Група підприємств «Глобино»

ТОРГОВИЙ ДІМ
«Глобино»

Глобинський
маслосирзавод

Збут продукції
маслосирзаводу та
м’ясокомбінату.

Виробництво сиру
та масла.

Глобинський
м’ясомолочний
комплекс

Глобинський м’ясокомбінат
Виробництво сосисок, ковбаси
та охолоджених напівфабрикатів.

Глобинський
свинокомплекс

Вирощування тварин.
Забезпечує м’ясокомбінат
базовою сировиною.

Глобино Агро

Вирощує агрокультури:
зернові, бобові, олійні та
забезпечує тваринницькі
підприємства групи
компаній «Глобино»
кормами.

Налічує три ферми,
на яких вирощують корів
молочного напрямку та бичків.
М’ясомолочний комплекс
забезпечує сировиною
маслосирзавод
та м’ясокомбінат.

Сир ваговий

Екстра

45% жиру

Мааздам

Масло солодковершкове

Едам

45% жиру

Гауда

45% жиру

Голландський
брусковий

45% жиру

45% жиру

4,0 кг •
-4 °C…6 °C
180 діб • Ваговий

Шляхетний
45% жиру

2,0 кг / 4,0 кг / 8,0 кг
0 °C…6 °C / -4 °C…6 °C
150 діб / 180 діб • Ваговий

Продукт молоковмісний
сирний Руський
50% жиру

4,0 кг / 8,0 кг •
-4 °C…6 °C
180 діб • Ваговий

2,0 кг / 4,0 кг •
-4 °C…6 °C
180 діб • Ваговий

Сметанковий
50% жиру

Звенигородський

50% жиру

50% жиру

2,0 кг / 4,0 кг / 8,0 кг
0 °C…2 °C / -2 °C…0 °C
150 діб / 180 діб • Ваговий

2,0 кг / 4,0 кг / 8,0 кг
0 °C…2 °C / -2 °C…0 °C
150 діб / 180 діб • Ваговий

Масло солодковершкове
моноліт Екстра

Масло солодковершкове
моноліт Селянське

82% жиру

ДСТУ

2,0 кг / 4,0 кг
-4 °C…0 °C / 0 °C…6 °C
180 діб / 150 діб • Ваговий

2,0 кг / 4,0 кг
0 °C…6 °C / -4 °C…6 °C
45 діб / 90 діб • Ваговий

Російський

50% жиру

2,0 кг / 4,0 кг / 8,0 кг
0 °C…2 °C / -2 °C…0 °C
150 діб / 180 діб • Ваговий

Продукт молоковмісний
сирний Руський

2,0 кг / 4,0 кг •
-4 °C…6 °C
180 діб • Ваговий

2,0 кг / 4,0 кг / 8,0 кг
-4 °C…0 °C / 0 °C…6 °C
180 діб / 150 діб • Ваговий

5,0 кг / 10,0 кг
-5 °C…0 °C / -11 °C…-6 °C
90 діб / 270 діб • Ваговий
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73% жиру

