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«Даму»
кәсіпкерлікті
дамыту қоры» АҚ
Басқарма төрайымы
Г. А. Бурибаеваның
алғы сөзі
Қазақстандық өндірушілердің VI «ULTTYQ ÓNIM» көрмесіне қатысушылар
жайлы ақпарат беретін каталогты назарларыңызға қуана ұсынамын! Биылғы
көрмені тек біздің кәсіпкерлер ғана емес, отандық өндірістің дамуына ықпал
ететін – билік пен ғылым өкілдері, халықаралық ұйымдар мен қаржы
институттары да тағатсыздана күтті. Іс-шараға қатысуға 300-ге жуық
қазақстандық өндіруші ынта білдіргені – микро, шағын және орта бизнестің
әлемді жайлаған коронавирус індетіне байланысты жарияланған екі жыл
карантинге қарамастан белсенді дамып келе жатқанының дәлелі және олар
көрмеге келушілерді өз өнімдерімен қуантпақ.
«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ осы күрделі кезеңде Үкіметтің бизнесті
қолдау бойынша дағдарысқа қарсы шаралары аясында, яғни, пандемияға
дейін қабылданған мемлекеттік бағдарламалар бойынша ШОБ өкілдерін
субсидиялап, кепілдік беріп, жеңілдікпен несиелеуді жалғастырды. Жалпы,
2021 жылдың соңындағы қорытындысын атар болсақ: жалпы сомасы 2 197
млрд теңге болатын 57,4 мың жобаға қолдау көрсетілген. Жоба саны бойынша
бұл – 2020 жылға қарағанда 74%-ға артық. Мұндай өсім мемлекеттік
бағдарламаларға қатысу талаптарының оңайлатылуымен және қарапайым
халық, оның ішінде микрокәсіпорындар үшін қол жетімді болғанымен
байланысты.

Қазақстандық өндірушілердің «ULTTYQ ÓNIM» көрмесі – отандық бизнесті
мемлекет тарапынан қолдау тәсілдерінің бірі. Өйткені оған қатысатын
кәсіпкерлер стендтерді жалға алуға және көрмені ұйымдастырушыға қатысты
шығындардан босатылған. Бұл ауқымды іс-шараға қатысатын қазақстандық
компаниялар өнімін тұтынушыға паш етіп, сауда жасап, жаңа серіктестер
тауып, тауар өткізу ауқымын кеңейтуге, жаңа келісімшарттар жасасуға
мүмкіндік алады.
Дәстүрлі көрмеде биыл машинажасау, құрал-жабдықтар, химия өнеркәсібі,
креатив индустрия мен зергерлерге дейінгі 12 секция жұмыс істейді.
Әдеттегідей ең үлкен экспозициялар азық-түлік және жеңіл өнеркәсіптегі,
жиһаз, интерьер заттары мен құрылыс материалдарын өндірушілер
арасында.
Қатысушылардың осы шараға деген құлшынысы мен «ULTTYQ ÓNIM»
көрмесіне келушілер қарасының көптігі қазақстандық ШОБ субъектілерінің
өсіміне де байланысты. Бұл – мемлекеттік қолдаудың кешенді және тиімді
шараларын жүзеге асыру арқылы отандық кәсіпкерліктің тұрақты дамуының
индикаторы ретіндегі орасан зор іс-шара. ҚР Стратегиялық жоспарлау және
реформалар жөніндегі агенттікке қарасты Ұлттық статистика бюросының
деректері бойынша: 2022 жылғы 1 наурызда жұмыс істеп тұрған кәсіпкерлер
саны 1 452 804 болды. Бұл – 2021 жылғы 1 наурызға қарағанда 7%-ға артық.
Кәсіпкерлер санының өсуі бәсекелестіктің өсуіне, нарықты экспортта да
бәсекеге түсе алатын сапалы өніммен толтыруға әкеледі. Көрмеге келген
кейбір компаниялардың шет елдерге тауар экспорттауда тәжірибесі мол.
Көрме барысында көптеген қызықты іс-шаралар ұйымдастырылады.
Маркетинг, адами ресурстар, үнемді өндіріс саласындағы халықаралық және
қазақстандық сарапшылардың тегін шеберлік сабақтары өтеді. Мұндай
шаралар арасында «Бәйтерек» холдингінің барлық еншілес
кәсіпорындарының, соның ішінде «Даму» Қорының бизнесті қолдау
бағдарламаларының презентациясы да қызықты болмақ.
Көрмені тамашалаушылар «Халық таңдауы» байқауына белсенді түрде қатыса
алады. Онда отандық компаниялардың ең дәмді тағамдарына дауыс беріп,
жеңімпазды анықтайды. Қазақстандық тауар өндірушілердің кәсіби көрмесіне
қатысатын өндірушілер мен қонақтарға «қош келдіңіздер» дей отырып, биыл
алтыншы рет ұйымдастырылып отырған «ULTTYQ ÓNIM» көрмесі баршаға
пайдалы болатынына сенімім мол. Қатысушыларға жемісті жұмыс, кездесулер
мен пікірталастар тілеймін!

Приветственное
слово
Председателя
Правления
АО «Фонд развития
предпринимательства
«Даму»
Бурибаевой Г. А.
Я рада вас приветствовать на выставке казахстанских производителей
«ULTTYQ ÓNIM – 2022»! Это крупное мероприятие с нетерпением ожидали не
только наши предприниматели, но и все, кто содействует развитию
отечественного производства - представители власти, науки, международных
организаций и финансовых институтов. Участие в мероприятии около 300
казахстанских производителей свидетельствует о том, что представители
микро, малого и среднего бизнеса после двух лет карантина из-за COVID-19,
активно развиваются и могут порадовать посетителей выставки своей
продукцией.
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (Фонд «Даму») весь этот
сложный период осуществлял государственную поддержку в рамках
антикризисных мер правительства по поддержке бизнеса, при этом
продолжая субсидировать, гарантировать и льготно кредитовать
представителей МСБ по госпрограммам, принятым до пандемии. В целом по
итогам 2021 года поддержано 57,4 тыс. проектов на общую сумму кредитов 2
197 млрд тенге. По количеству проектов это на 74% больше, чем в 2020 году.
Такой рост господдержки связан с упрощением требований условий
предоставления инструментов господдержки и ее доступности для широких
слоев населения, в том числе и для микропредприятий.

Выставка казахстанских производителей «ULTTYQ ÓNIM – 2022» - это также
один из способов государственной поддержки отечественного бизнеса, так
как предприниматели, участвующие в ней, освобождены от расходов на
аренду стендов и организатору выставки. Казахстанские производители,
участвую в крупномасштабном государственном мероприятии имеют
возможность повысить узнаваемость продукции, увеличить продажи, найти
новых партнеров и каналы сбыта, заключить новые контракты.
На выставке традиционно представлено 12 секций – начиная от продукции
машиностроения и оборудования, химической промышленности, заканчивая
креативной индустрии и ювелиров. Традиционно, самые большие
экспозиции у представителей пищевой и легкой промышленности, а также у
производителей мебели, предметов интерьера и строительных материалов.
Положительная динамика участников и высокий уровень посещаемости
выставки «ULTTYQ ÓNIM» обусловлена приростом активно действующих
казахстанских субъектов МСБ. Это грандиозное мероприятие, которое
являясь индикатором устойчивого развития предпринимательства в
Казахстане посредством реализации комплексных и эффективных мер
государственной поддержки. По данным Бюро национальной статистики
Агентства по стратегическому планированию и реформам РК по состоянию
на 1 марта 2022 года количество действующих предпринимателей составило 1
452 804 ед., что на 7% больше чем на 1 марта 2021 года.
Рост количества предпринимателей ведет к росту конкуренции и приводит к
насыщению рынка качественной продукцией, которая может составить
конкуренцию на внешних рынках. Некоторые компании, представленные на
выставке, уже имеют опыт экспорта в зарубежные страны.
В программе выставки есть немало интересных мероприятий. Мастер-классы
для специалистов в сферах маркетинга, человеческих ресурсов, бережливого
производства от международных и казахстанских экспертов. Особое место
среди таких мерприятий занимают презентации программ поддержки
бизнеса от всех дочерних предприятий холдинга «Байтерек», в том числе и от
Фонда «Даму».
Посетители выставки традиционно активно участвуют в конкурсе «Халық
таңдауы»: выбирают самые вкусные продукты, привезенные нашими
участниками. Приветствуя участников и гостей профессиональной выставки
казахстанских товаропроизводителей, выражаю уверенность в том, что дни
работы выставки «ULTTYQ ÓNIM – 2022» станут для всех полезными. Желаю
участникам плодотворной работы, встреч и дискуссий!
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АЗЫҚ-ТҮЛІК
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

№1 НАН-СҮТ ЗАУЫТЫ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
САҚТАУ МЕРЗІМІ АЗ НАН-ТОҚАШ ЖӘНЕ ҰННАН ЖАСАЛҒАН КОНДИТЕРЛІК ӨНІМДЕР
Кәсіпорын Орал облысы мен Қазақстанның барлық өңірлеріне өнім жеткізіп қана қоймай,
көршілес Ресей қалаларына да тауар экспорттап отыр. Зауытта печенье, кептірілген тәтті нан,
ойық тоқаш, құрғақ таңғы ас, күлше секілді кондитерлік тәттілердің көптеген түрі шығарылады.
ПРОИЗВОДСТВО ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ И МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
НЕДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ
Предприятие производит различные виды печенья, сушек, баранок и бубликов, сухих
завтраков, и других кондитерских изделий, которые реализуются не только на территории
Западного Казахстана, но и отправляются большими партиями в другие регионы и соседние
Российские города.

БҚО, Орал қ., Нұрсұлтан Назарбаев даңғ., 246
ЗКО, г.Уральск, пр.Нурсултана Назарбаева, 246
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+7 777 372 57 41
hlebzavodn1@bk.ru
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ANKA GROUP
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ҚАБЫРШАҚТЫ ҚЫЗЫЛ ЖАСЫМЫҚТЫ ӨНДІРУ ЖӘНЕ ӨҢДЕУ
«ANKA GROUP» ЖШС тұтынуға дайын қабыршақты қызыл жасымықты өндірумен, өңдеумен
және сатумен айналысады. Жасымық барлық белгіленген стандарттарға сәйкес заманауи
зауыттық жабдықта өңделеді. Көкшетау қаласында орналасқан зауыт айына 3000 тоннаға дейін
өнім шығарады. Кәсіпорын ел аумағымен қатар, Ресей, Қырғызстан, Өзбекстан, Әзірбайжан
және Польша сияқты елдерге ұсақ тұқымды қызыл жасымық жеткізеді.
ПРОИЗВОДСТВО И ПЕРЕРАБОТКА ШЕЛУШЕННОЙ КРАСНОЙ ЧЕЧЕВИЦЫ
ТОО «ANKA GROUP» занимается производством, переработкой и продажей шелушенной
красной чечевицы готовой к употреблению. Чечевица обрабатывается на современном
заводском оборудовании с соблюдением всех установленных норм. Завод находится в г.
Кокшетау с производственной мощностью до 3000 тонн в месяц. Предприятие поставляет
мелкосеменную красную чечевицу в такие страны как Россия, Кыргызстан, Узбекистан,
Азербайджан и Польша.

Ақмола обл., Көкшетау қ., Солтүстік ө/а, 4/16
Акмолинская обл., г. Кокшетау, Северная промзона, 4/16

+7 777 950 00 79
too14@inbox.ru
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AYKAN
«ДАМУ-ӨНДІРІС»

СҮТ ӨҢДЕУ ЖӘНЕ ІРІМШІК ӨНДІРІСІ
2013 жылы құрылған «AYKAN» ЖШС «Эмир» сауда белгісімен 2014 жылдан бастап тұзды сүзбе,
ірімшік, адыгей ірімшігі, сулугуни, қаймақты, голландиялық, моцарелла, тұзды чечил, балқыған
ірімшік секілді көптеген өнім түрлерін шығарады. «AYKAN» ЖШС өндірісте санитария
нормалары мен ережелерін қатаң сақтай отырып, түріктің жоғары технологиялық
жабдықтарында жұмыс істейді.
ПЕРЕРАБОТКА МОЛОКА И ПРОИЗВОДСТВО СЫРА
«AYKAN» – отечественная успешно развивающаяся производственная компания, основанная в
2013 году. Предприятие реализует продукцию под торговой маркой «Эмир». Начиная с 2014
года компания производит широкий ассортимент сыров: брынза в рассоле, брынза адыгей,
сулугуни, сметанковый, голландский, моцарелла, чечил в рассоле, плавленый пастообразный
«Невский сливочный». ТОО «AYKAN» работает на высокотехнологичном оборудовании
турецкого производства с соблюдением санитарных норм и строгих правил производства.

Түркістан обл., Сайрам ауданы, Ақсукент а.о.,
Ақсу ауылы, Астана даңғ., 1/3
Туркестанская обл., Сайрамский р-н, с.о. Аксукентский,
с.т Аксу, пр.Астана, 1/3
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+7 775 685 46 90
aykan68@bk.ru
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CAPITAL PROJECTS LTD
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2020»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020»
БРОЙЛЕР БАЛАПАН ЕТІН ӨНДІРУ ЖӘНЕ САТУ
«CAPITAL PROJECTS LTD» ЖШС 2012 жылдың сәуір айында тіркеліп, 2014 жылдың қазан айында
өнімнің бірінші партиясын шығарды. Бүгінде бұл – тұйық өндіріс циклы бар заманауи құс
кешені. Кәсіпорын «Курочка ряба» сауда белгісімен жылына 20 000 тоннаға дейін бройлер
балапаны етін, жартылай фабрикаттар, мұздатылған және салқындатылған субөнімдер
өндіреді.
ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ МЯСА ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
Свою деятельность ТОО «CAPITAL PROJECTS LTD» начало в апреле 2012 года, а уже в октябре
2014 года была выпущена первая партия продукции. Сегодня это современный птицекомплекс
с замкнутым производственным циклом. Основное направление деятельности предприятия производство и реализация мяса цыплят-бройлеров, полуфабрикатов первичной разделки и
субпродуктов в замороженном и в охлажденном виде, производительностью до 20 000 тонн в
год. Компания выпускает продукцию под маркой «Курочка Ряба».

Ақмола обл., Целиноград ауданы, Ақмол ауылы
Акмолинская обл., Целиноградский р-н, с. Акмол

+7 (7172) 55 28 51
ofﬁce@shanyrak-group.kz
www.shanyrak-group.kz
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АЗЫҚ-ТҮЛІК
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

COFFEE CTS GROUP
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
КОФЕ ҚУЫРУ ӨНДІРІСІ
Serikov Coffee Company – Қазақстандағы кофе өндіретін тұңғыш компания. 2009 жылдан бері
олар Қазақстанда кофе мәдениетін дамытып, бариста кәсібін насихаттап келеді. Компания
өздері қолданатын кофені фермалардан таңдап алып келеді. Және тек еуропалық
жеткізушілермен ғана жұмыс істейді.
ПРОИЗВОДСТВО ПО ОБЖАРКЕ КОФЕ
Serikov Coffee Company – первая компания по производству кофе в Казахстане. С 2009 года
компания развивают кофейную культуру в Казахстане и продвигает профессию бариста.

Қарағанды обл., Қарағанды қ., Бұқар жырау даңғ., 52
Карагандинская обл., г. Караганда, пр. Бухар-Жырау, 52

+7 705 793 70 00
info@serikovcoffee.kz
www.serikovcoffee.kz
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АЗЫҚ-ТҮЛІК
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

EURASIAN FOODS
CORPORATION
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ТАМАҚ ӨНІМДЕРІН ӨНДІРУ ЖӘНЕ САТУ
Eurasian Foods Corporation Холдингі – жылына 150 000 тоннадан астам май өнімдерін
шығаратын отандық көшбасшы. Холдинг құрамына үш зауыт кіреді. Олар: Алматыдағы
«Eurasian Foods Corporation» АҚ, Қарағандыдағы «Eurasian Foods» АҚ және Петропавлдағы
«Евразиан Милк» ЖШС. Кәсіпорын майонез, кетчуп, соус, тұздық, сұйық май, маргарин түрлері,
сары май, спред, сүт шикізатынан жасалатын өнімдердің 250-ден астам атауы шығады.
ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Холдинг Eurasian Foods Corporation – признанный лидер среди предприятий-производителей
масложировой продукции Казахстана. В состав холдинга входят три завода: АО «Eurasian Foods
Corporation» г. Алматы, АО «Eurasian Foods» г. Караганда и ТОО «Евразиан Милк» г.
Петропавловск. В ассортименте выпускаемой продукции более 250 наименований: майонезы,
кетчупы, соусы, приправы, растительное масло, маргарины, сливочное масло, спреды,
продукты из молочного сырья. Объём продукции составляет более 150 000 тонн в год.

Алматы қ., Байзақов көш., 69
г. Алматы, ул. Байзакова, 69

+7 (7273) 787 171
info@efc.kz
www.efc.kz
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АЗЫҚ-ТҮЛІК
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

GALA FOOD
«ЕҢБЕК»

СҮТ ӨНІМДЕРІН ӨНДІРУ
Кәсіпкер Қасенова Жұлдыз Қанайқызы 2018 жылдан бері «Gala Milk» брендімен ешкі сүтінен сүт,
сүзбе, биойогурт, пробиотик сияқты өнімдер шығарып келеді. 100% табиғи және экологиялық
өнім. Себебі ешкі сүті мен одан алынатын тағамдар сиыр сүтіне қарағанда тез сіңеді. Құрамы
жағынан кальций, кобальт, майлар, ақуыз және маңызды витамин – фосфор қышқылы көп.
Құрамында казеин аз болғандықтан аллергия тудыра қоймайды. Өнімді Алматы қаласының ірі
супермаркеттері мен дүкендерінен сатып алуға болады.
ПРОИЗВОДСТВО МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Компания под брендом «Gala Milk» работает в сфере производства молочных продуктов
питания с 2018 года. Предприятие производит молочную 100% натуральную и экологичную
продукцию: молоко, творог, биойогурт, пробиотики из козьего молока. Козье молоко, в отличие
от коровьего, легче и быстрее усваивается. В его составе больше кальция, кобальта, жиров,
белка и важнейшего витамина – фосфорной кислоты. Оно реже вызывает аллергическую
реакцию, потому что в нем мало казеина. Выпускаемую продукцию «Gala Milk» можно
приобрести в крупных супермаркетах и магазинах города Алматы.

Алматы қ., Қалқаман-2 ш.а., Сейтметов көш., №9
г. Алматы, мкр. Калкаман-2, ул. Сейтметова, №9
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+7 705 703 09 46
g-ume@mail.ru

АЗЫҚ-ТҮЛІК
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

KASPI KERUEN
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ДӘМДЕУІШТЕР ӨНДІРУ ЖӘНЕ ОРАП, ҚАПТАУ
Kaspi Keruen ЖШС дәмдеуіштер жасап, буып-түюмен 2018 жылдан бастап айналысады. 2021
жылы маусымда «Даму» қорының қолдауын алып, қосымша жабдықтар сатып алып, өндіріс
көлемін кеңейтті. Бүгінгі таңда компания өнімдері Маңғыстау облысы бойынша, сондай-ақ,
Нұр-Сұлтан, Қарағанды, Шымкент, Түркістан қалаларында сатылады.
ПРОИЗВОДСТВО И ФАСОВКА ПРИПРАВ, СПЕЦИЙ И ПРЯНОСТЕЙ
ТОО «Kaspi Keruen» - это цех по производству и фасовке приправ, специй и пряностей.
Компания работает с 2018 года. Предприятие увеличило объем производства и приобрело
необходимое оборудование при поддержке Фонда «Даму». На сегодняшний день продукция
компании поставляется по всей Мангистауской области, а также в гг. Нур-Султан, Караганда,
Шымкент, Туркестан.

