ЄВРОБІЗНЕС УКРАЇНА — 
флагман рекламно-сувенірної галузі з 2003 року.
Компанія представляє Великий вибір сувенірної продукції та текстилю від промо- до бізнес-класу,
а також широкий спектр текстильної продукції, ексклюзивних сувенірів та VIP-подарунків.

ПРО КОМПАНІЮ
Просто сувеніри з логотипом — не наш варіант.
Ми робимо промопродукцію з брендуванням так,
щоб вона робила бізнес впізнаваним.

За понад 15 років роботи ми пройшли успішний шлях від невеликої
локальної рекламної агенції до компанії, яка надає послуги по всій Україні
і з впевненістю дивиться в майбутнє. У нас міцна, енергійна
та креативна команда, для якої не існує нездійсненних задач.
Наші спеціалісти мають унікальний досвід в підборі та брендуванні
рекламних сувенірів для різноманітних бізнесів.

Рекламна агенція «Євробізнес Україна» постійно підвищує кваліфікацію
всередині команди та невпинно розвивається, щоб пропонувати
клієнтам лише найефективніші варіанти, як за бюджетом так і за ідейним
підходом. Ми завжди на крок вперед!

Компанія постійно росте, вдосконалюється та покращує рівень
наданих послуг. За десятки років ми налагодили тісні зв’язки з топовими
постачальниками на рекламно-сувенірному ринку країни, збільшили
асортимент товару та його наявність на складі в Києві, запустили власну
безкоштовну кур’єрську доставку по Києву.

Команда Євробізнес Україна завжди на зв’язку та готова надати
бездоганний сервіс з індивідуальним підходом для всіх клієнтів.
З нами комфортно, швидко та вигідно працювати! Приєднуйтеся!

ЦІННОСТІ
В команді Євробізнес Україна
працюють лише професіонали
та знавці своєї справи,
які забезпечують якісний сервіс
з постійною підтримкою
та допомогою у вирішенні
всіх питань.

Євробізнес Україна сучасна
та прогресивна компанія
з чіткими цінностями.

Співпрацюючи з нами
в и отримаєте надійного
партнера на довгі роки.

Сервіс компанії максимально
клієнтоорієнтований,
комфортний та гнучкий
до всіх ваших потреб.

 ІННОТІ
Ц
ЄВРОБІЗНЕС
УКРАЇНА

Розробляємо і створюємо
унікальні промопродукти
на замовлення «під ключ».

Євробізнес Україна завжди
на крок попереду всіх
трендів промоіндустрії.
Ми успішно застосовуємо
на практиці найновіші знання
і досягнення в цій сфері.

«Забезпечити ринок України якісною продукцією.
Бути еталоном якості та надійності для наших клієнтів.
Підтримувати культуру споживання рекламно-сувенірної
продукції на високому рівні»

МІСІЯ
Рекламна агенція «Євробізнес Україна» прагне забезпечити ринок України якісною
продукцією. Ми не за кількість, а за якість та довговічність. Рекламний сувенір повинен
слугувати довгий час, бути привабливим зовні, корисним за функціями
та виготовленим з безпечних матеріалів. Тому ми ретельно відбираємо продукцію,
яку представляємо на наших ресурсах. Ви завжди можете бути впевнені в її якості.

Ми прагнемо підтримувати культуру споживання рекламно-сувенірної продукції
на високому рівні.

Євробізнес Україна — еталон якості та надійності для наших клієнтів. 
Ми за індивідуальний підхід до кожного бізнесу. Наші спеціалісти від початку
і до кінця відкрито ведуть всю роботу по проекту, тому ви з легкістю можете
контролювати кожен етап та обирати для себе лише найкращі варіанти та рішення.

«Оптова компанія з найбільшим асортиментом продукції»
Напряму співпрацюємо з європейськими постачальниками.
Ми високотехнологічні в усіх напрямках.»

УТП
Рекламна агенція «Євробізнес Україна» — оптова компанія 
з найбільшим асортиментом продукції на ринку. В нашому арсеналі
понад 25 брендів рекламно-сувенірної продукції та промотекстилю.
Ми напряму працюємо з європейськими постачальниками 
та маємо в своєму дилерському портфелі ексклюзивні відомі бренди.
Євробізнес Україна високотехнологічна компанія у всіх напрямках.
Ми постійно впроваджуємо в роботу нові технології, як в логістиці
так і в систематизації роботи із замовниками.
Наша рекламна агенція здатна вирішити задачі, з якими інші не впораються.
А все завдяки тому, що у нас працюють лише професіонали своєї справи,
експерти в своїй ніші. Тому якщо в ам потрібна ефективна комунікація
через промоінструменти, тоді Євробізнес Україна ваш найкращий вибір!

ПРО ТОВАРИ
Постійний асортимент 
складу Євробізнес Україна налічує
понад 6
 0 000 SKU.
У нас ви знайдете повний спектр промопродукції
текстиль

електроніка

інструменти

ручки та блокноти

посуд

товари для дому,
подорожей та відпочинку

рюкзаки та сумки

парасолі

та багато іншого

Ми працюємо з такими відомими
брендами як:

by ID ®

та багато інших

БРЕНДУВАННЯ
Євробізнес Україна пропонує широкий спектр з послуг брендування. 
Нанесемо ваш логотип на будь-яку поверхню якісно та швидко.
Наші менеджери завжди готові вас проконсультувати та підібрати 
ідеальне нанесення для обраного сувеніру або одягу.

ВИДИ БРЕНДУВАННЯ НА БУДЬ-ЯКИЙ СМАК ТА ГАМАНЕЦЬ:
Термоперенос

Сублімаційний друк

Деколь

Шовкографія

Вишивка

Гравірування

Офсетний друк

Тамподрук

Тиснення

ПЕРЕВАГИ РОБОТИ З НАМИ
Великий вибір сувенірної продукції та текстилю
Власний склад та служба доставки
Високий рівень клієнтського сервісу
Широкий комплекс послуг по персоналізації продукції
Професіональна команда співробітників
Щорічне оновлення продукції
Доступні ціни за рахунок довгострокових взаємовідносин з постачальниками

Запрошуємо вас до співпраці
з рекламною агенцією «Євробізнес Україна»!

Разом ми зможемо більше!

eurobusiness.com.ua
+38 044 492 8603
+38 067 406 8679
+38 050 040 1324
+38 063 235 1141

