Додаток №1
до Програми маркетингової рекламної акції
«Операція «Чиста кукурудза» 2021»

Список партнерів для обміну Винагороди
за результатами Акції «Операція «Чиста кукурудза» 2021»

Назва компанії

Опис

Сайт компанії

ТОВ «ХІМЛАБОРРЕАКТИВ»

Спеціалізацією компанії «Хімлаборреактив» є комплексне оснащення лабораторій:
обладнання, меблі, реактиви.

www.agroliga.hlr.ua

ТОВ «ІНСТРУМЕНТ К»

Компанія «Інструмент К» пропонує електро-, бензоінструмент, металоріжучий інструмент та
обладнання для сільського господарства, саду, городу, водойми, поливу й обробки ґрунту.

www.instrumentk.com.ua

ТОВ «СМАРТТРЕЙДІНГГРУП»

ТОВ «ЮВЕНТА-К»
ТОВ «ВЕНТА ЛАБ АГРО»
ФОП ГЕМАЙ І. В.
(Компанія «ГЕОМЕТР GPS»)

ТОВ «ПРАЙМ ЛАБ ТЕК»
(PLT)

ТОВ «УКРТЕКСТИЛЬ»

Компанія «СмартТрейдінгГруп» є офіційним імпортером дронів найпопулярніших торгових
марок. Надає послуги сканування територій, створення ортофотопланів, 3Д моделей,
застосування дронів у точному землеробстві. Якщо замовлено послуги — експерти
виїжджають до вас.
Компанія «Ювента-К» — лідер з продажу миючої та прибиральної техніки.
Офіційний імпортер таких торгових марок, як KARCHER, WASHTEC, WOMA, PDQ.
Компанія «Вента Лаб Агро» — один із найбільших постачальників та виробників
високоточного лабораторного, біоаналітичного і промислового обладнання.
Компанія «Геометр GPS» пропонує: прилади для точного виміру полів, системи
паралельного водіння, системи моніторингу техніки тощо. Якщо необхідні послуги
налаштування — експерти виїжджають до вас.
Компанія «Прайм Лаб Тек» пропонує широкий спектр послуг: агрохімічний аналіз торфу,
хімічний аналіз води, надання рекомендацій щодо системи внесення добрив, агрохімічне
обстеження ґрунту і рослин та ін.
Працює консультаційний центр. Доставка зразків для аналізу приймається з усіх міст
України кур'єрськими службами.
Компанія ТОВ «Укртекстиль» випускає високоякісний спецодяг, робочі рукавці, захисні
окуляри та засоби індивідуального захисту.

www.drone.uа

www.yuventa-k.uaprom.net
www.ventalab.ua/pages/syngenta

www.shop.gpsgeometer.com

www.plt.land

www.ozon.com.ua

ТОВ «АГРІЛАБ»

«Агрілаб» — це консалтингова компанія, яка розробляє і втілює комплексні рішення для
підвищення ефективності агробізнесу; підбирає інструменти, які дозволяють клієнтам
отримувати більше прибутку з кожного гектара поля: аналіз ґрунту, технології точного
землеробства, агродіагностики, а також програмне забезпечення та обладнання для
сільського господарства. Працює консультаційний центр. Експерти виїжджають до вас.

www.agrilab.ua

ТОВ «СОЮЗ ПРИНТ»

Компанія «Союз Принт» надає послуги з комплексного обслуговування офісного
устаткування. Сертифікати компанії можна використати для замовлення офісної техніки
(комп’ютерів, копіювальних машин, сканерів та ін.), планшетів, телефонів тощо.

www.souzprint.com

ТОВ «МЕТЕО ФАРМ»

ТОВ «МЕТОС УКРАЇНА»

ПАТ «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ»
(ОККО)

ПАТ «АЛЬЦЕСТ»

ТОВ «ТЕКО ТРЕЙД»