Маңғыстау обл., Ақтау қ., Приморский т.а.
Мангистауская обл., г.Актау, ж.м. Приморский

+7 771 434 28 28
abildayeva.gauhar@gmail.com
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АЗЫҚ-ТҮЛІК
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

KAZ-IR AGRO
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
МАҚСАРЫ МАЙЫН ӨНДІРУШІ
«Kaz-Ir Agro» компаниясының Жамбыл облысының Шу ауданында 5000 гектардан астам егіс
жері мен 20 000 тоннадан астам тұқым сақтайтын қоймасы бар. Компания суық сығу
технологиясы арқылы «Saﬂoria» сауда белгісімен мақсары майын өндіреді. Бұл әдіс көптеген
дәрумендер мен қоректік заттарды сақтауға мүмкіндік береді. Процесс толық
автоматтандырылған және қалдықсыз. Өйткені сығымнан қалған өнім кейін мал мен құсқа жем
ретінде пайдаланылады.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ САФЛОРОВОГО МАСЛА
ТОО «Kaz-Ir Agro» имеет более 5000 гектаров сельскохозяйственных земель и склады для
хранения более 20 000 тонн семян, расположенные в Шуйском районе Жамбылской области,
где существуют идеальный баланс температуры и осадков для выращивания сафлора
высокого качества. Компания производит сафлоровое масло «Saﬂoria» из экологически чистого
сырья, по технологии холодного отжима. Этот метод позволяет сохранить гораздо больше
витаминов и полезных веществ. Процесс полностью автоматизирован и практически
безотходен, ведь полученный в процессе жмых далее направляется в качестве корма для
крупного рогатого скота и птиц.
Жамбыл обл., Шу ауданы, Бірлік ауылы, Әулие Ата көш., 1
Жамбылская обл., Шуйский р-н, с.Берлик, ул. Аулие Ата, 1

+7 (7264) 34 07 09
info@saﬂoria.kz
www.saﬂoria.kz
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АЗЫҚ-ТҮЛІК
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

MARK OF PERFECTION
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2020»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020»
ҰННАН ЖАСАЛҒАН ТАҒАМДАР ӨНДІРІСІ
«Mark of Perfection» ЖШС – ASATU.kz сауда белгісімен макарон өнімдерін шығарады. Әсіресе
ұяшық түріндегі макарон өндірісі жолға қойылған. ЕАЭО елдері аумағында қазақтың ұлттық
тағамы ретінде таныстыру үшін «Бір асым етке» сауда белгісімен жайма әзірленді. Қазақ
тіліндегі «Асату» сөзі қазақтардың өзара қарым-қатынас мәдениетін ашатын дәстүрді білдіреді.
ПРОИЗВОДСТВО МУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ТОО «Mark of Perfection» с торговой маркой «ASATU.kz» начало свою деятельность в
макаронной отрасли. Слово «асату» в казахском языке скрывает за собой целый пласт
традиций, раскрывающий культуру взаимоотношений казахов. Сейчас это создание торговой
марки макаронных изделий, способной стать представителем казахской кухни на территории
стран ЕАЭС. Для этого разработаны торговые марки «ASATU.kz» и «Бір Асым Етке». Компания
также производит макароны в виде гнезда, ориентированных на молодых,
экспериментирующих домохозяек.

Жамбыл обл., Тараз қ., Сыпатай батыр көш., 13А
Жамбылская обл., г. Тараз, ул. Сыпатай батыра, 13А

+7 705 998 11 18
asatukz@mail.ru
www.asatu.kz
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АЗЫҚ-ТҮЛІК
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

MILANO CAKES
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
КОНДИТЕРЛІК ЦЕХ
«Milano cakes» кондитерлік цехы – өз ісін шын сүйетін мамандардан құралған жас компания.
Миссиясы – клиенттерге тәттілердің барлық түрін ұсынып қуанту және көтеріңкі көңіл-күй
сыйлау. «Milano cakes» мамандары кондитерлік өнімдерін зор сүйіспеншілікпен әзірлейді.
КОНДИТЕРСКИЙ ЦЕХ
Кондитерский цех «Milano cakes» — это молодая компания, в которой работают профессионалы
своего дела. Миссия компания — это радовать клиентов своим ассортиментом и добавлять
положительные эмоции в их жизнь. Кондитеры «Milano cakes» любят то, что делают и передают
свою любовь в работе.

ШҚО, Өскемен қ., Протозанов көш., 95
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Протазанова, 95
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+7 701 454 60 00
milanocakes.kz@gmail.com

АЗЫҚ-ТҮЛІК
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

MILK PROJECT
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2020», «ҚАРАПАЙЫМ ЗАТТАР ЭКОНОМИКАСЫ»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020», «ЭКОНОМИКА ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ»
СҮТ ӨҢДЕУ ӨНДІРІСІ
Milk Project ЖШС 2009 жылы құрылған. Мұнда ультрапастерленген сүт, қаймақ, айран, йогурт,
қою айран, сүзбе, май, кілегей сияқты өнімдердің 30-ға жуық атауы шығарылады.
ПЕРЕРАБОТКА МОЛОКА
ТОО «Milk Project» создано в 2009 г. Основной вид деятельности компании - переработка
молока. Ассортимент выпускаемой продукции включает около 30 наименований, таких как:
молоко ультрапастеризованное, сметана, кефир, йогурты, ряженка, творог, масло и др.

Ақмола обл., Зеренді ауданы, Садовое ауылы
Акмолинская обл., Зерендинский р-н, с. Садовое

+7 716 32 34 604
keller84.84@mail.ru
www.milk-prozhekt.all.biz
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АЗЫҚ-ТҮЛІК
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

NATIGE СҮТ ФАБРИКАСЫ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
СҮТ ПЕН СҮТТЕН ЖАСАЛҒАН ӨНІМДЕР
Natige компаниясы 20 жылдан астам уақыттан бері жоғары сапалы сүт өнімдерін шығарып
келеді. Қазір өнім Қарағанды, Нұр-Сұлтан, Алматы, Көкшетау, Жезқазған, Екібастұз және
Балқаш қалаларында сатылады. Natige - дұрыс және пайдалы тамақтанудағы ең жақсы таңдау.
«Natige» өнімдерінің «Халал» сертификаты бар, сондай-ақ 2020 жылы ең үздік азық-түлік
кәсіпорны ретінде ҚР президентінің «Алтын Сапа» марапатына ие болған.
ПРОИЗВОДСТВО МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
Компания «Natige» уже более 20 лет является производителем молочной продукции высшего
качества. В настоящий момент продукция реализуется в Караганде, Нур-Султане, Алматы,
Кокшетау, Жезказгане, Экибастузе и Балхаше. «Natige» — это лучший выбор для правильного и
полезного питания. Продукция имеет сертификат «Халал», а также в 2020 году удостоена
президентской награды «Алтын Сапа», как лучшее продовольственное предприятие.

Қарағанды обл., Қарағанды қ.,
Әлихан Бөкейхан ауданы, 089-е/к, 401
Карагандинская обл., г. Караганда,
р-н. Алихана Бокейханова, учетный квартал 089, 401

+7 (7212) 538 260
pr@natige.kz
www.natige.kz
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АЗЫҚ-ТҮЛІК
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

NURTAU DISTRIBUTION
COMPANY
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2020», «ҚАРАПАЙЫМ ЗАТТАР ЭКОНОМИКАСЫ»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020», «ЭКОНОМИКА ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ»
КОНДИТЕРЛІК ӨНІМДЕР ӨНДІРІСІ
«NURTAU distribution company» ЖШС 2016 жылы құрылып, алғашында импорт жуғыш және жеке
гигиена құралдарын сатумен айналысқан. 2019 жылдан бастап ол «Mexxi», «Diamond», «Diako»,
«BiBo», «Flashgum», «Riko», «Jesco» (шоколадпен қапталған жержаңғақ) сауда белгілерімен сұлы
шоколады мен сағыз шығаруды бастады. Кәсіпорын сағатына 300-400 кг шоколадты печенье,
400-ден 500 кг-ға сағыз шығара алады.
ПРОИЗВОДСТВО КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
ТОО «NURTAU distribution company» создано в 2016 году, с момента своего основания компания
занималась продажей импортных моющих средств и предметов личной гигиены. С 2019 года
предприятие начало производство овсяных шоколадных конфет и жевательных резинок под
торговой маркой «Mexxi», «Diamond», «Diako», «BiBo», «Flashgum», «Riko», «Jesco» (арахис в
шоколадной глазури). Производственная мощность предприятия составляет 300-400 кг
шоколадного печенья в час, жевательной резинки - от 400 до 500 кг.

Шымкент қ., Қаратау ауданы, Тассай т/а, 117/2
г. Шымкент, Каратауский р-н, ж/м Тассай, 117/2

+7 747 635 92 28
info@ndc.kz
www.ndc.kz
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АЗЫҚ-ТҮЛІК
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

PURE PACK
«ҚАРАПАЙЫМ ЗАТТАР ЭКОНОМИКАСЫ»
«ЭКОНОМИКА ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ»
АЛКОГОЛЬСІЗ СУСЫНДАР, ШЫРЫНДАР ЖӘНЕ ШЫРЫН ӨНІМДЕРІН ӨНДІРУ
«Pure Pack» ЖШС – Juicy және Palma сауда белгісімен шырын, Лиманаччо сауда белгісімен
алкогольсіз сусындар өндірумен айналысады. Сусындар Қазақстан бойынша сатылады және
Ресей, Тәжікстан, Қырғызстан, Грузия, Қытай, Моңғолияға экспортталады. Өнімдер жаңа
жиналған табиғи жеміс-жидектер мен көкөністерден заманауи қондырғыларда дайындалады
және қатаң зертхана бақылауынан өтеді. Қазақ Тағамтану Академиясы мақұлдаған.
ПРОИЗВОДСТВО БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ, СОКОВ И СОКОВОЙ ПРОДУКЦИИ
ТОО «Pure Pack» осуществляет производство и реализацию соков и нектаров «Juicy» и «Palma»,
а также безалкогольных напитков «Лиманаччо». Производимая продукция поставляется не
только по всей территории Казахстана, но и экспортируется в другие страны: в Россию,
Таджикистан, Кыргызстан, Грузию, Китай и Монголию. Продукция компании производится из
сочных и спелых фруктов, ягод и овощей на ультрасовременном оборудовании, и проходит
строгий производственный лабораторный контроль. Выпускаемая продукция одобрена и
рекомендована Казахской Академией Питания.

Алматы обл., Іле ауданы, Өтеген батыр ауылы
Алматинская обл., Илийский р-н, с. Отеген батыр

+7 (727) 330 46 46
info@purepack.kz
www.purepack.kz
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АЗЫҚ-ТҮЛІК
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

QAZ DELIKATES СҮ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ЕТ ДЕЛИКАТЕСТЕРІН, ШҰЖЫҚ ӨНІМДЕРІН, ҰННАН ЖАСАЛҒАН ЖАРТЫЛАЙ
ФАБРИКАТТАРДЫ ӨНДІРУ
«QAZ DELIKATES СҮ» ЖШС 2019 жылы құрылды. Тамақтанудағы мұсылман ғұрпын ескере
отырып, тек жоғары сапалы жергілікті өнімдерден ет деликатестерін, ұннан жасалған жартылай
фабрикаттар өндіреді. Өнім ассортиментінің 50-ден астам түрі бар. Осы саладағы ірі
өндірушілерден басты айырмашығы – дайын өнім қысқа мерзімге ғана сақталады,
консерванттар мен бояуыштар қосылмайды.
ПРОИЗВОДСТВО МЯСНЫХ ДЕЛИКАТЕСОВ, КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ, МУЧНЫХ
ПОЛУФАБРИКАТОВ
ТОО «ТД QAZ DELIKATES» было создано в 2019 г. Компания производит мясные деликатесы и
мучные полуфабрикаты только из местных продуктов высшего качества, с учетом
мусульманских особенностей питания. Компания производит более 50-ти наименований
ассортимента продукции. Основное отличие от крупных производителей по данному
направлению – это короткий срок хранения готовой продукции, что объясняется отсутствием
заменителей и красителей в составе продукции.

Қарағанды обл., Қарағанды қ., Штурманская көш., 21
Карагандинская обл., г. Караганда, ул. Штурманская, 21

+7 777 033 55 33
qazdelikates2019@mail.ru
www.qazdelikates
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АЗЫҚ-ТҮЛІК
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

QAZYNA FOODS
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
КОНДИТЕРЛІК ӨНІМДЕР, НАН ӨНІМДЕРІН ӨНДІРУ
Ақтаулық Қаленов Асыл Амантайұлы 2016 жылы «Qazyna foods» ЖК тіркеді. Компания
Маңғыстау облысында печенье, қытырлақ, чак-чак сияқты т.б. кондитерлік өнімдер шығарумен
айналысады. Өндірісте тек табиғи шикізат пайдаланылады, бояуыш, тұрақтандырғыштар
қосылмайды. Қазір өнімдері Ақтау, Жаңаөзен, Атырау, Ақтөбе қалаларына жеткізіліп, сатылады.
ПРОИЗВОДСТВО КОНДИТЕРСКИХ И ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЙ
Компания «Qazyna foods» занимается производством кондитерских изделий: печенья,
хрустяшек, чак-чака и т.п. Выпускаемая продукция полностью натуральная, без красителей. В
настоящее время продукция «Qazyna foods» поставляется в гг. Актау, Жанаозен, Атырау и
Актобе.

Маңғыстау обл., Ақтау қ., 16 ш.а, 43 үй, 3 корпус
Мангистауская обл., г.Актау, 16 мкр, д. 43, корпус 3
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+7 705 288 08 09
asyl.kalenov@gmail.com

АЗЫҚ-ТҮЛІК
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

TERRA MEAT
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ЖОҒАРЫ САПАЛЫ ЕТ ӨНІМДЕРІН ӨНДІРУ
2013 жылы құрылған «Terra Meat» ЖШС сиыр мен жылқының мәрмар түсті етін өндіруші. «Terra
Meat» бордақылау алаңында бір мезетте 20 000 бас ірі мал ұсталады. Қазақстандағы ең ірі
бордақылау алаңы. Кәсіпорын ірі қара мал басын ұстауда канадалық әдістемемен жұмыс
істейді. Қазір «Terra Meat» компаниясы Қазақстан бойынша 300-ден астам мейрамханамен
әріптестік байланыс орнатқан. Сондай-ақ шетелге сиыр етін экспорттайды.
ПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ
ТОО «Terra Meat» основано в 2013 году. Компания является производителем мраморной
говядины и конины зернового откорма. «Terra Meat» - это мясной бренд откормочной
площадки «Terra», с производительной мощностью - 20 000 голов единовременного
содержания. Предприятие построено на адаптации канадских методик и является самой
крупной откормочной площадкой в Казахстане. На сегодняшний день с компанией «Terra Meat»
сотрудничает более 300 ресторанов по Казахстану, а также ведется активный экспорт говядины
в дальнее зарубежье.

Қостанай обл., Қостанай қ., Чехов көш., 103
Костанайская обл., г. Костанай, ул. Чехова, 103

+7 777 799 44 48
info@agrind.kz
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АЗЫҚ-ТҮЛІК
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

TURKEY PVL
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
АСЫЛ ТҰҚЫМДЫ ҚҰС ПЕН ЖАС ТӨЛ ӨСІРУ, ҚҰС ЕТІН ДАЙЫНДАУ
«Turkey PVL» ЖШС — «Павлодар күркетауығы» брендімен танымал, Қазақстандағы күрке тауық
етін өндіретін ірі кәсіпорындардың бірі. Құс фабрикасы жылына сегіз мың тонна өнім
шығарады. Нарықта 2020 жылдың желтоқсан айында пайда болды. «Turkey PVL» ЖШС толық
интеграцияланған компания. Бұл оған жоғары сапалы өнім шығаруға мүмкіндік береді.
РАЗВЕДЕНИЕ ПТИЦЫ НА МЯСО, ПЛЕМЕННОЙ ПТИЦЫ И МОЛОДНЯКА
ТОО «Turkey PVL» — один из крупнейших производителей мяса индейки в Казахстане.
Проектная мощность птицефабрики составляет 8000 тонн продукции в год. Продукция
появилась на рынке в декабре 2020 года. Компания «Turkey PVL» — вертикально
интегрированная компания. Это позволяет компании поддерживать высокое качество
продукции на всех этапах.

Павлодар обл., Шақат ауылы 220, 25А
Павлодарская обл., с. Шакат 220, 25А

+7 (7184) 54 03 85
turkeypvl@mail.ru
www.indeyka-pvl.kz
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АЗЫҚ-ТҮЛІК
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

URALSK TRADE COMPANY
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
СҮТТІ ҚАЙТА ӨҢДЕУ
Компания «Зоркин луг» сауда белгісімен сүт өнімдерін ұсынады. Қазіргі уақытта зауыт тәулігіне
3 600 қаптағы дайын өнім шығарады. Өндірісте жұмсақ қаптамадағы сүт және картон ыдыстағы
сүт шығаратын автоматтандырылған екі желі іске қосылған.
ПЕРЕРАБОТКА МОЛОКА
ТОО «Uralsk Trade Company» занимается производством молока под торговой маркой «Зорькин
луг». На данный момент молокоперерабатывающий завод изготавливает 3 600 пакетов готовой
продукции в сутки. В производстве задействованы две автоматизированные линии для
производства молока, в мягкой и в картонной упаковке.

БҚО, Орал қ., Гагарин көш., 4А
ЗКО, г. Уральск, ул. Гагарина, 4А

+7 (7112) 96 00 90
uralsktrade2020@mail.ru
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АЗЫҚ-ТҮЛІК
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

VIZAVI COMPANY
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ҰННАН ЖАСАЛҒАН КОНДИТЕРЛІК ӨНІМДЕР ЖӘНЕ ҰННАН ЖАСАЛҒАН ШЫҒЫС ТӘТТІЛЕРІ
«ViZaVi Company» ЖШС 2004 жылдан бері жұмыс істейді. Кәсіпорын ұннан жасалған
кондитерлік өнімдер мен ұннан жасалған шығыс тәттілерін өндіріп, сатады. Консервантсыз,
жоғары сапалы табиғи шикізаттан жасалады, сертификатталған және сапа сертификаты бар.
Қамыр ішіне алма секілді әр түрлі жеміс-жидек салынған тәтті-дәмділердің 80-ден астам түрін
шығарады. Өндірісте отандық өндірістің 80% шикізатын пайдаланады.
ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ И ВОСТОЧНЫХ МУЧНЫХ
СЛАДОСТЕЙ
ТОО «ViZaVi Company» осуществляет свою деятельность с 2004 года. Компания производит и
реализует мучные кондитерские изделия и восточные мучные сладости. Вся продукция
изготавливается из высококачественного натурального сырья без использования
консервантов. Все изделия сертифицированы и имеют паспорт качества. Ассортимент
составляет более 80 наименований продукции из различного вида теста с разнообразием
начинок и наполнителей. В производстве предприятие использует 80% отечественного сырья.

СҚО, Петропавл қ., Жамбыл Жабаев көш., 235
СКО, г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 235
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+7 702 602 24 22
vizavi_company@mail.ru

АЗЫҚ-ТҮЛІК
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

АБЗАЛ И КОМПАНИЯ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ (КҮРІШ, СУ, ТҰЗ ӨНДІРІСІ)
«Абзал және К» толық серіктестігі күріш өндірісінің отандық көшбасшысы. Компания Қазақстан
нарығын қамтып қана қоймай, ТМД, Моңғолия және Ирак елдеріне де өнім экспорттайды.
Сонымен қатар, компанияның өндірістік циклы ірі еуропалық және америкалық ТҰК аудитінен
өтіп, өз өнімдерін Ресейдегі зауыттарына да жеткізеді. Компания сонымен қатар «Saﬁa»
брендімен 0,5л, 1л, 1,5л, 5л, 7л, 18.9л бөтелкелерде газдалмаған және газдалған минералды ауыз
су да шығарады. Одан басқа «Ассоль» и «Saﬁa» брендімен ас тұзын шығаратын өндірісі де бар.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО (ПРОИЗВОДСТВО РИСА, ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, ПИЩЕВОЙ СОЛИ)
Полное товарищество «Абзал и К» - лидер казахстанского рисопроизводства. Компания твердо
держит свою позицию не только на рынке Казахстана, но и в странах СНГ, Монголии и Ирака.
Кроме того, производственный цикл компании прошел аудит крупного Европейского и
Американского ТНК, что позволяет поставлять продукцию на заводы в Россию. Также
компания производит питьевую воду под брендом «Saﬁa» и поваренную пищевую соль под
брендом «Ассоль» и «Saﬁa».

