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бізнесу”  



Маркетингова компанія KADDIRECT 

Займаємося ми в основному веб маркетингом, а саме розробкою

сайтів, їх просуванням в мережі, веденням рекламних кампаній в

Інтернеті та соціальних мережах, просуванням бізнесу в Інтернеті та 

інше. Крім того ми займаємося маркетинговими дослідженнями, 

соціальними опитуваннями, розробкою проектів індустріальних парків

ну і звісно дизайном. Тобто наша компанія надає широкий спектр 

послуг. Більше про нашу компанію можна дізнатися на 

сайті www.kaddirect.com.ua

Тарас Дубіль та Тарс
Кадушкевич

http://www.kaddirect.com.ua/


КОМПАНІЯ «Перфект –Стиль» 

надає послуги з виготовлення

поліграфії, пластикових карток, 

широкоформатного і офсетного 

друку (флаєра, буклети, візитні

картки, афіші, наклейки, каталоги, 

календарі, щоденники). 

Широкоформатний друк

застосовується для виготовлення

постерів та інтер"єрного друку ( 

фотообої, холсти, реставрація

картин, прапори), що

використовуються для зовнішньої

реклами. Високоякісний офсетний

та широкоформатний друк

запорука успіху Вашої компанії, та

гарантія впізнаваності бренду.

Надія Дяків



Олексій Кучмістов та 

Павло Макота

Проект здорового 

харчування Healthpoint

У новому форматі ми працюємо

3-й місяць. Наша ціль поширити

здорове харчування, навчити

людей не тільки правильно і

здорово харчуватися а і готувати

собі здорову їжу. Про успішність

проекту говорити завчасно, але

ми розвиваємся. Додаються нові і

нові під-проекти. І я дуже

сподіваюсь, що тренд здорового 

харчування приживеться в Україні!



Юлія Курадовець

Інтернет-магазину Shoester

Напрям діяльності: взуття, одяг, сумки та аксесуари.

З осені 2015 року відбувається активний ріст компанії.

Як все починалось: об’єднались бажання і зусилля двох

людей - мене та мого друга Василя. Він є спеціалістом у 

технічних питаннях - розробка сайту, SEO-оптимізація, а 

також стратегічне планування. Мій напрям - це робота з

постачальниками та клієнтами, фінансове управління.

Не обов’язково інтенсивно набирати працівників, хоча

правильне делегування обов’язків впливає на ефективне

управління проектом вцілому. На даний момент завдяки

аутсорсингу можна залучити будь-яких спеціалістів, 

наприклад, програмістів.

Ми працюємо для людей, тому найбільшим щастям є

позитивні відгуки від наших клієнтів.

Один із основних напрямів діяльності є дропшиппінг. 

Наприклад, мама в декреті може стати нашим партнером. 

Для цього їй необхідно виставити продукцію в інтернеті

(соц. Мережі, дошки оголошень, власний сайт тощо). Мама 

не вкладає коштів в товар, ми це робимо за неї і беремо

зобов’язання по доставці товару до її клієнта. Вона має свій

заробіток. Всі задоволені

Таким чином, допомагаємо бажаючим відкрити власну

справу.



Наталія Андрусів
``Andrusiv`` - бренд  елітного одягу

Молодий український бренд Andrusiv представив новий 

лукбук колекції сезону весна-літо 2014, назва якої 

«ConAmore» («C.A.»). 

Колекція від Андрусів - це  одяг впевненої в собі жінки, 

ділової, але одночасно з цим показує чуттєвий жіночий 

силует на фоні міських джунглів; стиль, який дозволяє бути 

романтичною, надихає своєю елегантністю.

Родзинкою стилю даного дизайнера є вміння поєднувати в 

собі тканини різних фактур: трикотаж , шифон, атлас, 

шовк.

Саме з цієї колекції визначається індивідуальний стиль 

Андрусів: абсолютний мінімалізм, комфорт і елегантність,  

чіткий крій, чисті лінії, поєднані кілька кольорів.

У колекціях присутні молочний, чорний, брунатний, 

червоний кольори. 

Контакти:

http://andrusiv.in.ua/about-us/

моб.1: +38 (098) 17-28-278

моб.2: +38 (066) 60-67-911

skype: natalie_andrusiv

e-mail: n.s.andrusiv@gmail.com

http://andrusiv.in.ua/about-us/


Марія Кукуніна

Ми почали сімейний ягідний

бізнес (вирощення малини і

лохини), який розрахований на

перспективу розквіту 3-5 років.

Робимо ставку на здорову

продукцію, яка приносить користь

людям, не завдаючи при цьому

шкоди природі. Загальна площа

землі – 28 га, з яких цього року

засаджується близько 10 га. Планів

безмежно багато, але завдяки

підтримці один одного, виконання

своєї роботи з любов’ю і

бачення,спільної кінцевої цілі - ми

побудуємо міцний сімейний бізнес.

Тренінг мене надихнув і

підштовхнув на думку, що я готова

брати відповідальність і

ризикувати,готова створювати щось

своє і працювати не покладаючи рук.



Оксана Скорик

Репетитор з історії

Андрусів Наталія

Дяків Надія

Студія-ательє

Рекламна компанія
"Перфект стиль"

Лафарович Віктор

Гудзовська Юлія

Кукуніна Марія

Театр на виїзді

Магазин одягу

с\г, готує док.на
реєстрацію ФГ

Папета Людмила 

Вовк Леся Козар-Гуріна Олена

ПП з підбору
персоналу

Інтернет-магазин Медичний кабінет

Терлак Мирослава

дитсадок на дому

Курадовець Юлія

Інтернет
магазин/взуття



Кадушкевич Тарас

програмування, 
маркетинг

Диковенко
Кирило

Скочеляс Наталія

Агенція
нерухомості

"корисні поради"

Партнер 
тур.компанії

«Ракета тревел"

Дубіль Тарас

Яремко Наталія

Єрьоміна Наталя

Веб-
програмування

ПП косметика

домашній
кондитер, на 

даний момент 
відкриває кафе

Олійник Тетяна

Макота Павло Кучмістов Олексій

Тур.компанія
«Карпати тревел"

Харчова діяльність Харчова діяльність