ДСТУ

5,0 кг / 10,0 кг
-5 °C…0 °C / -11 °C…-6 °C
90 діб / 270 діб • Ваговий

Сир фасований, сир плавлений

Російський
Глобино 50% жиру

Звенигородський
Глобино 50% жиру

Масло солодковершкове

Сметанковий
Глобино 50% жиру

Едам

45% жиру

Гауда

45% жиру

Шляхетний
45% жиру

ТОП

продажів

0,180 кг
-2 °C…0 °C / 0 °C…2 °C
130 діб / 120 діб
Фасований

Дружба

0,180 кг
-2 °C…0 °C / 0 °C…2 °C
130 діб / 120 діб
Фасований

Сметанка

55% жиру

0,180 кг
-2 °C…0 °C / 0 °C…2 °C
60діб / 45 діб
Фасований

0,180 кг
-4 °C…0 °C / 0 °C…6 °C
180 діб • Фасований

З грибами

55% жиру

Шоколадний

50% жиру

30% жиру

0,180 кг
-4 °C…0 °C / 0 °C…6 °C
180 діб • Фасований

Шляхетний з аром.
пряженого молока
50% жиру

ТОП

0,180 кг
-4 °C…0 °C / 0 °C…6 °C
150 діб / 120 діб
Фасований

Вершковий
50% жиру

продажів

0,090 кг •
0 °C…4 °C
90 діб • Брикет

Масло
солодковершкове
Екстра
82% жиру

ДСТУ

0,500 кг
-5 °C…0 °C / -6 °C…-11 °C / -18 °C…-13 °C
35 діб / 60 діб / 75 діб • Фасований

0,090 кг •
0 °C…4 °C
90 діб • Брикет

Масло
солодковершкове
Екстра
82% жиру

ДСТУ

0,180 кг
-5 °C…0 °C / -6 °C…-11 °C / -18 °C…-13 °C
35 діб / 60 діб / 75 діб • Фасований

0,090 кг •
0 °C…4 °C
90 діб • Брикет

0,090 кг •
0 °C…4 °C
90 діб • Брикет

Масло
солодковершкове
Селянське
73% жиру

Масло
солодковершкове
Безлактозне

ДСТУ

0,090 кг •
0 °C…4 °C
90 діб • Брикет

Мааздам
50% жиру

0,090 кг •
0 °C…4 °C
90 діб • Брикет

Рамзес плюс
50% жиру

82% жиру

0,180 кг
-5 °C…0 °C / -6 °C…-11 °C / -18 °C…-13 °C
35 діб / 60 діб / 75 діб • Фасований
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0,180 кг
-5 °C…0 °C / -6 °C…-11 °C / -18 °C…-13 °C
35 діб / 60 діб / 75 діб • Фасований

0,090 кг •
0 °C…4 °C
90 діб • Брикет

0,090 кг •
0 °C…4 °C
90 діб • Брикет

Регіональні відділення продажу
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Переваги компанії «Глобино»
1

Група підприємств «Глобино» –
це п’ять автономних компаній.

• потужна ланка підприємств забезпечує одне одного сировиною
та ресурсами, що є показником стабільності та високого рівня
організації та планування роботи.

2

Всі виробництва групи підприємств
Глобино оснащені сучасним
обладнанням за світовими
галузевими стандартами та
процесами.

• впроваджено багатоетапний контроль якості сировини та
виробництва продукції;
• постійно розробляються та впроваджуються інноваційні
проєкти та процеси.

3

Лідер м’ясопереробної галузі
на ринку України.

• 20 років роботи на ринку України;
• в асортименті бренду більше 400 позицій продукції: ковбаси,
сир та охолоджені напівфабрикати.

4

Лідер за рівнем довіри споживачів
України.

• продукти бренду представлені в усіх каналах збуту країни : національні та регіональні мережі, приватні магазини та традиційні лавки.

5

Всі продукти виготовляються з
відбірної сировини вищого ґатунку.

• сир та масло виробляються тільки з молока класу «екстра»;
• для виробництва м’ясних продуктів використовується тільки
охолоджене м’ясо (без заморозки).

6

Доставка свіжої продукції кожен
день по всій території України,
доставка продовж 24 годин.

• власний автопарк оснащений рефрижераторами – найбільший
серед МК України, є стратегічною перевагою ТМ «Глобино».

7

Клієнтоорієнтованність компанії
у партнерських відносинах.

• гнучке ціноутворення та система комерційних умов;
• постійні акційні пропозиції, промозаходи, дегустації продукції;
• увага до процесів співпраці та критеріїв індивідуальних заходів
для Клієнтів, Партнерів.

8

Соціальна активність групи компаній
«Глобино».

• активна співпраця з місцевими громадами у соціальних
проєктах по розвитку міст;
• підтримка освітніх програм для підлітків;
• організація свят на місцевих рівнях та національних.
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