Қызылорда обл., Қызылорда қаласы, Марал Ишан к-сі, 41
Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. Марал Ишан, 41

+7 (7242) 25 02 02
abzalcompany@mail.ru
www.abzal.org
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АЗЫҚ-ТҮЛІК
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

АЙСБЕРГ ПВ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ТАМАҚ ӨНІМДЕРІ МЕН СУСЫНДАР ӨНДІРІСІ
2003 жылы құрылған «Айсберг ПВ» ЖШС өндірістік компаниясы - мұздатылған жартылай
фабрикаттар өндіретін, қарқынды дамып келе жатқан кәсіпорындардың бірі. Сапалы және
салыстырмалы түрде арзан бағадағы жартылай фабрикаттар Нұр-Сұлтан, Алматы, Қызылорда,
Шымкент, Қарағанды, Қостанай, Степногорск, Щучинск, Өскемен, Семей қалаларында
сатылады. 2017 жылдан бастап Ресейге экспортталады. 2019 жылдың сәуір айынан бастап
Мәскеу және Новосібір қалаларында «Айсберг ПВ» ЖШС өкілдіктері ашылды.
ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И НАПИТКОВ
Производственная компания - «Айсберг ПВ», которая сегодня является одним из стабильно и
динамично развивающихся предприятий по производству замороженных полуфабрикатов,
была основана в 2003 году. Благодаря качеству и относительно недорогой цене замороженные
полуфабрикаты производства ТОО «Айсберг ПВ» находят своего целевого покупателя в таких
городах как Нур-Султан, Алматы, Кызылорда, Шымкент, Караганда, Костанай, Степногорск,
Щучинск, Усть-Каменогорк и Семей. С 2017 года полуфабрикаты компании экспортируются в
Россию. В апреле 2019 года в Москве и Новосибирске открылись филиалы компании.

Павлодар обл., Павлодар қ., Торговая көш., 11/1
Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Торговая, 11/1
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+7 (7182) 68 67 78
686778@mail.ru

АЗЫҚ-ТҮЛІК
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

АЙС-ПЛЮС
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
СҮТ ӨНІМДЕРІН ӨНДІРУ
«Айс-плюс» – Қазақстан нарығында сүт өнімдері саласындағы көшбасшы. Оның өнімі «Айс»
сауда белгісімен танымал. 1999 жылы сүзбе цехы негізінде ашылған компания сүтті қайта
өңдеумен айналысады. Кәсіпорынның алғашқы өнімі балмұздақ болғандықтан, сауда белгісі
«Айс» деп аталады. Осы жылдар ішінде компания заманауи жоғары технологиялық
кәсіпорынға айналды.
ПРОИЗВОДСТВО МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
Молочная компания «Айс-плюс» является лидером в производстве молочной продукции на
рынке Казахстана и представляет свою продукцию под торговой маркой «Айс». Компания
занимается переработкой молока и была основана в 1999 году на базе творожного цеха.
Первой продукцией предприятия было мороженое, отсюда и название «Айс». За годы своего
развития компания превратилась в высокотехнологичное современное предприятие.

Ақтөбе обл., Ақтөбе қ., Гастелло, 2А
Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Гастелло, 2А

+7 775 250 40 05
www.marketolog@icecompany.kz
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АҚЖАЙЫҚ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ШҰЖЫҚ ЖӘНЕ ЕТ ӨНІМДЕРІН ШЫҒАРУ
«Ақжайық» ЖК компаниясы шұжық және ет өнімдерін өндіру үшін 2013 жылы құрылған. Бүгінгі
таңда шұжықтардың 15-тен астам түрі (қайнатылған, ысталған, жартылай ысталған т.б) шығады.
10 адам жұмыс орындарымен қамтылған. Өнімнің Қазақстан «Халал» стандарты бойынша
сертификаты және РФ сәйкестік сертификаты бар. Қазіргі уақытта Атырау қаласындағы
барлық сауда орталықтарына және супермаркеттерге жеткізіледі. Алдағы уақытта өндірісті
кеңейтіп, ет өнімдерін қайта өңдеудің жаңа инновациялық жобаларын енгізу жоспарлануда.
ПРОИЗВОДСТВО КОЛБАСНЫХ И МЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ИП «Акжайык» основано в 2013 году. Компания занимается производством колбасных и мясных
изделий. В настоящее время предприятие выпускает более 15 видов наименований колбас
(вареная, копченая, полукопченая). Выпускаемая продукция сертифицирована по качеству
«Халал». Продукция реализуется во все торговые точки и супермаркеты г. Атырау. В
дальнейшем планируется расширение производства и внедрение новых инноваций по
переработке мясной продукции.

Атырау обл., Атырау қ., Элеватор өткелі, 30
Атырауская обл., г. Атырау, Элеваторный проезд, 30
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+7 777 786 22 22
rsuraganov@mail.ru
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АҚЖАР ӨНДІРІС
АГРОФИРМАСЫ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025», «ДАМУ-ӨНДІРІС»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025», «ДАМУ-ӨНДІРІС»
АРАЛАС АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ
«Ақжар Өндіріс» агрофирмасы» ЖШС ауыл шаруашылығы өнімдерін өндеу қызметін 2001 жылы
бастады. Тәулігіне 1 тонна қымыз өңдейтін қымыз фермасы және тәулігіне бір жарым тоннаға
дейін ет өндейтін консерв цехы бар. Кәсіпорын өндірісте өз шикізатын пайдаланады. Өнімнің
барлығы «ЭКО» стандарттарына сай, яғни экологиялық таза, «Халал» сертификатталған.
СМЕШАННОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Агрофирма «Ақжар Өндіріс» начала деятельность по переработке продуктов сельского
хозяйства в 2001 году. На базе предприятия открыта кумысная ферма мощностью до 1 тонны
кумыса в сутки и консервный цех, мощностью переработки 1-1,5 тонны мяса в сутки.
Производство предприятия полностью основано на собственной сырьевой базе. Вся
продукция соответствует стандартам «Эко» - экологически чистого продукта, также имеется
сертификат «Халал».

Павлодар обл., Май ауданы, Көктөбе ауылы,
Н.Баймұратов көш., 37
Павлодарская обл. Майский р-н, с. Коктобе,
ул. Н.Баймуратова, 37

+7 (7182) 32 98 41
ams706@mail.ru
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АМАНГЕЛДІ АТЫНДАҒЫ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
БАЛЫҚ ӨНІМДЕРІН ӨНДІРУ
«Амангелді атындағы» ЖШС балық және балық өнімдерін аулаумен, өңдеумен, сақтаумен және
сатумен айналысады. Кәсіпорында балық және балық өнімдерін өндіру және қайта өңдеу
бойынша ҚР СТ ИСО 9001 сапа менеджменті жүйесі және ҚР СТ ИСО 22000 тамақ қауіпсіздігі
бойынша менеджмент жүйесі енгізілген. Компанияның өндірісіне жабдықталған теңіз және
өзен флоты, жөндеу техникалық базалары, автопарк, арнайы салынған айлақ, автокөліктер, 100ден астам балық өнімдерін өңдейтін бірнеше цехтар кіреді.
ПРОИЗВОДСТВО РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ
ТОО «Имени Амангельды» занимается выловом, переработкой, хранением и реализацией
рыбы и рыбной продукции. На предприятии внедрена система менеджмента качества ИСО
9001 СТ РК по производству и переработке рыб и рыбных продукций и ИСО 22000 СТ РК
система менеджмента по пищевой безопасности. Производство компании включает
снабженные морской и речной флот, ремонтные технические базы, автопарк, специально
построенный причал, автотранспорты, несколько цехов по переработке рыбной продукции
свыше 100 видов.

Атырау обл., Атырау қ., Оңтүстік өнеркәсіптік аймағы, 29
Атырауская обл., г. Атырау , Промзона Оңтүстік, 29
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+7 (712) 245 75 51
pk_amangeldy_ﬁsh@mail.ru
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АРУАНА-2010
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2020», «ҚАРАПАЙЫМ ЗАТТАР ЭКОНОМИКАСЫ»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020», «ЭКОНОМИКА ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ»
ҰН ӨНДІРУ
«Аруана – 2010» ЖШС – Қазақстандағы ең ірі ұн өндірушілердің бірі саналатын заманауи,
қарқынды дамып келе жатқан кәсіпорын. Ашылғанына көп бола қоймаса да, өнімнің бай
ассортименті мен жоғары сапасының арқасында Қазақстан мен таяу шет елдің азық-түлік
нарығын жаулап алды. «Ұн ПАТША» СБ ұны бүгінгі күні Қазақстан Республикасының көптеген
қалалары мен өңірлерінде, сондай-ақ Ресей, Өзбекстан, Тәжікстан, Түркіменстанда белгілі.
ПРОИЗВОДСТВО МУКИ
«Аруана - 2010» - это современное, динамично развивающееся предприятие, которое является
одним из крупнейших производителей муки в Казахстане. Несмотря на сравнительную
молодость компании, богатый ассортимент и высокое качество выпускаемой продукции уже
успели завоевать продуктовый рынок страны и ближнего зарубежья. На сегодняшний день
мука ТМ «Ұн ПАТША» известна во многих городах и регионах Республики Казахстан, а также за
ее пределами – в России, Узбекистане, Таджикистане и Туркмении. При этом рынок сбыта муки
увеличивается с каждым днем.

Қостанай обл., Қостанай қ., Уральская көш., 39
Костанайская обл., г. Костанай, ул. Уральская, 39

+7 (7142) 815 84
info@aruana.kz
www.aruana2010.kz
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АСА DAMU
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ҚҰС ШАРУАШЫЛЫҒЫ ӨНІМДЕРІН ӨНДІРУ
«Аса DAMU» ЖШС 2014 жылдан бері құс шаруашылығын құрып, өнім өндіріп, сатып келеді. Қазір
құс фабрикасы Жамбыл өңірінің дилерлері, көтерме саудагерлерімен әріптестік байланыс
орнатып, жұмыс істейді. Компания күніне 234 мың жұмыртқа шығарады. Бұл – өңірді сапалы
отандық өнімімен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
ПРОИЗВОДСТВО ПТИЦЕВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
Компания «Аса DAMU» начала производство птицеводческой продукции в 2014 году. На
данный момент продукция птицефабрики реализовывается по уже налаженному каналу сбыта,
в основном через дилеров и оптовиков Жамбылского региона. Мощность компании составляет
234 тыс. яиц в день, что позволяет обеспечить регион качественной продукцией.

Жамбыл обл., Жамбыл ауд., Еңбек ауылы, 022 е.а., 116
Жамбылская обл., Жамбылский р-н, с.Енбек, 022 у.с., 116
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+7 747 733 53 34
acadamu@inbox.ru
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БАГРАТИОН ҰЛАН
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2020»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020»
ҚАТТЫ ІРІМШІКТЕР, АШЫҒАН СҮТ ӨНІМДЕРІ
«Багратион Ұлан» ЖШС 2004 жылдан бері жұмыс істейді. Кәсіпорын тек табиғи қауіпсіз, сапалы
шикізаттан ірімшіктің әртүрлі сұрыптары, сүзбе, қаймақ секілді алуан түрлі өнімдер, сары май
шығарады. Жыл өткен сайын ассортимент артып, технология жетілдірілуде. Кәсіпорында емдік
және аурудың алдын алатын қасиеті бар бифидобактериялы сүт өнімдеріне ерекше көңіл
бөлінеді. «Багратион Ұлан» ЖШС өз тұтынушыларына бояусыз, консервантсыз, табиғи өнімдер
ұсынады.
СЫРЫ ТВЕРДЫЕ СЫЧУЖНЫЕ, КИСЛОМОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
ТОО «Багратион Улан» осуществляет свою деятельность с 2004 года. Компания выпускает
безопасную, качественную продукцию с сохранением традиций и использованием только
натурального сырья. Основными направлениями предприятия является переработка молока,
производство различных сортов сыра, кисломолочной продукции, творога, сметаны,
сливочного масла. Особое внимание в компании уделяют выпуску молочной продукции с
бифидокультурами, обладающей лечебно-профилактическими свойствами. ТОО «Багратион
Улан» предлагает своим покупателям только натуральную продукцию без добавления
искусственных консервантов. Ежегодно в компании расширяется ассортимент и
совершенствуется технология производства.
+7 777 204 12 04
ШҚО, Өскемен қ., Спасская көш., 44
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Спасская, 44

bagrationulan@mail.ru
www.bagration.kz

31

АЗЫҚ-ТҮЛІК
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

БАЛЖИДЕК
«ДАМУ-ӨНДІРІС»

ПЕЧЕНЬЕ ӨНДІРІСІ
Компания үгілмелі, қаттама және бисквит қамырдан күлшенің көптеген түрлерін шығарады.
Табиғи шикізаттан жасалатын тағамдардың тиісті сертификаты бар. Тұтынушылардың
тапсырысы бойынша дер кезінде, жаңа піскен күйінде өткізеді.
ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА ПЕЧЕНЬЯ
Предприятие выпускает широкий ассортимент печенья из песочного, слоеного и бисквитного
теста, как с начинками, так и без них. Вся продукция вырабатывается из натурального сырья и
имеет соответствующие сертификаты. Выпуск продукции осуществляется непосредственно по
заявкам, что гарантирует всегда свежую и вкусную выпечку.

Нұр-Сұлтан қ., 23-30 көш., 2, ВП4
г. Нур-Султан, ул.23-30, 2, ВП4
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+7 701 111 22 67
akpeil@gmail.com
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БЕЛЕС-АГРО
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ӨНІМДЕРІН, ҰН, ӨСІМДІК МАЙЫ ЖӘНЕ МАКАРОН ӨНІМДЕРІН
ӨНДІРУ ЖӘНЕ САТУ
«Белес-Агро» ЖШС ауылшаруашылығы өнімдерін өндіру және қайта өңдеу саласындағы егіс
алқаптарынан бастап, дайын өнім шығаруға дейінгі кәсіпорындар тобын біріктіреді. «Белес»
сауда белгісімен шығарылған өнім республикалық және халықаралық байқауларда бірнеше
рет жоғары баға алып, тұтынушыларға қолжетімді бағадағы сапалы өнім ретінде танылған.
Барлық өнімдер өз саласындағы әлемдік көшбасшылардың заманауи жабдықтарында шығады.
ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ: МУКА,
РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО И МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
«Белес-Агро» представляет собой группу предприятий в сфере производства и переработки
сельскохозяйственной продукции, начиная с «поля» до выпуска готовой продукции. Продукция
под торговой маркой «Белес» неоднократно высоко отмечалась на Республиканских и
международных конкурсах и зарекомендовала себя среди покупателей, как продукция
высокого качества по доступной цене. Выпускаемая продукция производится на современном
оборудовании от мировых лидеров в своей отрасли.

БҚО, Бәйтерек ауд., Белес ауылы, А.Құнанбаев көш., 14/5
ЗКО, р-н. Бәйтерек, с.Белес, ул. А.Кунанбаева, 14/5

+7 (7112) 24 88 00
beles@beles.kz
www.beles.kz
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БЕРЕКЕ
КОМПАНИЯЛАР ТОБЫ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
РАФИНАД-ҚАНТ ӨНДІРІСІ
«Береке компаниялар тобы» ЖШС сауда компаниясы ретінде 2004 жылы Атырау қаласында
құрылған. 2016 жылы Ozdemir және Aydin түрік компанияларының жабдықтарын орнатып,
«Жасмин» сауда маркасымен тазартылған қант шығара бастады. Содан бері өндіріс қуаты 2190
тоннаға жетті. Нарықтағы үлесі 60%-ды құрайды. Қазіргі уақытта тазартылған қант «Жасмин»
сауда белгісімен Атырау облысында ғана емес, Түркістан, Қызылорда, Маңғыстау, Батыс
Қазақстан облыстарында да сатылуда.
ПРОИЗВОДСТВО САХАР-РАФИНАДА
«Группа Компании Береке» в качестве торговой компании была основана в 2004 году в городе
Атырау. Компания занимается не только торговлей готовой продукции, но и установив
оборудование турецких компании Ozdemir и Aydin, в 2016 году запустило производство сахаррафинада под торговой маркой «Жасмин». Мощность производства достигла 2190 т со времени
запуска предприятия. Доля рынка занимает 60%. В настоящее время рафинированный сахар
«Жасмин» пользуется большим спросом не только в Атырауской области, но и в Туркестанской,
Кызылординский, Мангистауской, Западно-Казахстанской областях.

Атырау обл., Атырау қ., Қабдолов көш., 72
Атырауская обл., г. Атырау, ул. Кабдолова, 72
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БОГАТЫРСКИЙ ПРОДУКТ
«ДАМУ-ӨНДІРІС»

МАКАРОН ӨНДІРІСІ
«Богатырский продукт» компаниясы 1999 жылы наурызда құрылған. Солтүстік Қазақстандағы
жетекші азық-түлік өндірушілердің бірі. Кәсіпорын «Богатырские» және «Петрохолод» сауда
белгілерімен тұшпаралардың 20-дан астам түрін, мұздатылған жартылай фабрикаттар, соның
ішінде хинкали, фарш, тефтели, манты, қатпарлы қамыр және ашыған қамыр, шошқа еті, сиыр
еті және тауық еті кәуаптары, «Bairon» және «Tamerlan» сауда белгілерімен макарон өнімдерінің
20-дан астам түрін; «777» пістесі, сондай-ақ ағаштың көмірін шығарады.
ПРОИЗВОДСТВО МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
Компания «Богатырский продукт» основана в марте 1999 года. На сегодняшний день
предприятие является одним из ведущих производителей продуктов питания в Северном
Казахстане. Ассортимент выпускаемой продукции включает в себя более 20 видов пельменей
под торговыми марками «Богатырские» и «Петрохолод», полуфабрикаты замороженные, в том
числе хинкали, фарш, котлеты, манты, тесто слоеное и дрожжевое, вареники, шашлык из
свинины, говядины и курицы; более 20 видов макаронных изделий под торговыми марками
«Bairon» и «Тамерлан»; лапшу бесбармачную, домашнюю, суповую, лагманную, гнездовую
«Тамерлан»; семечки жареные «777», а также древесный уголь.
СҚО, Петропавл қ., Әуезов көш., 264
СКО, г. Петропавловск, ул. Ауэзова, 264

+7 (7152) 54 01 58
info@bogprodukt.kz
www.bogatirskie.kz
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ВИЗИТ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2020»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020»
МИНЕРАЛДЫ СУЛАР ЖӘНЕ БАСҚА ДА АЛКОГОЛЬСІЗ СУСЫНДАР ӨНДІРІСІ
«ВИЗиТ» АСЗ ЖШС Шымкент қаласында алкогольсіз сусындар мен минералды табиғи ауыз су,
емдік-ас суын өндіреді. Сусын өңірдің аумағында өсетін емдік шөп, тамыр тұнбалары, жемісжидек сығындылары негізінде дайындалады. Кәсіпорын алкогольсіз, газдалған, қант қосылған
сусындар да шығарады.
ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД И ДРУГИХ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
ТОО ЗБН «ВИЗиТ» производит безалкогольные напитки и минеральную природную питьевую,
лечебно-столовую воду в городе Шымкент. Продукция изготавливается на основе настоек
целебных трав, корений, экстрактов плодов и ягод, которые растут на территории региона.
Кроме того, в ассортименте продукции предприятия имеются безалкогольные газированные
напитки на сахаре.

Шымкент қ., Төле би көш.,11
г. Шымкент, ул. Толе би, 11

+7 (7252) 53 77 53
vizit.marketing@mail.ru
www.vizit.com.kz
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ГАМИДОВА М.А.
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
КОНДИТЕРЛІК ӨНІМДЕР, НАН ӨНІМДЕРІН ӨНДІРУ
Кәсіпкер Гамидова Меристан Алиевна кондитерлік өнімдер (кекс, печенье, эклер, түтікше т.б)
мен жартылай фабрикаттар ( тұшпара, манты т.б) өндірісімен айналысады. Бизнесті жүргізу
ыңғайлылығы үшін компания 2014 жылы «Meristan» ЖШС болып қайта құрылды. Тұшпара цехы,
кондитерлік цех, қойма, әкімшілік аумағы бар өндіріс орны қажетті жабдықтармен толық
қамтамасыз етілген.
ПРОИЗВОДСТВО КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Гамидова Меристан Алиевна занимается производством кондитерских изделий, т.к.: кексы,
печенья в ассортименте, эклеры, трубочки, пряники, а также полуфабрикаты (пельмени,
вареники, манты). Рабочее место, пельменный цех, кондитерский цех, а также склады
полностью оснащены необходимым производственным оборудованием.

Маңғыстау обл., Ақтау қ., Приозерный ауылы
Мангистауская обл., г.Актау, пос. Приозерный

+7 701 375 46 93
meristan.gamidova@mail.ru
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ГЕБА
«ДАМУ-ӨНДІРІС»

ЖАРТЫЛАЙ ФАБРИКАТТАР ӨНДІРІСІ
«Геба» компаниясы тек Ақтөбе облысында ғана емес, жалпы Қазақстанның батысында еттен
жартылай фабрикаттар өндіретін ірі кәсіпорындардың бірі. Тарихы 1998 жылдан бастау алады.
Бүгінгі таңда компания нарықта жоғары сапалы жартылай фабрикаттарды өндіруші ретінде
танылған. Жаңғырту кезеңінен кейін цех тәулігіне 4 тонна дайын өнім шығара бастады. Шикізат
негізінен жергілікті ауыл шаруашылығы өндірушілерінен сатып алынады.
ПРОИЗВОДСТВО ПОЛУФАБРИКАТОВ
Компания «Геба» является одним из крупнейших производителей мясных полуфабрикатов не
только в Актюбинской области, но и в Западной части Казахстана. История компании берет
начало с 1998 года. На сегодняшний день предприятие зарекомендовало себя на рынке как
производитель качественных полуфабрикатов. После модернизации цех вышел на
производственную мощность – 4 тонны готовой продукции в сутки. Сырье приобретается в
основном у местных сельхозпроизводителей.

