36, +380 (4622) 33-67-2
inna2979@gmail.com
Професійне оформлення інтер’єрів та екстер’єрів
брендових торгових точок, супермаркетів, банків,
аптек, ресторанів. Сервісне обслуговування
елементів реклами по всій країні досвідченими
бригадами електриків і монтажників.
ЛЕУС ЛАЙН
www.leusline.com.ua
вул. НабережноЛугова, 12
м. Київ, 04071
+380 (44) 202-456, +380 (67) 501-70-42
leusline@gmail.com
www.reception.kiev.ua
Виготовлення меблів для ритейлу, АЗК. Оформлення

КАТАЛОГ КОМПАНІЙ

МАТЕРИАЛИ ТА
ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ
ВИРОБНИЦТВА
ВІЗУАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ
ARB
www.arb.net.ua
Дніпро
вyл. Антоновича, 33
м. Дніпро, 49101
+380 (67) 480-90-01, (02)
dnepr@arbsale.net.ua
Київ (головний офіс)
вул. Бережанська, 9Г
м. Київ, 04074
+380 (44) 206-27-51, (52)
info@arb.net.ua
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ЗРОБІТЬ ЗАМОВЛЕННЯ
Львів
вул. Промислова, 60
м. Львів, 79024
+380 (67) 4700606, (51)
lviv@arbsale.net.ua

Київ
пер. Бондарська, 7/5
м. Київ, 04073
+380 (67) 0103033, +380 (67) 5603033
sa@orly.dp.ua

Київ (головний офіс)
вул. Автопаркова, 5
м. Київ, 02660
+380 (44) 4920403, +380 (67) 214-34-52
sale@prostirco.kiev.ua

Одеса
вул. Гастелло, 52/1
м. Одеса, 65033
+380 (67) 4438789, +380 (67) 4702526
odessa@arb.net.ua

Львів
вул. Городоцька, 7А
м. Конопниця, Пустомитівський р-н,
Львівської обл., 81111
+380 (67) 640-30-33
rd@orly.dp.ua

Львів
вул. Тракт Глинянський, 34Б
м. Львів, 79014
+380 (67) 467-75-61
manager@prostirco.kiev.ua

Херсон
вyл. Паровозна, 4
м. Херсон, 73009
+380 (67) 4652606, (16)
kherson@arb.net.ua
Плівка для цифрового друку, плівки для ламінації,
плоттерні плівки, банер, пластики ПВХ, акрил, PET,
PET G, HIPS, алюмінієві композитні панелі (ACP), LED
продукція. Послуги з прямолінійної порізки листових
матеріалів.
IPS
www.ips-ink.com
пр. Науки, 17/15
м. Київ, 03028
+380 (44) 5249604, +380 (44) 5249597
digital@ips-ink.com
Продаж сольвентних, екосольвентних чорнил, УФ
чорнил Fujifilm Sericol для струменевого друку на
принтерах Mimaki, Roland, DGI, Scitex Vision, FLORA,
VUTEk та ін. Офіційний дистриб’ютор корпорації M&R
в Україні — обладнання для графічного трафаретного
друку, друку по текстилю, УФ- та ІЧ- сушок.
MEDIAPRINT UKRAINE
www.mediaprint.com.ua
пр. Перемоги, 67, корп. I,
оф. 216-219
м. Київ, 03062
+380 (44) 200-16-70, 0 (93) 381-36-81
sales@mediaprint.com.ua
Компанія «Медіапрінт Україна» — ексклюзивний
дистриб’ютор і сервісний центр техніки Mimaki
(Японія) в Україні. Основний напрямок роботи
компанії — це просування та розвиток на
українському ринку технологій широкоформатного
друку в області рекламної, промислової та
текстильної графіки, а також впровадження нових
технологій друку, на базі обладнання японської
компанії Mimaki Engineering Co. Крім того, компанія
постачає безліч супутніх матеріалів і обладнання:
лазери,
ламінатори,
фрезерно-гравірувальні
верстати, термопреси, чорнила, різноманітні носії
для друку і т.д.
ORLY
www.orly.dp.ua
Дніпро (головний офіс)
вул. Любарського, 100
м. Дніпро, 49034
+380 (56) 7947940, +380 (66) 0000794,
+380 (96) 0000794
orly@orly.dp.ua
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Матеріали, чорнила та обладнання для широкоформатного
друку:
широкоформатні
принтери,
ламінатори, каландри та плоттери; чорнила для
сольвентних, екосольвентних та сублімаційних
принтерів; блюбек та сітіпапір; світловідбиваючий
банер; канва; беклітплівки; шпалери паперові та
флізелінові; штучна шкіра для друку; сублімаційний папір.
RAINDROPS
www.raindrops.com.ua
Київ
вул. Коновальця, 18
м. Київ, 01133
+380 (44) 3383913
raindrops@email.ua
Херсон (головний офіс)
вул. Нафтовиків, 7
м. Херсон, 73009
+380 (552) 396930, +380 (552) 39-69-70
+380 (95) 277-80-30
raindrops@ex.ua
Широкоформатні принтери Flora, Liyu, ріжучі
плоттери Liyu, екосольвентні принтери для
фотодруку Smart, друкуючі голови Encad, чорнила
Dye, фрези для гравірувальних верстатів, люверсні
машинки, машинки для паяння банера, ультрасонік
(стабілізатор чорнил). Виставкові, рекламні, мобільні
конструкції.
ВРС
www.wersupply.com.ua,
www.elf-led.com.ua
вул. Вікентія Хвойки, 21, БЦ
«ВЕСТА»
м. Київ, 04080
+380 (44) 507-11-76, +380 (67) 467-94-20
wrs@wrs.com.ua
Постачання обладнання, матеріалів і технологій для
зовнішньої реклами, будівництва та інших індустрій.
Комплектуючі, обладнання для неону, світлодіодна
продукція. Фрезерно-гравірувальні верстати.
ПРОСТIР
www.prostirco.com.ua
Дніпро
вул. Орловська, 23
м. Дніпро, 49020
+380 (67) 467-75-61
dnepr@prostirco.kiev.ua

КАТАЛОГ КОМПАНІЙ

Харків
вул. Маршала Бажанова, 21/23
м. Харків, 61002
+380 (67) 442-82-35
lodki@prostirco.kiev.ua
Постачання паперу Blueback, City, для скроллерів,
металізованого паперу виробництва AHLSTROM,
KAMMERER, Low @ Bonar; ПВХ матеріалів Frontlit,
Backlit, Blockout, Mesh для широкоформатного
друку; самоклеючих плівок; фурнітури та
інструментів для постобробки виробництва
BOZAMET, а також обладнання Leister для
зварювання ПВХ та акрилу.
ПРО-СТО
(«Професійні Спеціальні Технології
та Обладнання»)
www.pro100.com.ua
Київ (демо-зал)
бул. Вацлава Гавела, 8
м. Київ, 03124
+380 (67) 170-14-10
kiev@pro100.com.ua
Одеса (головний офіс)
вул. Миколаївська дорога, 223/225
м. Одеса, 65013
+380 (48) 7802048, 7351487, 7354135
info@pro100.com.ua
Фрезерне та лазерне обладнання з ЧПУ: поставка,
сервіс, навчання, інструмент і комплектуючі;
лазерна порізка і гравірування.