Компанія «Метео Фарм» — незалежний метеосервіс, який надає вичерпну інформацію
щодо агропогодних умов саме на вашому полі.
Можливість спостереження за всіма метеостанціями мережі компанії та оперування
даними тих, що знаходяться у радіусі до 40 км від вашого поля.
Компанія «Метос Україна» пропонує: метеостанції, реєстратори даних, датчики,
агрономічні рішення для різних сільськогосподарських культур,
моделі хвороб, прогноз погоди та багато іншого.
Кількість АЗС «ОККО» на території України — близько 400 шт. Сертифікати можна обміняти
на будь-який тип палива.
УВАГА! Картки не сумуються при заправці , тобто під час однієї заправки можна
використати лише одну картку. Паливні картки приймаються на АЗС ОККО на всій території
України.
Компанія «Альцест» — лідер на ринку професійного обладнання та інструменту,
обладнання для будівництва і промисловості, агропромислового комплексу,
машинобудування й автосервісу, озеленення і догляду за садом, кліматичної та
термотехніки.
Компанія «ТЕКО ТРЕЙД» - провідний інтегратор рішень у сфері GPS моніторингу й контролю
палива, впроваджує професійне обладнання, ПЗ та послуги від провідних світових
виробників.

www.meteo.farm

www.metos.at

www.okko.ua/ru/network_map

www.altsest.com
www.overseer.ua

Toplyvo UA – сервіс, що надає можливість купувати електронні талони на пальне від різних
мереж АЗК. На даний момент сервіс об”єднує такі мережі партнерів, як SHELL, GLUSKO,
MOTTO та OVIS, що разом забезпечують покриття в 400+ АЗС по всій країні.
ТОВ «ТОПЛИВО ЮА»

Для того, щоб обміняти сертифікат на електронні паливні талони, необхідно встановити на
свій смартфон додаток «Toplyvo.UA». Сертифікат буде перераховано на ваш Бізнес Рахунок
за допомогою якого можна здійснювати купівлю.

www.toplyvo.app/ua

З більш детальною інформацією про використання талонів ви можете ознайомитись
звернувшись на гарячу лінію сервісу +380 (50) 980 08 00

ТОВ «Уан Кард»

ТОВ «Н.С.Т. УКРАЇНА» (Кропіо)

ТОВ «ВЕБ ДРIМ ТЕХНОЛОДЖI»
(Vkursi zemli)

Товари та послуги можна оплатити сертифікатом ONECARD: пальне у мережі WOG;
оргтехніка, планшети, телефони тощо; автозапчастини: компанії «АТЛ», EXIST,
«Дальнобой»; шини й диски компанії «Vianor».
Звертаємо вашу увагу, що список магазинів-партнерів лімітований. Актуальний перелік
знаходиться на сайті компанії.
Компанія «Cropio» пропонує такі види сервісу для клієнтів «Сингента»: оперативна
інформація про стан посівів; точні погодні дані; оптимізація маршрутів огляду полів за
рахунок визначення проблемних ділянок поля за допомогою супутникових знімків;
інформування про ризики виникнення захворювань та шкідників; миттєвий доступ до
сівозміни та звітів про стан полів. Збереження всіх даних при переході на управлінську
версію програми Cropio.
VKURSI ZEMLI – сервіс аналітики та даних про земельні ділянки в Україні. Отримуйте
інформацію про земельні ділянки, їх власників, користувачів та інші важливі відомості з
Державного кадастру України, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно,
Єдиного державного реєстру та інших реєстрів і джерел даних.
Використовуючи VKURSI ZEMLI ви зможете провести перевірку свого земельного банку,
правильність і актуальність даних обліку, виявити можливі помилки, незареєстровані або
непродовжені договори, ділянки у полях, які за документами орендує інший контрагент і та
ін. Також за допомогою сервісу можна отримувати інформацію про земельний банк
конкурентів, дізнатись, хто власники земельних ділянок, строки закінчення їх договорів
оренди.

Організатор залишає за собою право змінити список партнерів для обміну Винагороди за результатами Акції.

https://syngenta.onecard.gift/

https://about.cropio.com/ru/

www.vkursi.pro/zemli