Ақтөбе обл., Ақтөбе қ., Сәңкібай батыр даңғ., 22/1
Актюбинская обл., г.Актобе, пр. Санкибай батыра, 22/1
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ГОРМОЛЗАВОД
«ДАМУ-ӨНДІРІС»

ТАМАҚ ӨНЕРКӘСІБІ, АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ӨНІМІН ӨНДІРУ ЖӘНЕ ӨҢДЕУ
«Гормолзавод» ЖШС – 50 жылдан берi ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру және қайта өңдеу
саласында жұмыс істейтін отандық ірі кәсіпорын. Компания май, сүзбе, кілегей, шоколад, жеміс
балмұздақтарын және басқа да сүт өнімдерін шығарады. Дайын өнім Көкшетау қаласындағы
зауытқа жеткізіледі және әрі қарай «Гормолзавод» сауда үйі» ЖШС сатуға тапсырылады.
Өнімдері Қазақстанның көптеген қалаларына жөнелтіледі, сондай-ақ қазір Ресейге де
экспорттала бастады.
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ПРОИЗВОДСТВО, ПЕРЕРАБОТКА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
«Гормолзавод» – крупнейшее отечественное предприятие, занимающееся производством и
переработкой сельскохозяйственной продукции более 50 лет. Компания производит масло,
творог, сливочное, шоколадное, фруктовое мороженое и другие виды молочной продукции.
Выпускаемая продукция доставляется на завод г. Кокшетау, где проходит контроль и далее
отправляется для реализации в ТОО «Торговый дом «Гормолзавод». Предприятие поставляет
продукцию во многие города Казахстана, а также осваивает рынок России.

Ақмола обл., Көкшетау қ., Шығыс өнеркәсіптік аймағы
Акмолинская обл., г. Кокшетау, Восточная промзона

+7 707 423 23 09
kokshetau_gmz@mail.ru
www.gormolzavod.kz
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ДИҚАНШЫ ФИРМАСЫ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ҰН ЖӘНЕ ЖЕМ ӨНДІРІСІ
1998 жылдан бастап «Диқаншы Фирмасы» ауылшаруашылық өнімдерін өңдеу және жақын және
алыс шетелдерге экспорттау саласында жұмыс істейді. Негізгі қызметі – жоғары сұрыпты, 1, 2
сұрыпты ұн, кебек, құстарға арналған құрама жем, органикалық өнімдер, астық өнімдері мен
оны қайта өңдеу өнімдерін экспорттау.
ПРОИЗВОДСТВО МУКИ И КОРМОВ
C 1998 года компания «Фирма Диқаншы» осуществляет деятельность в сфере переработки и
экспорта сельскохозяйственной продукции в страны ближнего и дальнего зарубежья.
Основной вид деятельности компании – экспорт зерновой продукции и продуктов ее
переработки: муки высшего сорта, 1 сорта, 2 сорта, отрубей, комбикорма для птиц,
органической продукции.

СҚО, Петропавл қ., Универсальный 1 өткелі, 23
СКО, г. Петропавловск, 1 проезд Универсальный, 23

+7 (7152) 31 72 15
dikanshi.@mail.ru
www.dikanshy.kz
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ДОБРЫЙ ПЕКАРЬ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2020», «ДАМУ-ӨНДІРІС»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020», «ДАМУ-ӨНДІРІС»
ҰННАН ЖАСАЛҒАН КОНДИТЕРЛІК ӨНІМДЕР
«Добрый Пекарь» өндірістік компаниясы кондитерлік өнімдер нарығында 10 жылдан астам
уақыттан бері жұмыс істеп келеді. Осы мерзім ішінде цехта шығатын қант, май, сұлы печеньесі,
мини торт секілді 60-тан астам тағам түрлері тек Қазақстанда ғана емес, одан тыс жерлерде де
танымал болды. 2021 жылдан бастап жаңа өнім – энергетикалық протеинді батондар шыға
бастады. Компанияның мақсаты: тұтынушы үшін табиғи шикізаттан, қолжетімді, сапалы
кондитерлік өнімдер шығару.
ПРОИЗВОДСТВО МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Компания «Добрый Пекарь» на рынке производства кондитерских изделий уже более 10 лет. За
этот срок продукция «Доброго пекаря» стала пользоваться популярностью не только в
Казахстане, но и за его пределами. Сейчас кондитерский цех выпускает более 60
наименований продукции, а в 2021 году вышел новый продукт - энергетические протеиновые
батончики. Цель компании: выпуск качественных кондитерских изделий из натурального
сырья, доступных для массового потребителя.

Қостанай обл., Затобол кенті
Костанайская обл., п. Затобольск

+7 (71455) 2 58 14
trixi_kst@mail.ru
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ЕВРАЗИЯИНВЕСТ LTD
«ДАМУ-ӨНДІРІС»

БИЕНІҢ СҮТІ МЕН ТҮЙЕ СҮТІНІҢ ҚҰРҒАҚ ТҮРІН ӨНДІРУШІ
Компания өнімдерін қазақ халқының ата дәстүр, мұрасы мен заманауи технологиялардың
бірегей жиынтығы деуге болады. Кәсіпорын SAUMAL брендімен бие сүтінің, SAUBOTA
брендімен түйе сүтінің құрғақ түрін шығарады. «Еліміздің қара алтыны – мұнай туралы бүкіл
әлем біледі. Бірақ біз жер бетіндегі барша халық ақ алтынымыз туралы да білсе екен дейміз. Ол
– бие сүті. Денсаулық эликсирі, ұлы дала сыйы», - дейді кәсіпкер.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СУХОГО КОБЫЛЬЕГО МОЛОКА И ВЕРБЛЮЖЬЕГО МОЛОКА
Компания занимается производством сублимированного сухого молока. Благодаря
уникальной комбинации наследия предков и современных технологий в продукции
сохраняются полезные свойства кобыльего и верблюжьего молока. Возможность контроля
высокого качества и 100% использования натурального продукта делают бренд SAUMAL —
сухое кобылье молоко и SAUBOTA — сухое верблюжье молоко единственным и лучшим
производителем на территории Казахстана и зарубежья.

Қарағанды обл., Осакаров ауданы, Жансары ауылы
Карагандинская обл., Осакаровский р-н, с. Жансары

+7 (7212) 92 50 33
m_rakhimberdiyeva@saumal.kz
www.saumal.kz
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ЕРМАХАНОВ
САБЫР ДҮЙСЕНБЕКҰЛЫ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2020»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020»
СҮТ ӨНІМДЕРІН ӨНДІРУ
Сабыр Ермаханов «Ару-Ана» сүт цехын 2016 жылы ашқан. Цех Қазақстандағы ең қою шұбат
өндіруімен танымал. Цехта шұбаттан бөлек йогурт, балмұздақ, сүт, ірімшік, құрт және ағзадағы
ас қорытуды қалыпқа келтіруге көмектесетін, инфекцияның дамуына жол бермейтін және
көптеген аурулардың алдын алуға көмектесетін басқа да пробиотик өнімдер шығады.
ПРОИЗВОДСТВО КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Сабыр Ермаханов открыл молочный цех «Ару-Ана» в 2016 году. Цех известен тем, что
производит самый густой шубат в Казахстане. В цехе кроме шубата производится йогурт,
мороженное, молоко, брынза, курт и другие пробиотические продукты, которые помогают
поддерживать в норме пищеварение, не допускают развития инфекций и защищают от
множества заболеваний.

Қызылорда обл., Шиелі ауданы, Дәулеткерей көш., 12а
Кызылординская обл., Шиелийский р-н,
ул. Даулеткерей, 12а

+7 775 939 40 18
aruana_shieli@mail.ru

43

АЗЫҚ-ТҮЛІК
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

ЕӨЗ БИЖАН
«ДАМУ-ӨНДІРІС»

ЕТТІ ҚАЙТА ӨҢДЕУ ЖӘНЕ КОНСЕРВІЛЕУ
Шұжық өнімдері мен ет деликатестерін өндіретін «Бижан» ет өңдеу зауыты ЖШС 1998 жылы
құрылды. Бүгінде кәсіпорын жоғары сапалы шұжықтардың 100-ден астам түрін шығарады.
Әлемдік сапа стандарттарына жауап беретін Германия, Швейцария және Италия жабдықтарын
пайдаланады. Өнімдер барлық технологияларды қатаң сақтай отырып дайындалады.
Қазақстанның солтүстік облыстарынан тек экологиялық таза отандық шикізат жеткізіледі.
ПЕРЕРАБОТКА И КОНСЕРВИРОВАНИЕ МЯСА
ТОО «Мясоперерабатывающий завод «БИЖАН» по производству колбасных изделий и мясных
деликатесов основано в октябре 1998 года. На сегодняшний день предприятие выпускает
более 100 наименований высококачественных продуктов. Компания использует оборудование
немецкого, швейцарского и итальянского производства, отвечающего мировым стандартам
качества.

Алматы қ., Алатау ауданы, Алғабас ы/а, 7 көш., 145/55
г. Алматы, р-н. Алатауский, мкр. Алгабас, ул. 7, 145/55

+7 (727) 384 55 95
bizhan-zakaz@yandex.kz
www.bizhan.kz
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ЖАЙЫЛҒАН-АСТАНА
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
КӨТЕРМЕ-БӨЛШЕК САУДА
Компания Нұр-Сұлтан мен Көкшетау қаласында, сондай-ақ Ақмола облысының өңірлері мен
кенттеріне (Александровка, Учхоз, Аршалы, Ижевск, Ерементау, Шортанды, Жолымбет, Ақкөл,
Дамса, Петровка, Астраханка, Жалтыр, Новочеркассовск, Егіндікөл, Малиновка, Қорғалжын,
Қажымұқан, Максимовка, Новоишимовка, Родина) азық-түлік жеткізумен айналысады.
Компанияның клиенттері Magnum, Small, Метро, Астықжан, ВкусМарт және т.б. сияқты
супермаркеттер желісі.
ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
Компания занимается поставкой продуктов питания в гг. Нур-Султан и Кокшетау, а также в
регионы и поселки Акмолинской области (Александровка, Учхоз, Аршалы, Ижевск, Ерементау,
Шортанды, Жолымбет, Акколь, Дамса, Петровка, Астраханка, Жалтыр, Новочеркассовск,
Егиндыколь, Малиновка, Кургальжино, Кажымукана, Максимовка, Новоишимовка, Родина).
Клиентами компании являются такие сети супермаркетов как «Magnum», «Small», «Метро»,
«Астыкжан», «ВкусМарт» и т.д.

Нұр-Сұлтан қ., Жаханша Досмұхамедұлы көш., 52
г. Нур-Султан, ул. Жаханша Досмухамедулы, 52

+7 (7172) 79 27 80
nurzhan-masham.m@mail.ru
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ЖАҢА-ӘЛЖАН
ҰН КОМБИНАТЫ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ҰН, ЖАЙМА, МАКАРОН ӨНІМДЕРІН ӨНДІРУ
25 жылдық тарихы бар кәсіпорын ұнды фортификациялау жөніндегі ҚР Үкіметі мен Азия Даму
Банкі әзірлеген жобаға алғашқылардың бірі болып қосылған. Әйгілі «Корона» маркасымен
қатар, «Granum» сауда белгісімен ұн мен макарон да шығарады. «Granum» ұнының басты
қасиеті – «Elcovit» витамин-минералдарымен байытылғанында.
ПРОИЗВОДСТВО МУКИ, ЖАЙМА, МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
«Ново-Альджанский мелькомбинат» имеет 25-летнюю историю и одним из первых включился в
проект по фортификации муки, разработанный правительством Казахстана и Азиатским
банком развития. Компания запустила производство муки и макарон под торговой маркой
«Granum». Таким образом, комбинат наряду с уже известной, завоевавшей доверие
потребителей торговой маркой «Корона», предлагает новинку. При этом главным свойством
муки «Granum» является фортификация витаминно-минеральным комплексом «Elcovit».

Ақтөбе обл., Ақтөбе қ., 41-разъезд, 9В
Актюбинская обл., г. Актобе, 41 разъезд, 9В
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ИГІЛІКОВ
ТӨРЕБЕК ЖҰМАБЕКҰЛЫ
«ҚАРАПАЙЫМ ЗАТТАР ЭКОНОМИКАСЫ»
«ЭКОНОМИКА ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ»
БАЛЫҚ ӨНІМДЕРІН ШЫҒАРУ
Жеке кәсіпкер Төребек Игіліков 2011 жылдан бері Арал ауданындағы тоған, көл және арнайы
орындарда балық өсіру және өңдеумен айналысады. Зауытта жылына 2000 тонна шикізат
өңдеп, 500 тонна дайын өнім өндіретін филе цехы, 300 тонна өнімді тұзбен ыстау цехы, жылына
100 тонна снектер шығаратын цех және вакуумды орау цехы жұмыс істеп тұр. Өнімдер Ресей,
Украина, Грузия, Нидерланды, Германия және Қытайға экспортталады.
ПРОИЗВОДСТВО РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ
Игликов Туребек открыл свое дело в 2011 году. Его компания является рыбодобывающим и
рыбоперерабатывающим предприятием по выращиванию рыбы в Аральском районе. За год
компания перерабатывает порядка 2000 тонн сырья. Экспорт продукции производится в такие
страны, как: Россия, Украина, Грузия, Нидерланды, Германия и в Китай.

Қызылорда обл., Қазалы ауданы, Әйтеке би кенті,
Роза Бағланова көш., 211А
Кызылординская обл., Казалинский р-н,
пос. Айтеке би, ул. Роза Багланова, 211А

+7 701 536 36 01
i_turebek@mail.ru
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ИРКИНАЛИНОВА
ЗАУРЕШ ЕНСЕГЕНОВНА
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
«ВАНИЛЬ» КОНДИТЕРЛІК ЖЕЛІСІ
«Ваниль» кондитерлік желісі премиум-класс өнімдерін өндіреді. Алғашқы «Ваниль» фабрикасы
2009 жылы Ақтөбе қаласында ашылған. Бүгінгі таңда дүкендер желісінде сегіз фирмалық дүкен
бар. Алтауы Ақтөбе қаласында және екеуі Орынбор қаласында (Ресей Федерациясы).
Компанияда 200-ден астам білікті қызметкер жұмыс істейді. Кондитерлер өнімнің торт, пирог,
нан, печенье, балмұздақ, шоколад және қолдан жасалған кәмпиттер секілді 300-ден астам
атауын ұсынады.
СЕТЬ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ «ВАНИЛЬ»
Компания «Ваниль» производит кондитерские изделия премиум-класса.
Первая кондитерская «Ваниль» открылась в 2009 г. в г. Актобе. Сегодня сеть кондитерских
«Ваниль» имеет 8 фирменных магазинов, из которых 6 в г. Актобе и 2 в г. Оренбург (Российская
Федерация). В компании работают более 200 квалифицированных сотрудников. Ассортимент
продукции включает более 300 наименований в различных категориях: торты, выпечка,
пироги, хлеб, печенье, мороженое, шоколадные фигурки и конфеты ручной работы.

Ақтөбе обл., Ақтөбе қ., Заводская көш., 21Б
Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Заводская, 21Б

+7 (7132) 41 91 19
vanil.bakery@mail.ru
www.vanil.kz
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ИЩАНОВ
БЕЙСЕН КАЙРУЛЛИНОВИЧ
«ДАМУ-ӨНДІРІС»

ЖАРМА ӨНДІРІСІ
Кәсіпкер Ищанов Бейсен Кайруллаұлы 1990 жылдан бастап макарон өнімдерін өндіру және
дәнді дақылдарды өңдеумен айналысады. Атап айтқанда: «Сұлу» макароны, бидай, қарақұмық,
сұлы, тары, дәнді арпа, жарма бұршақ, құрғақ кисель шығарады. Негізгі тұтынушылары Шығыс
Қазақстан облысындағы азық-түлік тауарларының көтерме және бөлшек саудасымен
айналысатын жеке кәсіпкерлер.
ПРОИЗВОДСТВО КРУП
Основным видом деятельности ИП «Ищанов Бейсен Кайруллинович» является производство
макаронных изделий и переработка круп. Ассортимент продукции состоит из 8 наименований:
макароны «Сулу», крупа перловая, крупа гречневая, хлопья овсяные, крупа ячневая, крупа
овсяная, горох колотый, кисель сухой. Основными потребителями являются индивидуальные
предприниматели, занимающиеся оптовой и розничной торговлей продуктов питания во всех
регионах Восточно-Казахстанской области.

ШҚО, Өскемен қ., Абай даңғ.,181/1
ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 181/1

+7 701 529 79 20
sulu.makarony@mail.ru
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КАЗМЯСОПРОДУКТ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ШҰЖЫҚ, ЕТ ЖӘНЕ МҰЗДАТЫЛҒАН ЖАРТЫЛАЙ ФАБРИКАТТАР ӨНДІРУ
«Казмясопродукт» ЖШС ет өңдеу кешені 2005 жылы құрылған. Мал союдан бастап, шұжықтың
барлық түрі, еттен жеңсік тағамдар, жартылай фабрикаттар секілді дайын өнім шығаруға
дейінгі барлық процестің басын қосатын өндіріс кешені. Қазір «Казмясопродукт» ЖШС дайын
шұжық өнімдері мен жартылай фабрикаттардың 100-ден астам түрін шығарады. Кәсіпорын
заманауи құрал-жабдықтармен жабдықталған, бұл жоғары сапалы өнім шығаруға мүмкіндік
береді. Тәжірибесі мол жоғары кәсіби қызметкерлер жұмыс істейді.
ПРОИЗВОДСТВО КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ, МЯСНЫХ ДЕЛИКАТЕСОВ И ЗАМОРОЖЕННЫХ
ПОЛУФАБРИКАТОВ
Мясоперерабатывающий комплекс «Казмясопродукт» был создан в июле 2005 года.
Технологический процесс производства начинается от забоя скота до выпуска готовой
продукции и полуфабрикатов. На сегодняшний день ТОО «Казмясопродукт» производит более
100 наименований готовой колбасной продукции и полуфабрикатов. Предприятие оснащено
современным оборудованием, что позволяет выпускать качественную продукцию.

СҚО, Петропавл қ., Мұқтар Әуезов көш., 280
СКО, г. Петропавловск, ул. М.Ауэзова, 280

+7 (7152) 54 05 14
tati-kulik2010@mail.ru
www.kazmyas.kz
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ҚАЗБЕРГЕНОВ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
КОНДИТЕРЛІК ӨНІМДЕР ШЫҒАРУ
«Қазбергенов» ЖК «Қазалы кәмпиттері» сауда белгісімен нарыққа 2012 жылы шықты. Кәсіпорын
қазіргі уақытта Қызылорда және Ақтөбе облыстарының тұрғындары үшін тәулігіне 500 келіге
дейін жалбыз кәмпиттерін шығарады. 2015 жылы «Қазақстанның үздік тауары – 2015» өңірлік
байқау көрмесінде компанияның өнімдері «Үздік азық-түлік тауарлары» номинациясында
жеңімпаз атанды.
ПРОИЗВОДСТВО КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
ИП «Казбергенов» представлено на рынке под торговой маркой «Казалинские конфеты» с 2012
года. В настоящее время для жителей Кызылординской и Актюбинской областей предприятие
выпускает до 500 килограммов мятных леденцов в сутки. В 2015 году продукция компании
победила в номинации «Лучшие продовольственные товары» на областном конкурсе-выставке
«Лучший товар Казахстана-2015».

