
5 порад для зообізнесу
від COLLAR Company



Передмова

Компанія COLLAR — міжнародний виробник інноваційних про-
дуктів для домашніх улюбленців. Ми вже понад 26 років займаємось 
виробництвом та продажем товарів для домашніх тварин. Наші то-
вари можна придбати в будь-якій точці світу в найкоротший термін.

Продукція від Компанії COLLAR високо оцінена експертами 
міжнародних виставок Interzoo (Німеччина), Zoomark (Італія), GPE 
(США), CIPS (Китай) та інших. Компанія завоювала любов та довіру 
власників тварин у більш ніж 78 країнах світу і ми готові поділитися 
своїм досвідом з Вами. 

Зоомагазини — одна з найпопулярніших ідей для бізнесу. Це 
один з напрямків, в якому невеликі торгові точки конкурують із ве-
ликими мережами. 

Тож, як залишатися у зоотрендах, розвивати свою справу та зро-
бити її прибутковою читайте у нашому гайді для зообізнесменів.



Поради та наш досвід

1. Передчасна закупка
сезонної продукції

«Сезонність» — цікава тема у світі зообізнесу. Зима, літо, осінь 
весна — кожна пора року відрізняється видом товарів, які орієнто-
вані на цей період.

Ми рекомендуємо підприємцям у нашій сфері працювати на 
випередження, визначивши товари актуальні для певної пори року, 
навчитися робити прогнози та планувати асортимент заздалегідь.

Для того, щоб завжди бути готовими до різкого зростання попи-
ту на сезонні товари, слід завчасно поповнити ними свій магазин.



1. Осінньо-зимовий асортимент

Якщо попереду осінь та холодна зима, то слід закупити теплий 
одяг та наповнювачі для домашніх улюбленців. Адже кожен влас-
ник переймається за здоров’я та комфорт свого хвостатого. 

Варіанти товарів на цей прохолодний період:
• курточки та комбінезони від WAUDOG Clothes або від бренду 

надлегкого одягу — AiryVest;
• майки WAUDOG Clothes — можна запропонувати, як варіант 

для ще більшого утеплення та популярної багатошаровості;
• наповнювачі деревні «SuperCat» та бентонітові «ТИГРА». Пе-

ред початком осінньої прохолоди господарі забирають своїх 
тварин у дім і турбуються про чистоту приміщення, відсут-
ність запахів, зручність прибирання та свій комфорт.



2. Весінньо-літній асортимент 

У теплу пору власники з чотирилапими проводять набагато 
більше часу на свіжому повітрі у парках та біля водойм. Тож варто 
поповнити свій асортимент протипаразитарними препаратами та 
стійкими до води та бруду повідцями й нашийниками.

Варіанти товарів на цей теплий період:
• найміцніші нашийники та повідці від бренду EVOLUTOR й во-

достійка амуніція WAUDOG Waterproof із інноваційного мате-
ріалу COLLARTEX;

• протипаразитарні препарати SUPERIUM;
• м’які шлеї на вітряну погоду від WAUDOG Clothes або від 

бренду надлегкого одягу — AiryVest.



2. Cross-sell

Суть кросс-селлінгу полягає в тому, що покупцеві треба запро-
понувати додаткові супутні товари, які могли б його зацікавити. Щоб 
зрозуміти, як правильно використовувати даний метод, потрібно 
розібратися, що продавати, кому і як.

Пропонуємо розібрати суть на конкретних прикладах: 
1. Сумка-бананка WAUDOG зі знімним ременем. Ви можете 

запропонувати своєму клієнту придбати додаткові реме-
ні з різними малюнками. І порадити цей товар, як супутній 
до, наприклад, одягу. Палітра кольорів цих виробів дозво-
ляє підібрати сумку в тон курточки (від брендів AiryVest або 
WAUDOG) та створити з вихованцем спільний модний образ.

2. Сумка-бананка зі змінною кишенею WAUDOG — це крутий та 
стильний аксесуар для найвибагливіших модників. Ви може-
те запропонувати своєму покупцеві купити додаткові кишені 
з різними малюнками.

3. WAUDOG Design — преміальна амуніція з натуральної шкі-
ри. Ви можете запропонувати своєму споживачеві товари 
для Family look. Браслети, візитниці та брелоки з яскравими 
дизайнами стануть відмінною пропозицією для доповнення 
образу під час продажу нашийника. 



3. Акцент на товари ХІТ 

Вміння знайти популярні товари — одна з найцінніших якостей 
успішного бізнесмена. Маючи у своєму асортименті трендові това-
ри ХІТ, покупці самі знаходитимуть вас.

Цьогоріч патріотична палітра кольорів фігурує в одязі, наший-
никах, повідцях, рулетках та шлеях. Кожен, як може підтримує і до-
помагає своїй країні. Наприклад, український виробник Компанія 
COLLAR випустила дві серії амуніції, які стали справжнім хітом:

• Слава Україні — спеціально для українців і тих, хто їх підтри-
мує в усьому світі. 

• Colors of freedom — колекція, яка показує свою єдність з Укра-
їною. 



4. Маркетингова
підтримка компанії

Постачальник — це одна з основ будь-якого бізнесу, тому до їх 
вибору потрібно підходити дуже серйозно. Важливо обрати пра-
вильну компанію для співпраці, адже від наданих нею послуг буде 
залежати прибутковість Вашої справи.

Для кожного бізнесу є свої критерії вибору постачальника.
Розглянемо які вони є: 
• якість продукції та повнота асортименту;
• надійність постачання та вигідні ціни;
• сервіс;
• система знижок;
• маркетингова підтримка і супровід. 

Для зоомагазинів Компанія COLLAR надає безкоштовне торгове 
обладнання для продукції, контент для ведення соціальних мереж 
та інтернет-магазинів. Надаємо послуги брендування торгової точ-
ки (розробка дизайну, створення банерів) та повну маркетингову 
підтримку. 



5. Розвиток соціальних мереж

Соціальні мережі зараз — це ключ до популяризації Вашого біз-
несу. Україна зайняла дев’яте місце в рейтингу країн, жителі яких 
утримують найбільше домашніх тварин. Більш ніж половина україн-
ців (57%) зараз тримають домашніх тварин. Практично кожен плато-
спроможний мешканець країни має акаунт у соцмережі, і не в одній. 

У чому ж перевага ведення соціальних мереж: 
• підвищення рівня довіри до компанії;
• широке охоплення цільової аудиторії;
• постійний контакт зі своєю ЦА.

Тому, просуваючи свій бізнес через них Ви можете отримати ба-
жану мету, а яку саме залежить від Ваших потреб.

Залежно від цілей компанії, соціальні мережі можна використо-
вувати, як канал побудови іміджу, комунікаційну платформу з клієн-
тами або ж, як інструмент прямих продажів. Це у комплексі збіль-
шить Ваші продажі. 



Підсумуємо?
Це лише мала частина порад, які ми можемо надати, але вони 

перевірені часом, нами та нашими партнерами. Ми сподіваємось, 
що наш досвід допоможе Вам, а якщо наші поради стали влучними 
та корисними ми пропонуємо Вам своє партнерство.

Контакти 
collar.com    facebook    instagram    linkedin    viber    telegram

http://collar.com
https://www.facebook.com/COLLARCOMPANY/
https://www.instagram.com/collar_global/
https://www.linkedin.com/company/collar-company-manufacturer/
https://invite.viber.com/?g2=AQBAzMAPA3jwkEpAWQXUuqf0vqtCshIR
https://t.me/collar_company



