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Коротенько
ПРО НАС
ДІМ ВАРЕННЯ –

Ми виробляємо ВАРЕННЯ, СОУСИ, ПАСТИ БЕЗ 
ЦУКРУ, ОВОЧЕВІ ІКРИ та створюємо стильні та 
кастомні ПОДАРУНКОВІ НАБОРИ із безліччю 
варіацій додаткових продуктів.

2015 Рік заснування

70+ Корпоративних клієнтів

10+ Співробітників

90 000+ Проданих банок 

творча бакалійна компанія
100% український

виробник



Якість та безпечність
ПРОДУКЦІЇ
Система HACCP*— наше виробництво працює 
відповідно до сучасних вимог українського 
законодавства стосовно безпеки продуктів 
харчування…

*систематичний підхід до забезпечення безпеки продуктів 
харчування, заснований на попередженні появи можливих 
ризиків

100% натуральність — у складі варення 
тільки ягоди/фрукти та цукор (цукру на 60% менше ніж 
в класичних рецептах). Склад інших продуктів теж 
максимально простий та зрозумілий навіть дитині.

Профільність виробництва — це означає, 
що в нашій каструлі ніхто не варив супчик з 
фрикадельками годину тому. На виробництві немає 
продуктів тваринного походження.

Відкритість — можна сказати, що у нас відкрита 
кухня, оскільки ми постійно показуємо виробничі процеси 
в прямих ефірах та в сторіс Instagram. 
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Корпоративне
БРЕНДУВАННЯ
Індивідуальний конструктор наборів:

Обирай
наповнення:
• Варення та 

сиропи
• Солодощі без 

цукру
• Соуси
• Чай
• Печиво
• …або додай свій 

товар: горнятко, 
блокнот, теплі 
шкарпетки «від 
бабусі», плед

Обирай
матеріал:
• Ящики із 

фанери
• Дизайнерськ

ий картон
• Дерев’яні 

ящики
• Паперові 

пакети

Обирай
брендування:
• Індивідуальні 

етикетки
• Випалювання 

на дереві
• Тиснення 

фольгою
• Наліпки
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Загальний ПРАЙС
Приклади наборів Склад Роздріб, 

грн
МАЙЖЕ РОЗДРІБ

50-100 шт
МАЛИЙ ГУРТ
100-200 шт

ВЕЛИКИЙ ГУРТ
200-500 шт

КОСМІЧНИЙ 
ГУРТ 500+

Набір ЗАЙЦІ Варення: 2 х 105 г 160 144 136 128 Під запит

Набір з малютками Варення: 4 х 105 г 300 270 255 240 Під запит

Набір ВІКОНЦЕ Варення: 2 х 350 г 350 315 298 280 Під запит

Набір S з горіхами Варення: 1 х 350 г + макадамія
200 г 355 320 302 284 Під запит

Набір S на 2 баночки Варення: 2 х 350 г 390 351 332 312 Під запит

Набір Великий 
дегустаційний

Варення: 6 х 105 г 425 383 361 340 Під запит

Набір M Варення: 2 х 350 г + чай + горіхи 
кеш’ю та макадамія 580 522 493 464 Під запит

Набір L Варення: 4 х 350 г + чай + горіхи 
кеш’ю та макадамія 1120 1008 952 896 Під запит

Набір АПТЕЧКА Варення: 2 х 350 г + чай 465 419 395 372 Під запит

Розробка дизайну, 
за одиницю Етикетка, наліпки, поясок та ін. 300 250 170 160 Під запит

Друк поліграфії, за 
одиницю Листівка / поясок 10 / 20 8 / 18 6 / 15 4 / 13 Під запит

Випалювання лого Фанерний ящик, ціна за партію 1500 1350 1275 1200 Під запит

Навігація по слайдах: До змісту | Про нас | Про якість | Брендування | Прайс | Приклади



Зайченята виготовлені з гнучкої 
фанери:

– 2 баночки на вибір по 105 г.