Қызылорда обл., Қазалы ауданы, Әйтеке би кенті,
Жанқожа батыр көш., 37А
Кызылординская обл., Казалинский р-н,
пос. Айтеке би, ул. Жанкожа батыра, 37А

+7 771 479 95 44
ahudai 88@mail.ru
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КАРАГУЛИНА
ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025», «ҚАРАПАЙЫМ ЗАТТАР ЭКОНОМИКАСЫ»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025», «ЭКОНОМИКА ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ»
ҰННАН ЖАСАЛҒАН КОНДИТЕРЛІК ӨНІМДЕР ӨНДІРІСІ
Любовь Карагулина нан-тоқаш және кондитерлік өнімдер нарығында 20 жылдан астам уақыт
жұмыс істеп келеді және сатып алушылардың ықыласы мен нарықтағы елеулі үлесіне ие
болған кәсіпкер. «Карагулина» ЖК өнімі Рудный, Қостанай, Лисаков, Қашар, Тобыл кенттерінде,
Таран және Денисов аудандарына жеткізіледі. Әр түрлі бюджеттік кәсіпорындар мен
ұйымдарды (балабақшалар, ауруханалар және т.б.) қоса алғанда, күн сайын екі жүз жетпістен
астам нысанға қызмет көрсетеді.
ПРОИЗВОДСТВО МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Любовь Карагулина работает на рынке хлебобулочных и кондитерских изделий более 20 лет.
Продукция ИП «Карагулина» реализуется в Рудном, Костанае, а также широко представлена в
районах Костанайской области – в г. Лисаковск, в поселках Качар, Тобол, Тарановском и
Денисовском районах. Общее количество ежедневно обслуживающих точек свыше двухсот
семидесяти, включая различные бюджетные предприятия и организации (детские сады,
больницы и т.д.).

Қостанай обл., Рудный қ., Комсомольский даңғ., 41
Костанайская обл., г. Рудный, пр. Комсомольский, 41
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karagulina@yandex.ru
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КАРИМОВА Э.К.
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ЖЕМІСТЕР МЕН КӨКӨНІСТЕРДІ ҚАЙТА ӨҢДЕУ
«Каримова Э.К.» ЖК 2019 жылдан бастап жемістер мен көкөністерді қайта өңдеумен және
денсаулыққа пайдалы тіскебасарлар шығарумен айналысады. Оның ішінде ең танымалы –
жеміс чипстары. Яғни, көкөністер мен жемістерді жұқа тілімдеп, оны кептіру арқылы чипс пен
пастила сияқты пайдалы тағам шығарады.
ПЕРЕРАБОТКА И КОНСЕРВИРОВАНИЕ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ
Предприятие ИП «Каримова Э.К.» занимается переработкой и консервированием фруктов и
овощей с 2019 года. Компания выпускает здоровые перекусы без вреда здоровью. Чипсы - это
самый популярный перекус. Они представляют собой тонкие ломтики овощей или фруктов,
сильно высушенные.

БҚО, Орал қ., Құрманғазы көш., 154-5
ЗКО, г. Уральск, ул. Курмангазы, д. 154-5

+7 777 479 99 22
elmirok96@gmail.com
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АЗЫҚ-ТҮЛІК
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

КЕРЕМЕТ FOOD
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ШҰЖЫҚ ӨНІМДЕРІН ӨНДІРУ
«КЕРЕМЕТ FООD» ЖШС 2019 жылдың желтоқсан айынан бастап шұжық өндірісін іске қосты.
Цехта жартылай ысталған және пісірілген шұжықтардың 15 түрден астам түрі шығады. 2021
жылдың тамыз айында «Халал Даму КМДБ ХАЛАЛ» ЖШС сертификатын алды. 5 адам жұмыспен
қамтылған.
ПРОИЗВОДСТВО КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИИ
ТОО «Керемет Food» начало свою деятельность в декабре 2019 года. Предприятие занимается
производством колбасных изделий. В ассортименте выпускаемой продукции более 15 видов
полукопченных и вареных колбас. В августе 2021 года продукция компании прошла
сертификацию ТОО «Халал Даму КМДБ ХАЛАЛ». Количество рабочих мест на данное время 5
сотрудников.

Маңғыстау обл., Ақтау қ., Өнеркәсіптік аймақ, 2/62
Мангистауская обл., г. Актау., Промышленная зона, 2/62
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+7 701 375 46 93
keremet.food@mail.ru

АЗЫҚ-ТҮЛІК
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

«КАМЕРТОН» КОМПАНИЯСЫ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2020»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020»
СҮТТІ ҚАЙТА ӨҢДЕУ, ІРІМШІК ӨНДІРУ
«Камертон» Компаниясы» ЖШС Қазақстан нарығында 2005 жылдан бастап жұмыс істейді және
жоғары сапалы азық-түлік өнімдерін ұсынады. Сондай-ақ Украина, Қырғызстан, Ресей және
Еуропа өндірушілерінің ресми дистрибьюторы. Өз қоймалары мен өндірістік алаңдары бар.
2016 жылдың маусымынан бастап «Мелодия вкуса», «Керемет» и «Lamboni» сауда белгісімен
ірімшік өндіретін зауыт жұмыс істейді.
ПЕРЕРАБОТКА МОЛОКА, ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ
ТОО «Компания «Камертон» работает на рынке Казахстана с 2005 и предлагает широкий
ассортимент продуктов питания высокого качества, также является официальным
дистрибьютором производителей Украины, Киргизии, России и Европы. ТОО «Компания
«Камертон» имеет собственные склады и производственные площади. С июня 2016 года
работает завод по производству сыра под торговыми марками «Мелодия вкуса», «Керемет» и
«Lamboni».

Алматы қ., Кемел ш.а., Ақсуат көш., 76
г. Алматы, мкр. Кемел, ул. Аксуат, 76

+7 701 218 10 00
info@kamerton.com.kz
www.kamerton.com.kz
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АЗЫҚ-ТҮЛІК
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

КРЕНДЕЛЬ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
КОНДИТЕР ӨНІМДЕРІ ӨНДІРІСІ
Бренд тарихы сонау 1995 жылдан басталады. «Крендель» – күлше шығаратын шағын цехтан
Қазақстанның бүкіл аумағы, тіпті шет елдерде де танымал болған «Крендель» атты кофекондитерлік дүкендер желісіне жеткен компания. 2015 жылдан бастап «Крендель» сауда
маркасы өз франшизасын шығара бастады. Республиканың барлық қалалары мен басқа
елдерде жаңа пікірлестерді таба отырып, 2017 жылы «Крендель» бренді жаңа – «Кренделия»
сауда белгісін енгізді.
ПРОИЗВОДСТВО КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
История бренда «Крендель» начинается с далекого 1995 года. С небольшого пряничного цеха
бренд «Крендель» вырос в сеть кофеен-кондитерских, узнаваемых на всей территории
Казахстана и даже за его пределами. С 2015 года торговая марка «Крендель» становится
брендом, под именем которого желают развивать свой бизнес предприниматели по проекту
франчайзинга. Обретая новых единомышленников в других странах, в 2017 году бренд
«Крендель» преображается и вводит новый торговый знак - «Кренделия», под крылом которого
объединяется абсолютно вся сеть кофеен-кондитерских.

Павлодар обл., Павлодар қ., Абай көш.,115
Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Абая, 115
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+7 (7182) 32 37 25
krendel.pv@yandex.ru

АЗЫҚ-ТҮЛІК
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

КУБЛЕЙ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ЕТТЕН ЖӘНЕ ҚҰС ЕТІНЕН ЖАСАЛҒАН ӨНІМДЕР
«Кублей» ЖШС – жаңа сойылып, салқындатылған жылқы еті, сиыр еті, қой еті, сондай-ақ
консерві өнімдерін шығарумен 1992 жылдан бері айналысып келе жатқан Қазақстандағы ірі
кәсіпорындардың бірі. Компания консерві өнімдерінің 100-ден астам түрін шығарады. Оның
ішінде: ет, ет-өсімдік, балық, деликатес, жеміс-көкөніс, тауық консервілері, дайын түскі астар,
қазақтың ұлттық тағамдары, сондай-ақ консервіленген сүт өнімдері бар.
ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ИЗ МЯСА И МЯСА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ
ТОО «Кублей» - одно из крупнейших перерабатывающих предприятий Казахстана,
занимающееся производством свеже-охлажденного мяса: конины, говядины, баранины, а
также выпуском консервной продукции. Компания, созданная в 1992 году, производит свыше
100 наименований консервной продукции: мясные консервы, мясорастительные консервы,
рыбные консервы, деликатесные консервы, плодоовощные консервы, консервы из курицы,
готовые обеды, казахские национальные блюда, а так же консервированную молочную
продукцию.

БҚО, Орал қ., Полевая көш., 13/3
ЗКО, г. Уральск, ул. Полевая, 13/3

+7 (7112) 21 38 78
info@kublei.kz
www.kublei.kz
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АЗЫҚ-ТҮЛІК
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

КЭММИ GROUP
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2020»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020»
КЕСПЕ, ЖАЙМА ӨНДІРІСІ
«КЭММИ» компаниясының тарихы 1997 жылы тез дайындалатын кеспе өндірісінен басталды.
Сол кезде қазақтық ұлттық тағамы – етке салатын жаймамен қатар, кеспе және лағман
қамырының жартылай дайын түрін шығару туралы ой келген. Қазір компания өз тауарлық
белгісі бар және премиум санатты тағам шығаратын ірі өндіруші. Еттің наны, лағман, сорпаға
арналған кеспе, манпар, сонымен қатар ТМД-да баламасы жоқ ерекше пішінді макарон
өнімдерін шығарады. ТМД-ның көптеген елдеріне, Еуропа мен Азияға тауар экспорттайды.
ПРОИЗВОДСТВО МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
История компании «КЭММИ» началась в 1997 году с выпуска лапши быстрого приготовления,
но уже тогда родилась идея об уникальном производстве полуфабриката для одного из самых
популярных блюд казахской национальной кухни - бесбармака, а также лапши-кеспе и
лагмана. Компания имеет свой товарный знак и является крупнейшим ведущим
производителем и поставщиком продукции премиум-класса: бесбармачной, лагманной,
суповой лапши, манпара, а также, не имеющих аналогов в странах СНГ, особых макаронных
изделий. Известность продукции вышла далеко за пределы Казахстана. Компания расширяет
рынок и имеет опыт экспортных поставок в страны СНГ, Европы и Азии.
Павлодар обл., Павлодар қ., Циолковский көш., 120А
Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Циолковского, 120А

+7 (7182) 60 46 02
kemmipvl@mail.ru
www.kemmi.ru
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АЗЫҚ-ТҮЛІК
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

ҚАЗГЕР-ҚҰС
«ДАМУ-ӨНДІРІС»

ТАУЫҚ ЖҰМЫРТҚАЛАРЫН ӨНДІРУ
«Қазгер-Құс» фабрикасы – тауық жұмыртқасын өндіретін отандық ірі кәсіпорын. 2008 жылдан
бері жұмыс істеп тұр. «Қазгер-құс» жұмыртқасы мекиен тауықтардың элиталық тұқымынан
алынады. Жұмыртқадан басқа, компания жұмыртқа ұнтағы мен тауық етін де шығарады.
Құрама жем өндірісі тек өз қажеттіліктері үшін шығарылады. Кәсіпорында Specht (Германия),
Awila (Германия), Moba (Голландия) сияқты еуропалық компаниялардың ең озық заманауи
жабдықтары орнатылған.
ПРОИЗВОДСТВО КУРИННЫХ ЯИЦ
Птицефабрика «Казгер-Құс» является крупнейшим производителем куриного яйца в
Казахстане, ведёт свою новейшую историю с 2008 года. Яйцо «Қазгер-ҚҰС» получено от
элитных кроссов кур несушек. Кроме яйца предприятие производит яичный порошок, мясо
кур. Производство комбикормов ориентировано только для собственных нужд. Предприятие
оснащено самым передовым современным оборудованием таких европейских фирм как:
«Specht» (Германия), «Awila» (Германия), «Moba» (Голландия).

Ақмола обл., Біржан сал ауданы, Степняк қ.,
Е. Ибрагим көш., 16
Акмолинская обл., р-н. Биржан сал, г. Степняк,
ул. Е.Ибрагима, 16

+7 (7163) 92 02 81
kazgerkus_2008@mail.ru
www.kazgerkus.kz
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АЗЫҚ-ТҮЛІК
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

ҚАЛИҚАНҰЛЫ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025», «ДАМУ-ӨНДІРІС»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025», «ДАМУ-ӨНДІРІС»
СҮТ ӨНІМДЕРІ ЖӘНЕ ШҰЖЫҚ ӨНДІРІСІ
«Қалиқанұлы» ШҚ – асыл тұқымды етті-сүтті ірі қара мал, жылқы өсіріп, сүт және ет өңдеумен
айналысатын шаруа қожалығы. Шығыс Қазақстан облысының тұрғындарын табиғи азықтүлікпен қамтамасыз етуге үлесін қосып отырған қожалық. Басты ұраны – «Не істесең де,
абыроймен, сапалы істе». «Қалиқанұлы» ШҚ өнімдері Шығыс Қазақстан облысының барлық
аймақтарында сұранысқа ие.
МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ И КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
КХ «Каликанулы» - это крестьянское хозяйство, которое занимается разведением молочного и
мясного КРС, коневодством, переработкой молока и мяса. Наиболее значимым в своей работе
Глава Крестьянского хозяйства «Каликанулы» считает обеспечение населения ВосточноКазахстанской области натуральными продуктами питания. Главный девиз Крестьянского
хозяйства «Каликанулы» – «Что бы ты ни делал, делай достойно и качественно». Продукция КХ
«Каликанулы» имеет спрос во всех регионах Восточно-Казахстанской области.

ШҚО, Көкпекті ауданы, Тассай а.о, Тассай ауылы
ВКО, Кокпектинский р-н, с.о.Тассайский, с. Тассай
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+7 705 180 26 62
kalikovmarat@mail.ru

АЗЫҚ-ТҮЛІК
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

ҚАРҚЫН-2030
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
АЗЫҚ-ТҮЛІК ӨНІМДЕРІ
«Қарқын - 2030» ЖШС – «Нәрлен» сауда белгісімен жоғары сапалы шұжық өнімдері мен ет
деликатестерін шығаратын қарқынды дамып келе жатқан кәсіпорын. Компания ірі қара мал
өсіреді, өзінің жеке жайылымдары бар. Бұл – өндірісті жас етпен толық қамтамасыз етуге
мүмкіндік береді. Бүкіл өнім «Ұлттық сараптама және куәландыру орталығы» (NCA)
қауымдастығының сертификатынаие, сонымен бірге Еуразиялық экономикалық одақтың
«Сәйкестік туралы декларация» сертификаты бар.
ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
ТОО «Қарқын –2030» – это динамично развивающееся предприятие, занимающееся выпуском
высококачественных колбасных изделий и деликатесов под торговой маркой «Нәрлен».
Компания выращивает крупный рогатый скот, имеет собственные пастбища, что позволяет
полностью обеспечить производство свежим мясом. Вся продукция сертифицирована
ассоциацией «Национальный центр экспертизы и сертификации» (NCA), также имеет
сертификат «Декларация о соответствии» Евразийского экономического союза.

Түркістан обл., Қазығұрт ауданы, Қақпақ ауылы,
Мектеп көш., 10
Туркестанская обл., р-н Казыгуртский, с. Какпак,
ул. Мектеп, 10

+7 778 323 33 38
narlennur@mail.ru
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АЗЫҚ-ТҮЛІК
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

ҚУАНЫШҚАЛИЕВА Г.Г.
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ЖЕНТ ӨНДІРІСІ
«Қуанышқалиева Г.Г.» ЖК 2019 жылы құрылған. Негізгі кәсібі – жент өндірісі. Жент – бірегей
ұлттық өнім. Нәрлі, пайдалы және экологиялық таза тағам. Жент тары жармасынан
дайындалады. Кептіріліп, түйілген тары, еріген май, қант, бал, мейіз, жаңғақ сияқты құнарлы
қоспалармен жасалады.
ПРОИЗВОДСТВО ЖЕНТА
ИП «Куанышкалиева Г.Г.» было основано в 2019 год. Компания занимается производством
национального кондитерского продукта – жента. Жент - уникальный продукт, сытный,
полезный и экологический чистый. Жент изготавливается из пшенной крупы с добавлением
сушенного толченого творога, топленного масла, сахара, меда, изюма, орехов и других
ингредиентов.

+7 705 389 71 88
БҚО, Бәйтерек ауд., Белес ауылы,
А.Құнанбайұлы көш., 31/2
ЗКО, р-н. Бәйтерек, с. Белес, ул. А.Құнанбайұлы, 31/2
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gkuanyshkalieva@mail.ru

АЗЫҚ-ТҮЛІК
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

ЛИДЕР-2010
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ПАСТЕРЛЕНГЕН СҮТ ПЕН СҮТ ӨНІМДЕРІ ӨНДІРІСІ
«Лидер-2010» ЖШС – Қостанай облысындағы пастерленген сүт пен сүт өнімдерінің ірі
өндірушілердің бірі. Қостанай облысы, Нұр-Сұлтан, Қарағанды, Ақтөбе, Алматы, Атырау және
басқа қалаларда сатылады және Ресейге экспортталады. Компания «Село лесное», «Рудный
таң», «Рудный Чечил», «Рудный Айран» және «Қымыз» сауда маркаларымен 50-ден астам өнім
атауын шығарады. Қазір зауыт тәулігіне 100 тоннадан астам өнім шығарып жатыр, 130-140
тоннаға дейін кеңейту мүмкіндігі бар.
ПРОИЗВОДСТВО ПАСТЕРИЗОВАННОГО МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
ТОО «Лидер-2010» является одним из крупнейших производителей пастеризованного молока и
молочных продуктов. География продаж включает Костанайскую область, гг. Нур-Султан,
Караганда, Актобе, Алматы, Атырау и другие. Кроме того, продукция компании экспортируется
на рынок Российской Федерации. Компания выпускает продукцию под торговыми марками
«Село лесное», «Рудненский Тан», «Рудненский Чечел», «Рудненский Айран» и «Кумысный»
продукт. Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более 50 наименований.
Производственная мощность завода в настоящее время составляет свыше 100 тонн в сутки с
возможностью расширения до 130-140 тонн в сутки.
Қостанай обл., Рудный қ., Топорков көш., 1/1
Костанайская обл., г. Рудный, ул. Топоркова, 1/1

+7 (71431) 4 54 10
toolider2010@mail.ru
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МАЛУ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ДӘМДЕУІШТЕР, ТҰЗДЫҚТАР, ДӘМ-ТАТЫМ, ШӘЙ
«Малу» ЖШС — маркетингтік зерттеулер жүргізіп, азық-түлік өнімдерін өндірумен айналысады.
Тұздық, дәмдеуіш, тез дайындалатын сорпа, тағам татымын кіргізетін және кулинарлық
қоспалар шығарып және сатумен айналысатын ірі сауда және өндірістік компаниялардың бірі.
Компанияның дистрибьюторлары Қазақстанның көптеген қалаларында және көршілес
елдерде жұмыс істейді.
СПЕЦИИ, ПРИПРАВЫ, ПРЯНОСТИ, ЧАЙ
«Малу» - одна из крупнейших торгово-производственных компаний на рынке приправ, специй,
супов быстрого приготовления, пряностей и кулинарных добавок в Казахстане.
Дистрибьюторы компании работают во многих городах Казахстана и ближнего зарубежья.

Қарағанды обл., Қарағанды қ., Гоголь көш., 2/1
Карагандинская обл., г. Караганда, ул. Гоголя, 2/1

+7 (7212) 50 21 02
tehnolog@malu.kz
www.malu.kz
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МАСЛО-ДЕЛ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
МАРГАРИН ЖӘНЕ МАЛДЫҢ СОҒАН ҰҚСАС ТОҢ МАЙЫН ӨНДІРУ
«Масло-Дел» компаниясы азық-түлік өнімдерін өндіретін отандық ең ірі компаниялардың бірі.
Штатта 2000-нан астам қызметкер жұмыс істейді. Бүгінгі күні «Масло-Дел» ЖШС 100-ден астам
өнім түрлерін шығарады. Осы атаумен сөреге түсетін сары май, өсімдік майы, өнеркәсіптік
мақсаттағы май, маргарин, майонез, кетчуп, томат пастасы, ұзақ сақталатын сүт,
қоюландырылған сүт және т.б өнімдер тұтынушыларға жақсы таныс. ГМО, консервант,
бояуыштар қосылмайды.
ПРОИЗВОДСТВО МАРГАРИНА И ПОДОБНЫХ ЖИВОТНЫХ ЖИРОВ
«Масло-Дел» - одна из крупнейших компаний в Казахстане по производству продуктов
питания. В штате компании работают более 2000 сотрудников. На сегодняшний день
производимый ассортимент ТОО «Масло-Дел» включает в себя более 100 видов продукции:
сливочные и растительные масла, жиры промышленного назначения, маргарины, майонезы,
кетчупы, томатную пасту, молоко длительного хранения, сгущенное молоко. Продукция
компании не содержит ГМО и различные красители.

