
Відкрий бізнес з надійним партнером

офіційний представник 
San Marco в Україні



Все це є у нас!

Поєднавши 22-річний досвід роботи у сфері будівельних матеріалів, 

5 з яких  у якості ексклюзивного представника міжнародного бренду 

San Marco, європейський досвід, проблеми та реалії українського 

ринку ми створили унікальний для України формат салону 

матеріалів для ремонту 

Що потрібно для 

створення успішного 

бізнесу?
Унікальний формат бізнесу

Якісний продукт зі стабільним попитом

Надійний партнер



Студії фарб TСolor – це:

Місце, де можна знайти всі необхідні матеріали для 

ремонту, створені професіоналами для професіоналів

TСolor – єдиний в Україні монобрендовий салон, що в одному місці та на найвищому рівні 

пропонує декоративні покриття для стін, стелі та підлоги; фарби, грунтовки, емалі, рішення для 

деревини та металу 

Новий рівень комфорту у виборі матеріалів для 

будівництва та ремонту
Ніяких довгих стелажів з продукцією, незрозумілих стендів та купи каталогів – тільки комфортний 

для клієнта простір, ароматна кава та безліч інноваційних рішень для вибору матеріалів

 Надійний партнер для професіоналів 
будівельного ринку 

Ми розробили ефективну партнерську програму для дизайнерів, 

архітекторів, будівельних команд, майстрів-декораторів, що дозволяє 

нашим партнерам та представництвам надавати найкращий сервіс для 

всіх категорій клієнтів



Статус ексклюзивного представника 

заводу San Marco в Україні дозволяє 

нам пропонувати клієнтам Студій 

фарб TColor лише  

якісні італійські матеріали від світового 

лідера з виробництва декоративних 

покритів та фарб:

Декоративні покриття для стін, стелі 

та підлоги

Професійні фарби 

Г рунтовки

Е малі

Р ішення для деревини та металу



San Marco – це:
Безліч унікальних для України матеріалів та рішень

Традиції венеціанських майстрів, поєднані з 80-річним досвідом 

та найновішими розробками 

Найбільший в Україні вибір як декоративних, так і професійних 

матеріалів для ремонту

Італійська якість, відома у 149 країнах світу

9 років успішної роботи та стабільного розвитку 

на ринку України 

Інноваційні рішення, що дозволяють ефективно 

презентувати товар клієнту

9 виробничих потужностей

10



Що ви отримаєте:

Макети оформлення інтер’єру 

та екстер’єру студії

Ф ірмове торгове обладнання

Т онувальне обладнання

І нструкції з підбору персоналу

І нструкції зі взаємодії з клієнтами

К аталоги та рекламні матеріали

Я кісний товар за ексклюзивними цінами

Готове, вже протестоване рішення 

для відкриття бізнесу

Наші представництва вже успішно працюють 

у багатьох містах України, тому всі рішення, які ми 

пропонуємо, протестовані та відпрацьовані в реальних

умовах українського бізнесу



Підтримку при відкритті студії

Допомога в оформленні представництва

Н авчання персоналу

Технічну, маркетингову та управлінську 

підтримку протягом всього терміну 

роботи

 Консультаційна підтримка спеціалістів 

компанії з тонування продукції, вибору, 

нанесення

Р егулярні майстер-класи для 

співробітників

Д опомога маркетолога компанії 

Ексклюзивні права у вашому місті

Статус офіційного представництва 

Студії фарб TColor



Що потрібно для 

відкриття студії

Площа приміщення 

від 80 м2

Досвід роботи з загально-

будівельними матеріалами
Багаторічний досвід вже існуючих студій показує, що найуспішніше працюють 

та найшвидше розвиваються саме ті студії, що мають власників з досвідом 

роботи у сфері

Ми надаємо детальні інструкції з параметрів приміщення, що максимально 

підійде для майбутньої студії



Студії фарб TСolor є повністю монобрендовими та не передбачають наявності 

інших категорій матеріалів або брендів, окрім продукції San Marco. 

Це варто враховувати, якщо Ви є власником магазину чи салону будівельної 

продукції та бажаєте стати нашим представником.

Ексклюзивність продукції 

та бренду в студії 

Якщо Ви бажаєте відкрити бізнес, у якому не будете приймати участь, 

то скоріш за все, даний формат не підійде для вас. 

Залученість власника 

бізнесу у процес роботи

Стартовий бюджет на 

відкриття студії: від 10 000$



В результаті Ви отримуєте

Успішний та цікавий бізнес, що не має аналогів 

в Україні

Джерело прибутку, що окупить інвестиції 

приблизно за 1 рік

Надійного партнера, що допоможе при старті 

та на всьому шляху розвитку та становлення

Гордість за свій товар, який розроблений 

кращими європейськими майстрами



Ми працюємо вже у 18 містах 

України

Луцьк

Рівне

Житомир

Чернігів

Суми

Харків
Полтава

Луганськ

Донецьк

Запоріжжя

Дніпро

Херсон

Миколаїв

Одеса

Кропивницький

Черкаси

Київ

Вінниця

Хмельницький
Тернопіль

Львів

Івано-
ФранківськУжгород

Чернівці
Солотвино

Бажаєте приєднатися 

до команди Студій фарб 

TColor та розпочати свій 

успішний бізнес?

Дзвоніть: +380 68 452 24 42

Пишіть: info@san-marco.in.ua

Отримайте персональні умови 

для відкриття Студії фарб TColor 

у вашому місті
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