Розробляємо індивідуальний 
дизайн етикетки та ящика/ коробки 
за вашим бажанням.

160 грн/набір

*може змінюватися залежно від тиражу та 
обраного дизайну

Набір
ЗАЙЦІ
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*може змінюватися залежно від тиражу та 
обраного дизайну

Компактний подарунковий ящик із 
фанери:

– 4 баночки з варенням по 105 г.

Розробляємо індивідуальний 
дизайн етикетки та ящика/ коробки 
за вашим бажанням.

300 грн/набір

Набір
з малютками
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*може змінюватися залежно від тиражу та 
обраного дизайну

Картонна коробка з прозорим 
віконцем:

– 2 баночки на вибір по 350 г. 

Розробляємо індивідуальний 
дизайн етикетки та ящика/ коробки 
за вашим бажанням.

350 грн/набір

Набір
ВІКОНЦЕ
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*може змінюватися залежно від тиражу та 
обраного дизайну

Стильний подарунковий ящик із 
фанери:

– одна баночка на вибір 350 г.
– горіхи макадамія 200 г.

Розробляємо індивідуальний 
дизайн етикетки та ящика/ коробки 
за вашим бажанням.

355 грн/набір

Набір S
з горіхами
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*може змінюватися залежно від тиражу та 
обраного дизайну

Практичний подарунковий ящик із 
фанери:

– 2 баночки на вибір по 350 г.

Розробляємо індивідуальний 
дизайн етикетки та ящика/ коробки 
за вашим бажанням.

390 грн/набір

Набір S
на 2 баночки
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*може змінюватися залежно від тиражу та 
обраного дизайну

Дерев’яний ящик для малюток:

– 6 баночок з варенням по 105 г.

Розробляємо індивідуальний 
дизайн етикетки та ящика/ 
коробки за вашим бажанням.

425 грн/набір

Набір
Великий
дегустаційний
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*може змінюватися залежно від тиражу та 
обраного дизайну

Дерев'яний ящик з безліччю 
відділень: 

– 2 баночки на вибір по 350 г  
– горіхи кеш’ю 100 г  
– макадамія 100 г  
– 8 пакетиків трав'яного чаю 

Розробляємо індивідуальний 
дизайн етикетки та ящика/ коробки 
за вашим бажанням.

580 грн/набір

Набір M
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*може змінюватися залежно від тиражу та 
обраного дизайну

Найбільший подарунковий 
ящик із фанери:

– 4 баночки на вибір по 350 г. 
– 300 г горіхи кеш’ю.
– 300 г макадамія.
– 10 пакетиків трав'яного чаю.

Розробляємо індивідуальний 
дизайн етикетки та ящика/ 
коробки за вашим бажанням.

1120 грн/набір

Набір L
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Коробка з дизайнерського картону:

– 2 баночки на вибір по 350 г  
– трав'яний чай «Альпійський луг»
– магніт та інструкція до                                                                                                                           
солодкопрепарату

Набір
АПТЕЧКА

465 грн/набір
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Інструкція – це наша окрема гордість: вона максимально нагадує
інструкцію до справжніх лікарських засобів та розповідає, як саме та у 
яких випадках треба "лікуватися" нашими солодкопрепаратами.

Цей набір стилізований під справжню
Аптечку, але замість звичних ліків
всередині ви знайдете
солодкопрепарати!
В набір можна покласти варення
лише з "аптечною назвою":

– Ібупроперсик;
– Малиноксикам;
– Ревіньалгін;
– Абрикосодол



Деякі
наші
чудові
клієнти
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Будемо раді провести дегустацію у вашому офісі!

Ми
чекаємо
на Вас!

Напишіть нам, або зателефонуйте:
ел.адреса: sales@varenie.com.ua
мобільний: +38 (067) 807 10 39
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Засновниця «Дім варення»

mailto:sales@varenie.com.ua

