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НАШ УСПIХ — ПОВНIСТЮ 
ЗАЛЕЖИТЬ ВIД УСПIШНОСТI 

НАШИХ КЛIЄНТIВ!



КорпорацIя Гектар | IсторIя Засновник бізнесу і директор компанії – ГОРБАТЮК НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА, 
як власниця невеликої земельної ділянки, особисто зіткнулася з проблемою 
закупівель продукції по обробці землі ще декілька років тому. З безлічі торгових 
підприємств на ринку збуту добрив, насіння і засобів захисту рослин, ніхто не 
хотів мати справи з невеликими фермерськими господарствами.

Розуміння на власному досвіді того, що така затребувана та перспективна ніша 
бізнесу вільна, підштовхнуло до ідеї створення компанії “Корпорація Гектар”, 
яка стрімко розпочала свою діяльність, зробивши акцент на сервісі, швидкості, 
якості та зручності задоволення потреб кожного клієнта. 

Компанія впевнено крокує в ногу з часом: працюють сучасний інтернет-магазин 
та мобільний додаток, надається агрономічний супровід від наших експертів.

За перші роки роботи компанії вдалося стати надійним та перевіреним 
партнером для багатьох своїх клієнтів - невеликих аграріїв і великих холдингів. 
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КОРПОРАЦIЯ «ГЕКТАР» — сьогоднI
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ЕфЕктивність стратЕгії просування компанії підтвЕрджЕна 
планами на відкриття у 2017 році 3-х власних агро-маркЕтів 
та освоєнням нового напряму – розвитку бізнЕсу за систЕмою 
франчайзингу.
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КонцепцIя франшизи агро-маркЕт тм “гЕктар” – цЕ налагоджЕна бізнЕс-модЕль оптово-
роздрібного магазину товарів для аграрної сфЕри: посівного матЕріалу, 
засобів для захисту рослин, макро- і мікро- добрив, дЕ процЕс 
обслуговування покупців вивЕдЕний на новий сучасний рівЕнь.
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Швидко
Автоматизація управління 
асортиментом

Система самообслуговування

Високі стандарти сервісу

Зручно
Збалансований цільовий 
асортимент 

Повноцінний агрономічний 
супровід

Можливість розміщення від 
райцентру до невеликого села

НадIйно
Гарантовані постачальники

Сертифіковані товари

Сучасний технологічний дизайн  
і технічне оснащення



ЗАСОБИ ЗАХИСТУ РОСЛИН
• Гербіциди від бур’янів
• Фунгіциди від хвороб
• Інсектициди від шкідників
• Протравники
• Родентициди від гризунів
• Фуміганти для зерна
• Регулятори зростання
• Допоміжні речовини
• Десиканти для підсушування
• Інокулянты

НАСiННЯ
• Пшениці
• Соняшнику
• Кукурудзи
• Рапсу
• Ячменю
• Сої
• Льону

ДОБРИВА
• Мікродобрива
• Органічні добрива
• Мінеральні добрива
• Стимулятори росту рослин

САД i ГОРОД
• Органічні і хімічні засоби 

захисту рослин
• Органічні стимулятори
• Насіння овочів, кольорів і 

газонних трав
• Агроволокно
• Затінююча сітка
• Краплинний полив
• Садовий інструмент

Асортиментний ряд Агро-маркетiв «ГЕКТАР»*

05* товарнЕ наповнЕння адаптується під потрЕби покупців кожної локації



Перспективи аграрного бiзнесу загальновідомий вЕличЕзний потЕнціал української сільськогосподарської 
галузі. багаті чорнозЕми, високий профЕсіоналізм аграріїв і підвищЕння 
ЕфЕктивності в галузі – усЕ цЕ вжЕ чЕрЕз 20 років призвЕдЕ до зростання 
цінності аграрної складової в продуктовому ланцюгу на більш ніж 50%.
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АГРОРИНОК УКРАЇНИ СЬОГОДНІ*:

10% 3500000
РОБІТНИКІВ
СІЛЬСЬКОГО

ВВП
70%
ТЕРИТОРІЇ -
СІЛЬСЬКО-

ГОСПОДАРСТВА ГОСПОДАРСЬКІ

Свiтовий
УГІДДЯ

експортер
№1 - СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ

№7 - СОЇ
№3 - КУКУРУДЗИ

у країні є всЕ, щоб стати одним з ключових гравців у світі з прогрЕсивним 
сільським господарством і відкриття власного агробізнЕсу за систЕмою 
франчайзингу з досвідчЕним партнЕром – запорука вашого успішного і багатого 
майбутнього.

Агро-маркет " ГЕКТАР"– iнновацiйний i перспективний формат 
на затребуваному аграрному ринку! 

* згідно з даними BASF 



Франчайзинг з ТМ «ГЕКТАР»
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франчайзинговий бізнЕс у всьому світі вважається надійнішим в порівнянні 
з бізнЕсом звичайних малих підприємств. купівля франшизи – варіант для 
тих, хто бажає інвЕстувати, алЕ нЕ цілком готовий створювати власний бізнЕс з 
нуля. працюючи під тм "гЕктар", ви зможЕтЕ відкрити як один агро-маркЕт, 
так і масштабувати бізнЕс до власної вЕликої мЕрЕжі.