Алматы қ., Рысқұлов даңғ., 276
г. Алматы, пр. Рыскулова, 276

+7 (727) 259 82 18
info@maslodel.kz
www.maslodel.kz
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МАХАНБЕТ П.
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2020»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020»
ШҰЖЫҚ ӨНІМДЕРІН ӨНДІРУ
Шұжық өнімдерін шығаратын цех 2005 жылы ашылған. Қазір кәсіпорын өнімдері аудан, облыс
орталықтарына сатылады. Цехта шұжықтың 11 түрі шығарылады. Өндірісте 60 адам жұмыспен
қамтылған.
ПРОИЗВОДСТВО КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Цех по производству колбасы был открыт в 2005 году. В настоящее время продукция
предприятия реализуется в районном и областном центрах, выпускается 11 видов колбасных
изделий. На производстве задействовано 60 человек.

Қызылорда обл., Шиелі ауданы, Байсейітова көш., 25
Кызылординская обл., Шиелинский р-н.,
ул. Байсеитова, 25
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+7 701 391 66 62
patima.makhanbet@mail.ru
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МЕДЕННИКОВА С.Ф.
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ШҰЖЫҚ ЖӘНЕ ЕТ ДЕЛИКАТЕС ӨНІМДЕРІН ӨНДІРУ
Кәсіпкер Меденникова С.Ф. 1998 жылдың қаңтарынан бастап шұжық және ет деликатестері
өндірісімен айналысады. Қазір кәсіпорында ет өнімдерінің 150 түрі шығады. Атап айтқанда:
шикілей ысталған сүрпі ет, шұжық, сиыр, шошқа етінен жасалған жеңсік ас түрлері бар. Тек
Солтүстік Қазақстанда өсірілетін мал етін ғана алады.
ПРОИЗВОДСТВО КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ДЕЛИКАТЕСОВ ИЗ МЯСА
ИП «Меденникова С.Ф.» занимается с 1998 г. производством колбасных изделий и деликатесов
из мяса. На сегодняшний день компания производит 150 наименований мясных продуктов:
сырокопченое филе и колбасы в ассортименте, деликатесные изделия из говядины, свинины и
т.п. Производство работает только с охлажденным мясом, выращенным на Севере Казахстана.

СҚО, Аққайың ауданы, Шағалалы ауылы, Гагарин көш.,1
СКО, Аккайынский р-н, с. Шагалалы, ул. Гагарина, 1

+7 (71532) 2 35 41
medennikov@mail.ru

67

АЗЫҚ-ТҮЛІК
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

МЕДОВЫЙ ДОМ KZ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
АРА ШАРУАШЫЛЫҒЫ, БАЛ ӨНДІРУ, ҚАЙТА ӨҢДЕУ, ҚАПТАП, САТУ
«Медовый Дом KZ» кәсіпорны 2011 жылдан бері ара шаруашылығымен айналысып, бал өндіру,
қайта өңдеу, өлшеп, ыдысқа құю, қораптау және сату бойынша қызмет көрсетіп келеді. Ара
шаруашылығында көп жылдық тәжірибесі бар омарташылар Қостанай облысының
экологиялық таза аудандарындағы қарақұмық, күнбағыс, рапс, түйежоңышқа, эспарцет және
шабындық шөптер алқабынан бал жинаумен айналысады.
ПРОИЗВОДСТВО, ПЕРЕРАБОТКА, ФАСОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НАТУРАЛЬНОГО МЁДА И
ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА
Предприятие «Медовый Дом KZ» осуществляет свою деятельность с 2011 года в сфере
производства, переработки, фасовки и реализации натурального мёда и продуктов
пчеловодства. Пчеловоды имеющие многолетний опыт в сфере пчеловодства осуществляют
медосбор в экологически чистых районах Костанайской области, с таких культур как гречка,
подсолнух, рапс, донник, эспарцет и луговое разнотравье.

Қостанай обл., Қостанай қ., Алтынсарин көш., 232
Костанайская обл., г. Костанай, ул. Алтынсарина, 232
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+7 707 507 21 21
mdom-kz@mail.ru
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МЕТИХОВА В.Ф.
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ШОКОЛАД ӨНДІРІСІ
KISS Chocolaterie – Нұр-Сұлтан қаласында шоколад өнімдерін шығаратын компания. Өндірісте
тек табиғи ингредиенттер мен сапалы шикізат қана қолданылады. Қазір адамдар өз
денсаулығы мен өмір сүру сапасына мән беретін болғандықтан, компания пайдалы десерттің
жаңа мәдениетін қалыптастыруда. Мұнда келушілердің қалауына қарай дәмі тіл үйірерлік
кәмпит жасау ісімен танысуға болады.
ПРОИЗВОДСТВО ШОКОЛАДНЫХ КОНФЕТ
«KISS Chocolaterie» - это производство шоколадных изделий в центре г. Нур-Султан. Компания
использует только натуральные ингредиенты и качественное сырье. Для желающих в
компании предусмотрены мероприятия, в рамках которых возможно понаблюдать за
увлекательным процессом приготовления вкуснейших конфет.

Нұр-Сұлтан қ., Қабанбай Батыр көш., 13/167
г. Нур-Султан, ул. Кабанбай Батыра, 13/167

+7 700 717 0055
kisskazakhstan@gmail.com
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МИБЕКО
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2020», «ҚАРАПАЙЫМ ЗАТТАР ЭКОНОМИКАСЫ»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020», «ЭКОНОМИКА ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ»
БИДАЙ ҰНЫ МЕН ЖАРМА ӨНДІРІСІ
«Мибеко» ЖШС – ұн, астық және жарма өндірісі нарығында 10 жылдан астам қызмет етіп келе
жатқан көп салалы компания. Нарықтағы көпжылдық жұмыс барысында шаруа қожалықтары,
наубайханалар, наубайханалар, макарон фабрикалары, сауда желілері, көтерме базалар сияқты
ұйымдармен бірлесіп жұмыс істеуде мол тәжірибе жинаған.
ПРОИЗВОДСТВО ПШЕНИЧНОЙ МУКИ И КРУП
ТОО «Мибеко» - это многопрофильная компания, существующая на рынке муки, зерна и круп
более 10 лет. Многолетняя практика позволила компании приобрести богатейший опыт в
совместной работе с такими организациями как: крестьянские хозяйства, хлебозаводы,
хлебокомбинаты, макаронные фабрики, торговые сети, оптовые базы и пекарни.

Қостанай обл., Қостанай қ., Узкоколейная көш., 9
Костанайская обл., г. Костанай, ул. Узкоколейная, 9

+7 777 337 71 09
mibeko2006@mail.ru
www.mika-asia.com
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МИЛХ
«ҚАРАПАЙЫМ ЗАТТАР ЭКОНОМИКАСЫ», «ДАМУ-ӨНДІРІС»
«ЭКОНОМИКА ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ», «ДАМУ-ӨНДІРІС»
СҮТ ЖӘНЕ СҮТТЕН ЖАСАЛАТЫН ӨНІМДЕР
«МИЛХ» ЖШС - табиғи сүттен жоғары сапалы өнім өндіретін компания. Тағамдар өндірістің
барлық кезеңдерінде мұқият қадағаланады, сапасы халықаралық стандарттарға сәйкес келеді.
ПЕРЕРАБОТКА МОЛОКА И ПРОИЗВОДСТВО МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
«МИЛХ» – компания по производству высококачественных продуктов из натурального молока.
Качество производимой продукции тщательно отслеживается на всех этапах производства и
соответствует международным стандартам.

Қостанай обл., Қостанай қ., Бородин көш., 235
Костанайская обл., г. Костанай, ул. Бородина, 235

+7 (7142) 559 559
info@new-day.kz
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МОЛСЕРВИС
«ҰЛТТЫҚ ЖОБА»
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ»
СҮТ ӨНДІРІСІ
1991 жылы құрылған «Молсервис» ЖШС француз жабдықтары, соңғы үлгідегі технологияда сүт
өнімдерін өндірумен айналысады. Бүгінгі таңда кәсіпкорын шығаратын 20-ға жуық тауар
түрлерінің ішінде: майлылығы 3,2%, 2,5% зарарсыздандырылған сүт, витаминдер мен йодпен
байытылған сүт, қаймақ, бифиллюкс, қою айран, тәтті айран, биоайран және т.б тағамдар бар.
Консерванттар мен тұрақтандырғыштар қосылмайды, табиғи шикізаттан шығарады.
ПРОИЗВОДСТВО МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
ТОО «Молсервис» образовано в 1991 году. Компания выпускает молочные продукты по самым
новейшим технологиям на французском оборудовании. На сегодняшний день предлагаемый
ассортимент включает около 20 наименований продукции, т.к.: молоко, стерилизованное
жирностью 3,2%, 2,5%, молоко, обогащенное витаминами и йодом, сметана, бифилюкс, ряженка,
ряженка сладкая, айран, биоряженка и др. Продукция производится из высококачественного,
натурального сырья, без добавления консервантов и стабилизаторов.

СҚО, Қызылжар ауд., Бескөл ауылы, Спортивная көш., 43
СКО, Кызылжарский р-н., с.Бесколь, ул. Спортивная, 43

+7 715 38 219 32
mail@molservice.kz
www.molservice.kz
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НЕЦЛОВ
ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
КЕПТІРІЛГЕН НАН, ПЕЧЕНЬЕ, ҰН ЖӘНЕ КОНДИТЕРЛІК ӨНІМДЕР ӨНДІРІСІ
Қосшы қаласында «ҚАМҚОР» наубайханасын Виталий Александрович Нецлов ЖК ашты. Мұнда
көптеген адамдар сүйетін хош иісті және дәмді нан өнімдері еш қоспасыз, консервантсыз,
өндіріс технологының жеке рецепті бойынша жасалады. Өнімнің сапасы мен қызметінің
арқасында өнімге сұраныс өсті, соның негізінде ассортимент те артты. Қазір 20-дан астам өнім
түрі шығады.
ПРОИЗВОДСТВО СУХАРЕЙ, ПЕЧЕНЬЯ, МУЧНЫХ И КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Пекарню «ҚАМҚОР» в г. Косшы открыл Нецлов Виталий Александрович. В пекарне производят
полюбившиеся многим ароматные и вкусные хлебобулочные изделия без добавок и
консервантов. Продукция изготавливается по собственному технологическому рецепту
производства. В настоящее время компания выпускает более 20 видов продукции.

Ақмола обл., Целиноград ауд., Қосшы қ., Иманов көш., 61
Акмолинская обл., Целиноградский р-н, г. Косшы,
ул. Иманова, 61

+7 778 359 33 33
vitalij.neczlov@mail.ru
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НҰҒМАНОВА
«ҚАРАПАЙЫМ ЗАТТАР ЭКОНОМИКАСЫ»
«ЭКОНОМИКА ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ»
БАЛЫҚТАРДЫ, ШАЯНТӘРІЗДІЛЕРДІ ЖӘНЕ МОЛЛЮСКАЛАРДЫ ӨҢДЕУ ЖӘНЕ КОНСЕРВІЛЕУ
«Нұғманова» ЖК 10 жылдан астам уақыттан бері «Bai Balyq» маркасымен балықтар,
шаянтәрізділер және моллюсктерді өңдеу және консервілеу ісімен айналысады. Компания
балықты және балықтан жасалған өнімдерді дайындау, маринадтау, тұздау және ыстаудың
бірегей тәсілінің авторы. Маңғыстау облысындағы балық өнімдерін өндіретін бірден бір ресми
цех. Тұтынушылар – азық-түлік дүкендері, супермаркеттер, мейрамханалар және суши барлар.
ПЕРЕРАБОТКА И КОНСЕРВИРОВАНИЕ РЫБЫ, РАКООБРАЗНЫХ И МОЛЛЮСКОВ
Компания «Bai Balyq» разработала авторский, уникальный способ приготовления,
маринования, соления и копчения рыбы и продуктов из рыбы. Потребителями продукции
являются продуктовые магазины, супермаркеты, рестораны и суши бары. Рыбное
производство включает в себя несколько направлений, среди которых разделка, обработка,
переработка рыбы и морепродуктов, а также изготовление изделий из рыбного сырья.

Маңғыстау обл, Мұнайлы ауданы, Атамекен ауылы,
Шапағат көш., 90
Мангистауская обл., Муналинский р-н, с. Атамекен,
ул. Шапагат, 90
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НҰРБЕКОВ Б.К.
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
АУЫЗ СУ ӨНДІРІСІ
«Б.К. Нұрбеков» ЖК 2013 жылдан бастап «Шапағат-су» сауда белгісімен ауыз су шығарады. Өнім
5 литрлік және 19 литрлік бөтелкелерге сүзіліп құйылады және қапталады.
ПРОИЗВОДСТВО ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
ИП «Нурбеков Б.К» выпускает питьевую воду под торговой маркой «Шапағат-су» с 2013 года.
Продукция компании фильтруется и фасуется в бутылках по 5 л и 19 л.

Жамбыл обл., Тараз қ., Жамбыл даңғ., 13/8
Жамбылская обл., г. Тараз, пр. Жамбыла, 13/8

+7 777 117 99 04
nurbekov75@mail.ru
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НҰРЖАНАР
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
АЛКОГОЛЬСІЗ СУСЫНДАР, МИНЕРАЛДЫ СУЛАР ЖӘНЕ ШӨЛМЕКТЕГІ БАСҚА ДА СУЛАР
ӨНДІРІСІ
«Нұржанар» ЖШС 1971 жылы құрылған. Батыс Қазақстандағы түрлі сұрыптағы сыра, квас,
сусындар мен ауыз судың ірі өндіруші. Зауытта тек табиғи шикізат пен жоғары технологиялық
жабдық пайдаланады. Дайын тауар Қазақстан мен Ресей аумағында сатылады.
ПРОИЗВОДСТВО БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ, МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД И ДРУГИХ ВОД В
БУТЫЛКАХ
ТОО «Нуржанар» основано в 1971 году. Компания является крупнейшим производителем кваса,
напитков и питьевой воды в Западно-Казахстанской области. Для производства продукции
компания использует исключительно натуральное сырье и высокотехнологичное
производственное оборудование. Продукция реализуется на территории Казахстана и России.

БҚО, Орал қаласы, Полевая көш., 8
ЗКО, г. Уральск, ул. Полевая, 8

+7 747 558 80 88
info@nurzhanar.kz
www.nurzhanar.kz
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ОРАЛ ҚҰС ФАБРИКАСЫ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ТАУЫҚ ЖҰМЫРТҚАСЫН, ТАУЫҚ ЕТІН ӨНДІРУ
«Орал құс фабрикасы» ЖШС 2003 жылы ашылған. 250 000 мекиен тауық ұстайды. Негізгі
қызметі – тауық жұмыртқасы, еті, тартылған тауық етін өндіру және сату. Жұмыртқа өндірісі
көлемі бойынша Қазақстан құс фабрикаларының алғашқы ондығына кіреді.
ПРОИЗВОДСТВО КУРИНОГО ЯЙЦА, КУРИНОГО МЯСА
ТОО «Уральская птицефабрика» было основано в 2003 году как предприятие яичного
направления, рассчитанное на содержание 250 000 кур-несушек. Основной деятельностью
птицефабрики является производство куриного яйца, куриных субпродуктов и куриного
фарша. По объемам производства куриных яиц птицефабрика входит в первую десятку
птицефабрик Казахстана.

БҚО, Орал қ., Жәңгір хан көш., 93
ЗКО, г. Уральск, ул. Жангир хана, 93

+7 (7112) 93 35 12
too_upf@inbox.ru
www.egg-chicken.kz
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ПЕРВОМАЙСК САУДА-ӨНДІРІСТІК
КОМПАНИЯСЫ
«ҚАРАПАЙЫМ ЗАТТАР ЭКОНОМИКАСЫ»
«ЭКОНОМИКА ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ»
КОНСЕРВІЛЕР ӨНДІРІСІ
СӨК «Первомайск» ЖШС 30 жыл бойы Қазақстанда қаңылтыр ыдыста консерв өнімдерін
шығарып келеді. Өз саласында көшбасшылардың бірі. Ет-консерв зауыты әлемдік
өндірушілердің заманауи, автоматтандырылған технологияларымен жабдықталған. Күніне 90
мыңнан астам банка өнім шығады. Компанияның басты міндеті –
Қазақстан Республикасының тұрғындарын табиғи өнімдерден дайындалған сапалы консерв
тағамдармен қамтамасыз ету.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНСЕРВОВ
ТОО «Первомайск» ТПК уже почти 30 лет является одним из лидеров на рынке производства
консервной продукции в жестяной таре в Казахстане. На сегодняшний день мясоконсервный
завод оснащен современным и автоматизированным оборудованием от ведущих мировых
производителей, что позволяет производить заводу более 90 тысяч банок продукта в день.
Главная задача компании - обеспечить жителей Республики Казахстан по-настоящему
качественными консервами, изготовленными из натуральных продуктов.

Қостанай обл., Қостанай қ., Орджоникидзе көш., 54
Костанайская обл., г. Костанай, ул. Орджоникидзе, 54
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ПЕРВОМАЙСКИЕ
ДЕЛИКАТЕСЫ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ЕТ ЖӘНЕ ШҰЖЫҚ ӨНІМДЕРІН, ЖАРТЫЛАЙ ФАБРИКАТТАР ӨНДІРУ
«Первомайские Деликатесы» компаниясы Қазақстанның ет өнімдері нарығында 2005 жылдан
бері жұмыс істеп келеді. Осы жылдар ішінде кәсіпорын шағын шұжық цехынан мал сою
кешені мен ет комбинатын қамтитын заманауи ірі ет өңдеу кешеніне айналды. Өнімдері
«Первомайские Деликатесы», «Boszhan» және «Народные колбасы» сауда белгілерімен
сатылады. 250-ден астам өнім түрін шығарады. Компания шығарған өнімдер Парсы шығанағы
елдеріне экспортталады.
ПРОИЗВОДСТВО МЯСНОЙ И КОЛБАСНОЙ ПРОДУКЦИИ, ПОЛУФАБРИКАТОВ
Компания «Первомайские Деликатесы» работает на рынке мясопродуктов Казахстана с 2005
года. За эти годы компания прошла путь от небольшого колбасного цеха до крупного
современного мясоперерабатывающего комплекса, включающего в себя убойный комплекс и
мясоперерабатывающий завод. Компания выпускает более 250 наименований продукции и
представлена на рынке тремя торговыми марками: «Первомайские Деликатесы», «Boszhan» и
«Народные колбасы». Выпускаемая продукция активно экспортируется в страны Персидского
залива.

Алматы обл., Іле ауданы, Қоянқұс ауылы, Абай к-сі, 200
Алматинская обл., Илийский р-н, с. Коянкус, ул. Абая, 200

+7 (727) 338 43 19
pd.nursultan@mail.ru
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ПЕТРОПАВЛ ШҰЖЫҚТАРЫ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ШҰЖЫҚ ӨНІМДЕРІН ӨНДІРУ
Петропавл шұжықтары – Солтүстік Қазақстан облысындағы жергілікті сапалы өнімді
насихаттауға бағытталған жаңа кәсіпорын. Кәсіпорынның өндірістік нысандары заманауи
еуропалық технологиялық жабдықтармен жабдықталған, бұл технологтың арқасында жоғары
сапалы қайнатылған, пісірілген-ысталған, шикі ысталған шұжықтар мен дәмді тағамдарды
шығаруға мүмкіндік береді. Ассортиментте ГОСТ рецептері, технологтың жеке рецепті, сондайақ шетелдік тәжірибесі бар технологтар әзірлеген рецепттер бар.
ПРОИЗВОДСТВО КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Петропавловские колбасы – это новое предприятие на территории Северо-Казахстанской
области, нацеленное на продвижение местного качественного продукта. Производственные
помещения компании оснащены современным европейским технологическим
оборудованием, которое, благодаря технологу, позволяет вырабатывать качественные
вареные, варено-копченые, сырокопченые колбасы и деликатесы. В ассортименте
присутствуют рецептуры ГОСТ, собственные рецепты технолога, а также рецептуры,
выработанные технологами с зарубежным опытом.

