
ЄДИНИЙ 
ПОСТАЧАЛЬНИК 

ТОВАРІВ 
ДЛЯ ОФІСУ

Сервіс зведений в культ



У нас є все, що треба!

Культтовари Україна - офіційний дистриб’ютор і імпортер 
провідних торгових марок (від канцтоварів до меблів і посуду):

Канцтовари

Офісні меблі

Господарські 
товари

Оргтехніка

Продукти і посуд

Спецодяг

Побутова техніка

Сейфи

Маски,
дезінфектори

50 000
товарів на складі

позицій на  
замовлення

10 000



СПЛАЧУЄТЕ ЗА ТОВАРИ - 
ОТРИМУЄТЕ 
ПОМІЧНИКА ІЗ ЗАКУПІВЕЛЬ

Забезпечуємо регулярну 
доставку повсякденних 
товарів;

Організуємо доставку
ексклюзивних замовлень.

Пропонуємо аналоги 
в різних цінових сегментах;

Консультуємо і підбираємо
товари під ваші потреби;

Ми не просто 
продаємо 
товари - 
ми стаємо 
помічником 
наших клієнтів 
із закупівель 
для офісу.



НАДАЄМО ВСІ АКТУАЛЬНІ 
ДЛЯ ОФІСІВ ПОСЛУГИ:

Виготовлення самоналіпних
етикеток, бланків і рекламних

матеріалів.

Виготовлення штампів
і печаток.

Ремонт і обслуговування 
шредерів, ламінаторів 
та брошурувальників.

Установка диспенсерів, тримачів, 
дозаторів

Дезінфікування приміщень
і корпоративне тестування

на COVID-19.

Доставка кави і обслуговування
зернових кавових машин.

Нанесення логотипу і брендування

• сувенірної продукції;
• одягу і текстилю;
• одноразового посуду;
• Пакування тощо.

Монтаж проекторів
та інтерактивних дощок.
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Ведемо облік і слідкуємо за термінами 
зарядки вогнегасників для наших 
клієнтів - БЕЗКОШТОВНО.

Пожежна безпека - серйозна справа,
ми попередимо, коли прийде час
планового обслуговування 
і запезпечимо заправку вогнегасників.

Дбаємо про вашу безпеку 
та спокій!



Знаємо потреби і індивідуально 
працюємо з кожним клієнтом.

Маємо власну розвинену 
інфраструктуру, що дозволяє 
оперативно обробляти і доставляти 
ваші замовлення.

СКЛАД 1300 М.КВ.
СЛУЖБА ДОСТАВКИ
ПРАЦЮЄМО У 3 ЗМІНИ

125 співробітників
СТВОРЮЮТЬ ДЛЯ ВАС ВИНЯТКОВИЙ
СЕРВІС



ВИНЯТКОВИЙ СЕРВІС І ВИГІДНА ЦІНА:

Персональний менеджер 
НА ЗВ’ЯЗКУ 24/7 

ЗАОЩАДЖУЄМО ВАШ 
РОБОЧИЙ ЧАС

КОМПЛЕКТУЄМО 
ЗАМОВЛЕННЯ ПО 

ВІДДІЛАМ

Ви спілкуєтесь 
з людиною, яка знає відповіді 
на всі питання і швидко 
вирішує ваші завдання.

Не треба нічого
шукати - ми зробимо це за 
вас.

ДОСТАВКА ТОВАРІВ ЗІ 
СКЛАДУ ПРОТЯГОМ 

1 ДНЯ.

Оперативно обробляємо 
замовлення. Доставляємо
по Києву власною службою.

Робіть замовлення через
наш додаток, де
керівництво може 
контролювати замовлення 
свого відділу або філії.

ПЕРЕВАГИ ПРАЦЮВАТИ З НАМИ:

від 20%
бюджету заощаджують 
клієнти, що почали 
співпрацювати з нами.

Скорочуємо 
витрати на офіс:



1890

1/3 клієнтів

офісів і підприємств 
на комплексному обслуговуванні 
задоволені нашою роботою.

Звернулися до нас, бо нас 
рекомендували знайомі.

Дивитися рекомендаційні 
листи за посиланням

НАМ ДОВІРЯЮТЬ ЛІДЕРИ
РИНКУ

https://drive.google.com/drive/folders/1KDZOHAZkvvxqLiuktkteNQUYNZWrgOdn
https://drive.google.com/drive/folders/1KDZOHAZkvvxqLiuktkteNQUYNZWrgOdn


ЗРОБИМО ДЛЯ ВАС 
ЕКСПЕРТИЗУ ЦІН!

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГИ:

500 ГРН.

БЕЗКОШТОВНО!

1

2

3

Ви надаєте перелік необхідних 
вам товарів і послуг на місяць.

Ми розраховуємо вартість 
і пропонуємо товари-аналоги 
без втрати якості.

Ви переконуєтесь в якості
роботи постачальника, з якими 
працюєте зараз, або оптимізуєте
витрати разом з нами.

Якщо ви хочете оптимізувати витрати,
але не маєте часу моніторити ринок -
ми зробимо це за вас!

Цінуємо Ваш час - даємо 
користь з першої зустрічі!



ЧЕКАЄМО НА ВАШ 
ДЗВІНОК!

Офіс: м. Київ,
 вул. Казимира Малевича, 86 (літ. И)

Ознайомитись з постійним 
асортиментом можна 
в інтернет-магазині: 
https://kulttovary.com.ua/ 

Щоб отримати унікальну пропозицію 
для корпоративних клієнтів зв’яжіться 
з менеджером.

Пн-Пт: 8:30 - 17:00

Відділ роботи з клієнтами: 

      (044) 290 4 103
      cs@kultukr.com.ua

Відео про нас

http://cs@kultukr.com.ua
https://www.youtube.com/watch?v=zg_cbo1i_K4&ab_channel=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=zg_cbo1i_K4&ab_channel=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0