ПРИДБАВШИ ФРАНШИЗУ ТМ «ГЕКТАР», ВИ

ІСТОТНО ЕКОНОМИТЕ
ЧАС І ВИТРАТИ
НА ЗАПУСК І
ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ

ШВИДШЕ ПОЧИНАЄТЕ
ОТРИМУВАТИ ПРИБУТОК

ПРАЦЮЄТЕ ПІД 
ЗАРЕЄСТРОВАНОЮ ТМ

ВПРОВАДЖУЄТЕ
НАЛАГОДЖЕНУ
БІЗНЕС-МОДЕЛЬ

ОТРИМУЄТЕ
ПОВНУ ПІДТРИМКУ
ФРАНЧАЙЗЕРА

МАКСИМАЛЬНО ЗМЕНШУЄТЕ 
ВІДСОТОК РИЗИКІВ
І УНИКАЄТЕ ПОМИЛОК
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АГРО-МАРКЕТ «ГЕКТАР» –  ЦЕ ШВИДКЕ, ЕФЕКТИВНЕ i НАДiЙНЕ 
ВКЛЮЧЕННЯ У БiЗНЕС ПО ФРАНШИЗi 

i ВАША РЕАЛЬНА МОЖЛИВiСТЬ ЗАРОБЛЯТИ В СЕРЕДНЬОМУ $1000 В МiСЯЦЬ  
С 1 ФРАНЧАЙЗИНГОВОi ТОЧКИ

Вступний внесок
Щомiсячний роялтi
Розмiр iнвестицiй
Вихiд на самоокуповування
Окупнiсть iнвестицiй
Середньомiсячний чистий прибуток
Необхiдна площа
Персонал

125’000 грн.

0
вiд 100’000 грн.

з 1 мiсяця роботи

вiд 10 мiсяцiв

23’967 грн.

вiд 50-75 м.кв.

3 чоловiки



1. Оцінка приміщення і локації 
2. Юридичне оформлення 

партнерства на умовах 
франчайзингу 

3. Книга стандартів ведення бізнесу:
•	 Брендбук	
•	 Керівництво	з	дизайну	
•	 Фінансова	модель	розвитку	

бізнесу	
•	 Стандарти	запуску	
•	 Стандарти	управління	персоналом	
•	 Стандарти	бізнес-процесів	
•	 Стандарти	контролю
4. Стартове навчання керівного та 

лінійного персоналу 
5. Організація товарного 

наповнення 
6. Ексклюзивні умови постачання 

товарів 
7. Мережеве програмне 

забезпечення 
8. Централізована юридична, 

бухгалтерська і маркетингова 
підтримка 

9. Підтримка по здійсненню 
поточної діяльності

Пiдтримка франчайзера
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Умови розмiщення Агро-маркетiв «ГЕКТАР»
1. Населені пункти: 
• Міста районного значення 
• Селища міського типу 
• Селища 
• Села 
2. Центральні вулиці населеного пункту і прилеглі 

до них. 
3. Поблизу з вузловими транспортними 

розв’язками і жвавими пасажиропотоками. 
4. Поблизу з торговими центрами, ринками, авто- і 

залізничними вокзалами або на їхній території. 
5. У кроковій доступності до відділення Нової 

Пошти (переважно). 
6. Зручний доступ. 
7. Наявність паркінгу для машин (більше 2-х місць).

Вимоги до примiщення
1. Загальна площа – 50-75 м², з них: 
• Зала – 30-50 м².
• Склад,  приміщення персоналу – 20-25 м².
2. На першій лінії будинків (1 поверх з фасадними 

вітринами). 
3. Наявність під’їзного шляху для 3-х тонного 

автомобіля. 
4. Наявність другого входу (бажано). 
5. Можливість монтажу вивіски і зовнішньої 

реклами.



1. Наявність приміщення для 
розміщення Агро-маркета 
(бажано) 

2. Готовність до навчання і розвитку 
3. Необхідні інвестиційні можливості 
4. Дотримання умов 

франчайзингового договору і 
стандартів роботи 

5. Активна участь в розвитку 
торгової марки і мережі

Побажання до партнерiв
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Ваш Власний Агро-маркет «ГЕКТАР» — крок за кроком

21 3
4 5 6
7 8

Заповнення заявки  
на сайтi 

Узгодження умов 
Пiдписання договору 

i оплата вступного 
внеску

Передача Стандартiв 
ведення бiзнесу

Ремонт i оснащення 
примiщення Агро-

маркета

Пiдбiр i навчання 
персоналу

Товарне наповнення 
Вiдкриття нового 

Агро-маркета



Морозов Владислав Володимирович

hectare.ua

МЕНЕДЖЕР З РОЗВИТКУ 

morozov@hectare.com.ua 
+38 (067) 654-24-33

ПОСИЛАННЯ НА СТОРІНКИ В СОЦ. МЕРЕЖАХ:
• https://www.youtube.com/channel/UClDBb2LZS_ydbqe3i1S5gNg
• https://www.facebook.com/hectare.com.ua/

ПОСИЛАННЯ НА МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК: 
• https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.com.hectaren&rdid=ua.com.hectaren