СҚО, Петропавл қ., Медведев көш., 41
СКО, г. Петропавловск, ул. Медведева, 41
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
КОМПАНИЯ ПЕСНЯ ЛЕТА
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ЖЕМІСТЕР МЕН КӨКӨНІСТЕРДІ ҚАЙТА ӨҢДЕУ ЖӘНЕ КОНСЕРВІЛЕУ
«Производственная Компания Песня Лета» ЖШС – жемістер мен көкөністерді қайта өңдеумен
және консервілеумен айналысатын компания. 2016 жылы құрылған. Шырынды ағарту және
сүзу үшін Membraﬂow Control Systems керамикалық мембрана сүзгілерін қолданады. Өңір
фермерлері жаңа піскен көкөністер мен жемістер жеткізетіндіктен, алма, сәбіз, алма-сәбіз, өрік,
шабдалы шырыны табиғи болып шығады. Консерванттар мен хош иістендіргіштер
қолданылмайды.
ПЕРЕРАБОТКА И КОНСЕРВИРОВАНИЕ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ
«Производственная Компания Песня Лета» была основана в 2016 году, предприятие
занимается переработкой и консервированием фруктов и овощей. В создании соков
используются керамические мембранные фильтры Membraﬂow Control Systems для
осветления и фильтрации производимых соков. Предприятию поставляют свежие овощи и
фрукты, выращенные фермерами региона. Ассортимент продукции включает в себя: сок
яблочный, сок морковный, сок яблочно-морковный, сок абрикосовый, сок персиковый. На
предприятии не используют консерванты и ароматизаторы.

Алматы қ., Марков көш., 61/1, 202
г. Алматы, ул. Маркова 61/1, 202

+7 (727) 221 60 03
sermagambetov@pesnyaleta.kz
www.pesnyaleta.kz
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РАДЧЕНКО
ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
КОНДИТЕРЛІК ӨНІМДЕР ӨНДІРІСІ
«Радченко» отбасылық кондитерлік компаниясы Солтүстік Қазақстандағы кондитерлік
өнімдердің ірі өндірушісі саналады. Кәсіпорында печенье мен вафлидің көптеген түрі
шығарылады. Компанияның азық-түлік саясаты салауатты өмір салтын, сапалы, пайдалы және
дәмді тамақтану мәдениетін қалыптастыруды көздейді. ҚР барлық аумағына жеткізіледі.
ПРОИЗВОДСТВО КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Семейная кондитерская компания «Радченко» является крупным производителем
кондитерских изделий в Северном Казахстане. На предприятии выпускается широкая линейка
печенья и вафель. Продуктовая политика компании базируется на платформе создания
здорового образа жизни, качественного, полезного и вкусного питания. Поставка продукции
производится по всей территории РК.

Қостанай обл., Қостанай қ., Мәуленов көш., 10А
Костанайская обл., г. Костанай ул. Мауленова, 10 А

+7 (7142) 28 86 66
Balik.kst@mail.ru
www.radchenko-kst.kz
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РАХАТОПТ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ДӘНДІ ДАҚЫЛДАР ӨНДІРІСІ
«РахатОпт» ЖШС 2014 жылдың сәуір айында тіркелген. Кәсіпорын Солтүстік Қазақстан
облысының нарығында тары, қарақұмық, ұн, күріш, жүгері ұнтағы және т.б. дәнді дақылдарды
көтерме сату бойынша көшбасшылардың бірі. Жеке ұн зауыты бар және жарма сатуда
тәжірибесі мол. Сонымен қатар, облыста жоғары сапалы дәнді дақылдарды өндіру нарығының
жоқтығынан кәсіпорын азық-түлік жармаларын өзі өндіреді.
ПРОИЗВОДСТВО КРУП
ТОО «РахатОпт» зарегистрировано в апреле 2014 года. Компания занимает уверенную позицию
на рынке Северо-Казахстанской области по оптовым продажам круп, таких как: пшено, гречка,
мука, рис, кукурузная крупа и другие. Имея собственное мукомольное производство и опыт по
продажам круп, а также в связи с дефицитом рынка по производству качественных круп в
регионе, в компании было принято решение осуществлять производство пищевых круп
самостоятельно.

СҚО, Петропавл қ., Қазақстан конституциясы көш., 55
СКО, г. Петропавловск, ул. Конституция Казахстана, 55

+7 777 326 26 01
info@esilzerno.kz
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РЗА-СҮТ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
СҮТ ӨНІМДЕРІН ӨНДІРУ
«Рза-Сүт» ЖШС – тәулігіне 30 тонна сүт өңдейтін сүт зауыты. Германия, Италия және Франция
мемлекеттерінің озық технология құралдарымен жабдықталған. Зауыт «Дәмді» сауда
белгісімен пастерленген және ультрапастерленген сүт, айран, қаймақ, ірімшік, сары май, йогурт
және құрт шығарады. Өнімдер «Қазақстанның үздік тауары» республикалық көрмеконкурсында «Үздік азық-түлік тауарлары» номинациясында, ҚР Президентінің «Алтын сапа»
сыйлығының «Халық тұтынатын тауарлар шығаратын үздік кәсіпорын» номинациясында
лауреат атанды.
ПРОИЗВОДСТВО МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
ТОО «Рза-Сут» - молочный завод мощностью до 30 тонн молока в сутки, предприятие оснащено
передовой техникой из Германии, Италии и Франции. Завод производит пастеризованное и
ультрапастеризованное молоко, кефир, сметану, сыры, сливочное масло, йогурт и продукцию
из курта под торговой маркой «Дәмді». Завод участвовал в республиканской выставкеконкурсе «Лучший товар Казахстана» и «Лучшие продукты питания», а также был награжден
Премией Президента «Алтын сапа» в номинации «Лучшее предприятие по производству
товаров народного потребления».
Қызылорда обл., Қазалы ауданы, Әйтеке би кенті
Кызылординская обл., р-н Казалинский, с. Айтеке би
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РИЗА
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2020»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020»
НЕМІС ТЕХНОЛОГИЯСЫ БОЙЫНША НАН-ТОҚАШ ӨНІМДЕРІН ӨНДІРУ
«Риза» ЖК 2019 жылы Уфа кулинарларынан неміс технологиясымен «Булки-Хауз» өнімдерін
пісірудің франшизасын сатып алып, іс бастады. Немістің тағам дайындау технологиясын сақтау
үшін бүгінгі күнге дейін арнайы қоспаларды Ресейден сатып алады. Қазір Атырау облысының
халқын нан-тоқаш өнімдерінің 30 түрімен, тәтті және тойымды өнімдердің 100 түрімен қуантып
отыр. Атырауда екі аспаздық дүкен жұмыс істейді.
ПРОИЗВОДСТВО ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПО НЕМЕЦКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
В 2019 году компания «Риза» стала осуществлять свою деятельность по франшизе немецкой
технологии выпечки «Булки-Хауз», приобретенной у уфимских кулинаров. Для сохранения
технологии немецкой выпечки ингредиенты приобретаются в России. В настоящее время у ИП
«Риза» функционируют два кулинарных магазина, которые радуют население Атырауской
области 30 видами хлебобулочных изделий, 100 видами сладкой и сытной продукции.

Атырау обл., Атырау қ., Авангард ш.а.3-32,
Азаттық көш., 64
Атырауская обл., г. Атырау, мкр. Авангард 3-32,
ул. Азаттык, 64

+7 778 051 31 11
e_ulbolsyn@mail.ru
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РИМ-ҚАЗАГРО
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2020»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020»
ТАМАҚ ӨНДІРІСІ
«Рим-ҚазАгро» ЖШС өз қызметін 2017 жылы бастап, фастфуд өнімдерін шығаратын зауытты іске
қосты. Қазір: тез пісетін сорпа, картоп пюресі, «Добрая» СБ сорпалары, «Добрая» СБ жармалары,
Pasta Mama СБ тез дайындалатын кеспесі, сонымен қатар пісте, жүгері таяқшалары және т.б
өнімдер шығарады. Тауар Қазақстан бойынша, сондай-ақ Ресейдегі өз филиалдар желісі
арқылы сатылады. Заманауи құрал-жабдықтардың арқасында халықаралық стандарттарға сай,
жоғары сапалы өнім шығаруға мүмкіндік мол.
ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
ТОО «Рим-КазАгро» начало свою деятельность в 2017 году и запустило завод по производству
продуктов питания быстрого приготовления. На заводе производится следующая продукция:
супы «Добрая порция», крупы «Добрая», лапша быстрого приготовления «Паста Мама», а также
семечки, кукурузные палочки и многое другое. Реализация продукции осуществляется через
собственную филиальную сеть компании по всему Казахстану, а также в России. Современное
оборудование позволяет производить продукцию высокого качества, соответствующую
международным стандартам.

СҚО, Петропавл қ., Я.Гашек өткелі, 3
СКО, г. Петропавловск, проезд им. Я.Гашека, 3

+7 (7152) 63 00 16
raduga@kdr.kz
www.kdr.kz
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РОКОС КО
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ҚҰС ЖӘНЕ ҚАРА ЕТТЕН ЖАСАЛҒАН ӨНІМ ӨНДІРІСІ
ROKOS ет комбинаты 2008 жылдың желтоқсан айында пайдалануға берілді. Мұнда
қайнатылған, ысталған, қақталған шұжықтар, сиыр, жылқы, құс етінен жасалған
деликатестердің жүзден астам түрі шығады. Сүйексіз ет пен құс еті деликатес пен шұжық
өнімдері үшін шикізат ретінде пайдаланылады. Зауыттың барлық өнімі ISO 9001-22000
стандартына сай сертификатталған, «Халал Даму» сертификаты бар. Жылына 10 000 тонна өнім
шығады және бұл көрсеткіш жыл сайын 21%-ға өсіп келеді.
ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ИЗ МЯСА И МЯСА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ
Мясоперерабатывающий комбинат «РОКОС» введен в экплуатацию в декабре 2008 года.
Ассортимент выпускаемой продукции включает в себя более 100 видов колбасных изделий и
мясных деликатесов: вареные колбасы, сосиски, сардельки, варено-копченые колбасы,
деликатесы из мяса говядины, конины, птицы. В качестве сырья для изготовления деликатесов
и колбасной продукции используется бескостное мясо и мясо птицы. Вся продукция
комбината сертифицирована стандартами ИСО 9001-22000 и имеет сертификат «Халал Даму».
Мощность производства составляет порядка 10 000 тонн продукции в год и увеличевается на
21% ежегодно.
Ақтөбе обл., Ақтөбе қ., Алматы ауданы, 41-разъезд, 16а
Актюбинская обл., г. Актобе, р-н Алматы, 41-разъезд, 16а

+7 (7132) 98 33 52
info1@rokos.kz
www.rokos.kz

87

АЗЫҚ-ТҮЛІК
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

САРЫАРҚА НАН
ҚАРАҒАНДЫ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
НАН, КОНДИТЕРЛІК ӨНІМДЕР ӨНДІРІСІ
2016 жылы іске қосылған кәсіпорын тақыр жерден бастап салынған. Мұнда жоғары
технологиялық өндіріс, Германия, Италия, Франция, Словакия және Словенияның заманауи
жабдықтары орнатылған. Барлық процесс компьютерлендірілген және роботтандырылған.
Жаңа технологиялар өндірістің экологиялық тазалығын, бұйымның дәмінің біркелкі қанықтығы
мен сапасының жоғары болып, тағамдық құндылығы сақталуын қамтамасыз етеді. Кәсіпорын
нанды тек отандық өндірушілердің ұнынан пісіреді.
ПРОИЗВОДСТВО ХЛЕБА, ПРОИЗВОДСТВО СВЕЖИХ МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ,
ТОРТОВ И ПИРОЖНЫХ
В 2016 году состоялся официальный запуск предприятия, которое претендует на звание
лучшего не только в СНГ, но и в Европе. Завод вырос в чистом поле «с нуля». Завод оснащен
высокотехнологичным производством, на всех этапах используется современное
оборудование из Германии, Италии, Франции, Словакии и Словении. Все процессы
компьютеризированы и роботизированы. Новые технологии обеспечивают экологическую
чистоту производства, высокие вкусовые качества и пищевую ценность изделий. Предприятие
выпекает хлеб исключительно из муки отечественных производителей.
Қарағанды обл., Қарағанды қ., Әлихан Бөкейхан ауданы
Карагандинская обл., г. Караганда,
р-н Алихана Бокейханова
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+7 (7212) 222 222
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САРЫБАС
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ШҰЖЫҚ ӨНІМДЕРІН ӨНДІРУ
2008 жылы құрылған «Сарыбас» компаниясы шұжықтың 39 түрін шығарады. Шұжық «Сай-ко»,
«Сары бас», «Болат және Ко» атты үш сауда белгісімен ұсынылған. Зауытта сервелат,
күркетауық, ірімшік қосылған күркетауық, прима, бұзау, сиыр еті, краковская т.б. өнімдер орта
есеппен ауысымына 9-10 тонна өнім (әр ауысым 4-4,5 тонна өнім) айына орта есеппен 250-270
тонна өндіріледі. Жабдықтар күніне 13 тонна өнім өңдей алады.
ПРОИЗВОДСТВО КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Компания «Сарыбас» основана в 2008 году. Предприятие производит 39 видов колбас под
тремя торговыми марками: «Сай-ко», «Сары бас», «Болат и Ко». Ассортимент колбас
представлен следующим образом: сервелат, индейка, индейка с сыром, прима, телячья,
говяжья, краковская и др. Производительность цеха составляет в среднем: 9-10 тонн продукции
в месяц. Максимальная производительность оборудования -13 тонн продукции в день.

Жамбыл обл., Тараз қ., Жамбыл даңғ., 2
Жамбылская обл., г. Тараз, пр. Жамбыла, 2

+7 775 952 00 77
mery.osm@mail.ru
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САТЫБАЛДИНА
РЫМГУЛЬ МУСАТАЕВНА
«ЕҢБЕК»

БАЛҒА КЕПТІРІЛГЕН ЖЕМІСТЕР МЕН ЖАҢҒАҚТАР САЛЫП ДАЙЫНДАУ
Сатыбалдина Рымгүл Мұсатайқызы 3 жылдан астам уақыттан бері кептірілген жемістер мен
жаңғақтарды балға салып, өнім шығарумен айналысады. Өнім құрамы: грек жаңғағы, інжір,
мейіз, кептірілген өрік, киви, бадам және бал. Қарағанды облысы бойынша: Аян, Корзина,
Норма, Реал, Самади супермаркеттері, Теміртау, Қарағандыдағы, Пришахтинск ауданындағы
кішігірім мини-маркеттермен жұмыс істейді. Нұр-Сұлтан қаласындағы «Аян» супермаркетіне
өнім жеткізеді.
ПРОИЗВОДСТВО АССОРТИ ИЗ СУХОФРУКТОВ И ОРЕХОВ В МЕДУ
Компания на протяжении 3 лет занимается производством и оптово розничной продажей
продукции - ассорти из сухофруктов и орехов в меду. В составе продукции имеются: грецкий
орех, инжир, изюм, курага, киви, миндаль и мед. По Карагандинской области компания
сотрудничает с такими крупными супермаркетами, как: Аян, Корзина, Норма, Реал, Самади, а
также с мелкими мини-маркетами Темиртау, Караганды и Пришахтинска. По г. Нур-Султан
компания работает с филиалами супермаркета «Аян».

Қарағанды обл., Қарағанды қ., Механическая көш. 8А
Карагандинская обл., г. Караганда, ул. Механическая, 8А
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САУЛЕ
КОНДИТЕРЛІК ФАБРИКАСЫ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2020»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020»
ВАФЛИ ӨНДІРІСІ
«Сәуле кондитерлік фабрикасы» ЖШС Австрия мен Швейцария жабдықтарында вафли
өнімдерін шығарады. Сондай-ақ, крекер, печенье, ұннан жасалған кондитерлік өнімдер, торт,
балкүлше, бөрек пен какао, шоколад және қантты кондитерлік өнімдер шығаратын желі де бар.
Бүгінгі таңда печенье, жаңа піскен кондитерлік өнімдер мен ұн өнімдерінің ассортименті
артты.
ПРОИЗВОДСТВО ВАФЕЛЬ
ТОО «Кондитерская фабрика Сауле» специализируется на изготовлении вафельной продукции,
которую производят на оборудовании Австрии и Швейцарии. В ассортимент продукции входят
такие изделия как: сухари, печенья, мучные кондитерские изделия, торты, пирожные, пироги и
бисквиты. Вся продукция предназначена для длительного хранения.

Жамбыл обл.,Тараз қ., Жамбыл даңғ., 3Б
Жамбылская обл., г. Тараз, пр. Жамбыла, 3Б

+7 777 412 22 22
info@saule.company
www.saule.company
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СЕВЕСИЛЬЗЕРНО
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ҰН ӨНДІРІСІ
«СевЕсилЗерно» ЖШС – 15 жыл бойы жоғары сапалы ұн өндіріп келе жатқан отандық компания.
Компанияның дамыған инфрақұрылымды өндіріс алаңы, бір салғанда 30 000 тонна астық
сиятын элеваторы, бидай сақтайтын қосымша қоймалары, 300 тонна өнім өңдейтін қуатты
диірмені, дайын өнімді сақтайтын кең қоймалары, өз меншігіндегі кірме темір жолдар,
электронды темір жол таразылары, заманауи жабдықталған зертханасы бар.
ПРОИЗВОДСТВО МУКИ
ТОО «СевЕсильЗерно» является производителем высококачественной брендовой муки
казахстанского происхождения. Компания имеет производственную территорию с развитой
инфраструктурой, элеватор с мощностью единовременного хранения 30000 тонн зерна,
склады, выступающие дополнительными местами хранения пшеницы, мукомольный комплекс
турецкого производства с мощностью переработки 300 тонн пшеницы в сутки, просторные
склады для хранения готовой продукции, собственные подъездные пути, электронные
железнодорожные весы, современно оснащенную лабораторию.

СҚО, Петропавл қ., Ленинградская көш., 116а
СКО, г. Петропавловск, ул. Ленинградская, 116а

+7 (7152) 33 55 93
info@esilzerno.kz
www.esilzerno.kz
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СТЕРХ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 20205, «ҚАРАПАЙЫМ ЗАТТАР ЭКОНОМИКАСЫ»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025», «ЭКОНОМИКА ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ»
ТАМАҚ ӨНЕРКӘСІБІ
«Стерх» ЖШС 1996 жылы құрылған. Кәсіпорын азық-түлік өнімдерін, сондай-ақ тамақ
өнеркәсібіне қажет шикізат өндіреді. Бастапқыда сауда-саттықпен айналысқан компания 2012
жылы шұжық, ет деликатестері, мұздатылған жартылай фабрикаттар шығаратын цех ашты.
Қазір «Мясной стандарт» және «СЫТНОФФ» сауда белгісімен шұжық өнімдерінің 100 шақты
атауын және жартылай фабрикаттардың 15-тен астам түрін шығарады.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
ТОО «Стерх» основано в 1996 году. Предприятие производит продукты питания, а также сырье
для пищевой промышленности. Изначально компания занималась торгово-закупочной
деятельностью, но в 2012 году открыла цех по производству колбасных изделий, мясных
деликатесов, а также замороженных полуфабрикатов. Компания выпускает до 100
наименований колбасных изделий и более 15 видов полуфабрикатов под торговой маркой
«Мясной стандарт» и «СЫТНОФФ».

Ақмола обл., Көкшетау қ., Красный Яр ауылы,
Симферопольская көш., 3; Ленин көш., 65
Акмолинская обл., г. Кокшетау, с. Красный Яр,
ул. Симферопольская, 3 и ул. Ленина, 65

+7 701 029 10 54
yurist@sterh.kz
www.sytnoff.kz
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СЫР МАРЖАНЫ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
КҮРІШ ӨСІРУ ЖӘНЕ ӨҢДЕУ
Мнажадин Өтеев жетекшілік ететін «Сыр маржаны» ЖШС күріш өсіру және өңдеумен
айналысады. Кәсіпорын ҚР Президентінің «Алтын сапа» сыйлығының және «Қазақстанның
үздік тауарлары» республикалық байқау-көрмесінің лауреаты. Сағатына 5 тонна өнім
шығаратын зауытта өндірілген күріштің «Кубань», «Ақмаржан», «Инноватор», «Лидер»
сұрыптары ішкі нарықты қамтып қана қоймай, Ресей, Украина, Тәжікстан, Түркіменстан,
Қырғызстанға да экспортталады.
ВЫРАЩИВАНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА РИСА
ТОО «Сыр маржаны», возглавляемое Мнажадином Утеевым занимается выращиванием и
переработкой риса. Компания является обладателем заслуженной награды Премии
Президента РК «Алтын сапа» и участвовала в республиканском конкурсе-выставке «Лучший
товар Казахстана». Выращиваемые сорта риса «Кубань», «Ақмаржан», «Новатор», «Лидер»,
выпускаемые на заводе мощностью 5 тонн в час, сегодня обеспечивают не только внутренний
рынок, но и поставляются на рынки России, Украины, Таджикистана, Туркменистана и
Киргизии.

Қызылорда обл., Қазалы ауданы, Әйтеке би кенті
Кызылординская обл., Казалинский р-н
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+7 775 713 60 60
sirmarjani@mail.ru

АЗЫҚ-ТҮЛІК
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

ТАНКАМАН
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 20205
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
БАЛМҰЗДАҚ ӨНДІРІСІ
Танкаман ЖШС директоры Мыханов Бердібек Сартайұлы 2021 жылы сүт цехын ашты.
Жекеменшік мал шаруашылығы кешені, сауын сиырлары бар кәсіпорын Италия технологиясы
бойынша, «Auylym» сауда белгісімен 100% табиғи балмұздақ өндіреді. Қазір цех пломбир,
қауын, манго, ананас, киви, орео, кофе, пісте, құлпынай секілді 14 түрлі дәмі бар балмұздақ
шығарады.
ПРОИЗВОДСТВО МОРОЖЕНОГО
Директор ТОО «Танкаман» Мыханов Бердибек Сартаевич открыл молочный цех в 2021 году.
Необходимое сырье для производства – молоко компания получает путем дойки собственных
коров, которые находятся на собственном производственном животноводческом комплексе.
Цех производит мороженное из 100% натурального продукта под маркой «Auylym» по
итальянской технологии. На сегодня на предприятии имеется 14 видов мороженого со вкусом
пломбира, дыни, манго, ананас, киви, орое, кофе, фисташек, клубники и т.п.

Қызылорда обл., Тасбөгет ауылы, Танкаман шатқалы, 19
Кызылординская обл., п. Тасбугет, урочище Танкаман, 19

+7 777 004 18 00
tankamankzl@mail.ru
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ТӨЛЕУІШ
ДАНИЯЛ САМАТҰЛЫ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ҚАЗАҚТЫҢ ҰЛТТЫҚ ТАҒАМДАРЫ ӨНДІРІСІ
Маңғыстаулық Төлеуіш Даниял Саматұлы «AQ DAM» сауда белгісімен қазақтың ұлттық сүт
өнімдерін дайындап, оларды арнайы қаптамаға әсем етіп орап, бренд жасаған жас кәсіпкер.
Даниял 2021 жылдан бері ірімшік, құрт, жент, тары, балқаймақ сияқты түйе мен сиыр сүтінен
жасалған қазақтың ұлттық тағамдарын әлемдік нарыққа шығару жолында еңбек етіп келеді.
Қазір 4 адамды жұмыспен қамтыған.
ПРОИЗВОДСТВО НАЦИОНАЛЬНЫХ СЛАДОСТЕЙ: БАЛКАЙМАК, КУРТ, ІРІМШІК
Даниял Саматулы осуществляет предпринимательскую деятельность с 2021 года под брендом
«AQ DAM». Компания производит казахские национальные молочные продукты и
расфасовывает их в специальную упаковку. В ассортименте натуральных молочных продуктов –
сыр, курт, балкаймак и другие продукты из верблюжьего и коровьего молока. Главной задачей
предприятия является - выпуск казахской национальной продукции на мировой рынок.

Маңғыстау обл., Қарақия ауданы, Құланды ауылы
Мангистауская обл., р-н Каракия, с.Куланды
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+7 701 375 46 93
daniald803@gmail.com
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ТПК БЕРСАНУКАЕВ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ШҰЖЫҚ ӨНІМДЕРІН ӨНДІРУ
Шұжық өнімдерін шығаратын «ТПК Берсанукаев» ЖШС 2009 жылы тіркелген, 35 адамды
жұмыспен қамтып отырған компания. 2014 жылдан бастап әртүрлі халықаралық көрмелерге
қатысып келеді. 2017 жылдан бастап шұжықтарын Мәскеу мен Санкт-Петербор қалаларына
экспорттай бастады.
ПРОИЗВОДСТВО КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ТОО «ТПК Берсанукаев» было зарегистрировано в 2009 году. С 2014 года компания является
представителем Жамбылской области в различных международных выставках, с 2017 года
экспортирует колбасные изделия в гг. Москва и Санкт-Петербург.

Жамбыл обл., Жамбыл ауданы, Жалпақ төбе ауылы
Жамбылская обл. Жамбылский р-н, с.Жалпак тобе

+7 777 092 77 77
dostar-halal@mail.ru
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ТРАНС ТЕХ
ИНТЕРНЕШНЛ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ТАМАҚ ӨНЕРКӘСІБІ
2016 жылы «Trans Tech International» ЖШС өңірдегі ең қуатты және заманауи наубайхана –
ауданы 5000 шаршы метрден асатын «Дәулет Нан» зауытын іске қосты. Зауыттағы өндіріс толық
автоматтандырылғанына қарамастан, 60 жаңа жұмыс орны ашылды. Наубайханада әртүрлі нан
өнімдерінің 55-тен астам түрі шығады (ақ бидай, қара бидай наны, нан және кондитерлік
өнімдер). Бұған қоса макарон өнімдерін шығаратын цех пен ұн тарту цехы да жұмыс істеп тұр.
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Компанией «Trans Tech International»» в 2016 году был запущен самый мощный и современный
хлебозавод в регионе - «Дәулет Нан», с производственной площадью более 5000 кв.м.
Производство на заводе полностью автоматизировано, создано 60 новых рабочих мест.
Ассортимент хлебозавода представлен более 55 наименованиями различных хлебобулочных
изделий (хлеб пшеничный, хлеб ржано-пшеничный, булочные и кондитерские изделия).
Дополнительно запущен цех по производству макарон и мукомольный цех.

Атырау обл., Атырау қ., Азаттық даңғ., 48
«Suleiman Tower» БО
Атырауская обл., г.Атырау, пр. Азаттык 48,
БЦ «Suleiman Tower»
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+7 701 908 30 38
dir_marketing@tll.kz
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ТҰМАР-КОНДИТЕР
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
КОНДИТЕРЛІК ӨНІМДЕР
«Тұмар-Кондитер» ЖШС 2018 жылдан бері жұмыс істейді. Кәсіпорын нан өнімдерін, ұннан
жасалған кондитерлік өнімдер шығарумен айналысады. Барлық тағам тек табиғи және жаңа
шикізаттан дайындалады. «Тұмар-Кондитер» ЖШС тауарлары Шығыс Қазақстан облысының
барлық өңіріне танымал.
КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
Компания «Тумар-Кондитер» осуществляет свою деятельность с 2018 года. Основным
направлением предприятия является производство хлебобулочных и кондитерских изделий.
Вся выпечка готовится только из натуральных и самых свежих продуктов. Продукция «ТумарКондитер» известна и популярна во всех регионах Восточно-Казахстанской области.

ШҚО, Семей қ., Николай Силин көш., 17
ВКО, г. Семей, ул.Николая Силина, 17

+7 701 422 17 68
tumar.konditer@mail.ru
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ТҰМАР
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
СҮТ ЖӘНЕ КОНДИТЕРЛІК ӨНІМДЕР ӨНДІРІСІ
«Balqaimaq» сүт және кондитерлік цехын 2018 жылы Мұхимова Жібек құрған. Кәсіпорын ұлттық
тағамдар негізінде сүт өңдеумен айналысады. Мұнда балқаймақ, ежегей, жент, құрт, сүзбе
сынды сүт және кондитерлік өнімдер мен ұлттық тәттілердің көпке таныс емес түрлерін ескі
дәстүрді сақтай отырып, жаңа технология арқылы өндіріп, өткеннің дәмін сезінуге мүмкіндік
береді. «Balqaimaq» өнімдері табиғи ингредиенттерден жасалған, сондықтан оларды ұзақ
уақыт сақтауға болмайды. Бірақ соған қарамастан, оның өнімдеріне сұраныс өте жоғары,
өйткені ол витаминдермен байытылған және өте пайдалы.
ПРОИЗВОДСТВО МОЛОЧНО-КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Молочно-кондитерский цех «Balqaimaq» основан Мухимовой Жибек в 2018 году. Предприятие
занимается переработкой молока, основываясь на национальной кухне. Компания производит
молочно-кондитерские изделия такие как: балкаймак, ежеге, жент, курт, творог и некоторые
виды национальных сладостей, созданные по новым технологиям с использованием старых
традиций. Продукция «Balqaimaq» готовится из натуральных игредиентов, поэтому не может
долго храниться. Но несмотря на это спрос на данную продукцию очень высок, так как она
обогащена витаминами и очень полезна для здоровья.
Қызылорда обл., Қызылорда қ., Астана даңғ., 2в
Кызылординская обл., г. Кызылорда, пр. Астана, 2в
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zmukhimova@mail.ru
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УСОЛОЧКА
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ЖАРТЫЛАЙ ФАБРИКАТТАР ӨНДІРІСІ
2009 жылы құрылған «Усолочка» ЖШС Павлодар облысының нарығында және одан тыс
жерлерде жоғары сапалы жартылай фабрикаттар шығаратын компания ретінде танылған.
Өнімдер қолмен түйіледі және тек табиғи, таза шикізаттан жасалады. Тисті сертификаттары бар,
зертханада тексерулерден өткен.
ПРОИЗВОДСТВО ПОЛУФАБРИКАТОВ
ТОО «Усолочка», образованное в 2009 году, зарекомендовало себя на рынке Павлодарской
области и за ее пределами как компания с высоким качеством продукции. Продукция лепится
вручную и только из натурального сырья. Товар сертифицирован и прошёл лабораторные
исследования.

Павлодар обл., Павлодар қ., Майра көш.,33/2
Павлодарская обл., г.Павлодар, ул. Майра, 33/2

+7 776 318 08 74
genish98@gmail.com
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ТҰЛПАР ФИРМАСЫ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ШҰЖЫҚ ӨНІМДЕРІ МЕН ДЕЛИКАТЕСТЕР ӨНДІРУШІСІ
«Тұлпар» ЖШС ет-шұжық өнімдерін өндіретін отандық нарықтағы ірі кәсіпорындардың бірі.
Мұнда піскен, ысталған, жартылай ысталған шұжықтар, жеңсік ас түрлері шығады. Заманауи
өндіріс, табиғи шикізат пен дәмдеуіш, жоғары білікті мамандар – «Тұлпар» фирмасы жетістігінің
сыры. «Любимые колбасы» сауда белгісімен шығатын тауар Қазақстанда ғана емес, Ресейге де
экспортталады.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ДЕЛИКАТЕСОВ
ТОО фирма «Тулпар» - один из крупнейших мясных производителей на рынке Казахстана.
Компания производит широкий ассортимент вареной, варено-копченной, полукопчёной,
сырокопченой продукции, а также деликатесов. Модернизированное производство,
натуральное сырьё, специи, высококвалифицированные специалисты делают торговые марки
«Тулпар», «Любимые колбасы» - сильным и качественным игроком на рынке колбасных
изделий Казахстана и Российской Федерации.

Қарағанды обл., Карағанды қ., Әлихан Бөкейхан ауд.
Карагандинская обл., г. Караганда,
р-н Алихана Бокейханова
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ЧАЙНЫЙ ЦЕНТР
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ШАЙ ӨНДІРІСІ
«Шай орталығы» компаниясы өз қызметін 1998 жылы бастады. Негізінен шәй импорттап, оны
қаптап, сатумен айналысады. Кәсіпорын арзан сорттардан элиталық сорттарға дейінгі шайдың
барлық түрін ұсынады. Мұнда Кения, Үндістан, Цейлон және Қытайдан келген шайдың көптеген
түрі бар. Өнімдер сан алуан болғанмен, жалпы сипаттамасы бір. Ол – қалта көтерерлік баға
және сапалы өнім.
ПРОИЗВОДСТВО ЧАЯ
Компания «Чайный центр» начала свою деятельность в 1998 году. Компания представляет все
многообразие чая от демократичных сортов до элитных. В портфеле компании представлены
различные виды чая из Кении, Индии, Цейлона, Китая. При всем разнообразии продукция
имеет общую характеристику - это всегда наилучший продукт в данной ценовой категории.

Алматы обл., Қарасай ауданы, Алмалыбақ ауылы,
Бабаева көш.,4
Алматинская обл., р-н Карасайский, п. Алмалыбак,
ул. Бабаева, 4

+7 (727) 388 39 28
ofﬁce@teacenter.kz
www.teacenter.kz
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ЧУКЕЕВА
ГУЛЬЖАН КАЗАЛИЕВНА
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
КОНДИТЕР ӨНІМДЕРІ
«Чукеева Гульжан Казалиевна» ЖК 2009 жылдан бастап кондитерлік өнімдер пісіріп, сатумен
айналысады. Цехтан негізінен печеньенің түр-түрі, шәйға арналған тәттілер шығады. Қазір
«Чукеева Гульжан Казалиевна» ЖК өнімдері «Ахмет» сауда белгісімен Семей қаласында ғана
емес, іргелес аудандарда, Өскемен және Павлодар қалаларында да сатылып жатыр.
КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
ИП «Чукеева Гульжан Казалиевна» функционирует с 2009 года. Основным видом деятельности
компании является производство кондитерских изделий, в частности печенья. На
сегодняшний день продукция кондитерского цеха ИП «Чукеева Гульжан Казалиевна» под
торговой маркой «Ахмет» известна и популярна в Семее, Усть-Каменогорске и Павлодаре.

ШҚО, Семей қ., Гагарин көш., 325
ВКО, г. Семей, ул. Гагарина, 325
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+7 701 479 97 47
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ШИН-ЛАЙН
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
БАЛМҰЗДАҚ ӨНДІРІСІ
«Шин-Лайн» компаниялар тобы – Қазақстан нарығының 40%-ға жуығын қамтып отырған,
Орталық Азиядағы ең ірі балмұздақ өндіруші. Шетелге алғаш балмұздақ экспорттаған
компания. Зауытта балмұздақтың 140-тан астам түрі шығады. Сондай-ақ тауарлар арасында сүт
өнімдері, мұздатылған тағамдар мен тез дайындалатын кеспе түрлері де бар.
ПРОИЗВОДСТВО МОРОЖЕНОГО
Группа компаний «Шин-Лайн» – крупнейший производитель мороженого в Центральной Азии
с долей рынка в Казахстане около 40%, первый отечественный экспортер мороженого на
зарубежные рынки. Компания производит более 140 видов мороженого, а также молочные
продукты, замороженные полуфабрикаты и лапшу быстрого приготовления.

Алматы обл., Іле ауданы, Байсерке ауылы, 58
Алматинская обл., Илийский р-н, с. Байсерке, 58

+7 (727) 290 38 00
shin-line@shin-line.com
www.shin-line.com
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ЭКОДОМ-ПАВЛОДАР
«ЕҢБЕК»

СҮТТІ ҚАЙТА ӨҢДЕУ ЖӘНЕ СҮТ ӨНІМДЕРІ МЕН ҰЛТТЫҚ ТӘТТІЛЕР ӨНДІРУ
«ЭкоДом-Павлодар» ЖК – жас, қарқынды дамып келе жатқан компания. 2021 жылы құрт, қоспа
және басқа да ұлттық тағамдар өндірісі іске қосылды. Қазіргі уақытта компания Нұр-Сұлтан,
Павлодар, Семей, Екібастұз және Ақсу қалаларының супермаркеттер желісіне 30-дан астам
өнім түрлерін жеткізіп отыр.
ПЕРЕРАБОТКА МОЛОКА И ПРОИЗВОДСТВО МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ И НАЦИОНАЛЬНЫХ
СЛАДОСТЕЙ
«ЭкоДом-Павлодар» - молодая, интенсивно развивающаяся компания. В 2021 году компания
запустила производство курта, коспы и других видов национальных продуктов. На данный
момент в ассортименте компании уже более 30 наименований изделий, которые поставляются
в сети супермаркетов гг. Нур-Султан, Павлодар, Семей, Экибастуз и Аксу.

Павлодар обл., Павлодар қ., Нұрмағамбетов көш., 14-49
Павлодарская обл., г. Павлодар,
ул. Нурмагамбетова 14-49
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ЭМ-НУР
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
СҮТ ӨНІМДЕРІ
Кәсіпорын 2001 жылы «ЭМ-НУР» брендімен қаймақ, сүзбе және ірімшік сияқты сүт өнімдерін
шығара бастады. Ал 2018 жылы олар тек ірімшік өндірісіне мамандануды ұйғарды. Осы
мақсатта түрік технологиясы бойынша ірімшік жасаудың қыр-сырын білетін тәжірибелі
технологтарды тартты. Шикізат ретінде майлы және ірімшік өндіруге өте қолайлы галштинфриз тұқымды сиырлардың сүті ғана сатып алынады. Зауыт айына 260 тоннаға дейін ірімшік
шығара алады.
ПРОИЗВОДСТВО МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
ТОО «ЭМ-НУР» с 2001 года занимается производством молочных продуктов, таких как: сметана,
творог и сыры. В 2018 году компания начала специализироваться только на производстве сыра,
для этого на предприятие привлекли опытных технологов, знающих тонкости в сыроварении
по турецкой технологии. Для варки сыра закупается молоко коров, только галштинофризовской породы, которые обладают высоким процентом жирности и хорошо подходят для
производства сыра. Мощность завода позволяет выпускать до 260 тонн сыра в месяц.

Шымкент қ., Мартөбе е/м, Жібек Жолы көш., 486
г. Шымкент, ж/м Мартобе, ул. Жибек Жолы, 486

+7 (7252) 26 90 92
em.nur@mail.ru
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ЮЛИАННА
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
НАН, ҰННАН ЖАСАЛҒАН КОНДИТЕРЛІК ӨНІМДЕР
«Чудо-Печка» кулинариясы ең жақсы рецепт бойынша үйдегідей етіп тәтті-дәмділер пісіреді.
Тағамды еш тұрақтандырғыш, дәм алмастырғыш, хош иіс беретін қоспалар мен бояуыштар
пайдаланбай, табиғи жоғары сапалы шикізаттан дайындайды. Мұндай өнімдер өте аз уақыт
сақталады. Көптеген рецепттер ана-әжелерден жеткен. Сонымен бірге заманауи әдіспен де
пісіріледі. Қазір сексеннен астам тағам түрі шығады.
ПРОИЗВОДСТВО ХЛЕБА, ПРОИЗВОДСТВО СВЕЖИХ МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ,
ТОРТОВ И ПИРОЖНЫХ
Основная концепция кулинарии «Чудо-Печка» - это приготовление выпечки аналогично
домашней по лучшим рецептам и исключительно из натурального высококачественного
сырья, без использования каких-либо заменителей, ароматизаторов, красителей и
искусственных добавок, что напрямую отражается на очень маленьких сроках хранения
продукции. Текущее меню насчитывает более 80 наименований готовой продукции, которое
постоянно расширяется новым ассортиментом.

Нұр-Сұлтан қ., Түркістан көш.,10, НП-122
г. Нур-Султан, ул. Туркестан, 10, НП-122
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ЯКАР
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
КӘМПИТ ӨНДІРІСІ
«Якар» ЖШС карамель кәмпиттерін шығаратын отандық ірі кәсіпорындардың бірі. Қазақстанда
ғана емес, сондай-ақ Орталық Азиядағы карамель кәмпит өндіру бойынша көшбасшы
саналады. Кондитерлік өнімдер экспортталады және елдің ішкі нарығында да сатылады.
Өнімнің ассортименті 54 атауға дейін жетеді. Фабрика отандық және халықаралық көрмелерге
ұдайы қатысып тұрады.
ПРОИЗВОДСТВО КОНФЕТ
ТОО «Якар» является одним из крупнейших производителей карамельных леденцов в
Казахстане. Компания является лидером в Казахстане, а также в Средней Азии по
производству карамельных леденцов на палочке. Производство кондитерских изделий
ориентировано на экспорт и на внутренний рынок Казахстана. Сбыт продукции
осуществляется посредством оптовой торговли по всем регионам страны. Ассортимент
продукции возрос до 54 наименований. Фабрика неоднократный участник отечественных и
международных выставок.

Алматы обл., Қаскелең қ.,
«Ленинский» шаруа қожалықтары бірлестігі, 267/1
Алматинская обл., г.Каскелен,
ассоциация крестиянских хозяйств «Ленинский»,267/1

+7 (727) 308 01 15
info@yakar.kz
www.yakar.kz
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ECOMOL SERGEEVKA
«ҚАРАПАЙЫМ ЗАТТАР ЭКОНОМИКАСЫ»
«ЭКОНОМИКА ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ»
КОНСЕРВІЛЕНГЕН СҮТТЕН БАСҚА СҮТТІ ӨҢДЕУ ЖӘНЕ СЫР ӨНДІРУ
Петропавл қаласындағы EcoMol Sergeevka сүт өңдеу және сүт өнімдерін өндіру кәсіпорны 2019
жылдан бастап жұмыс істейді. Өндіріс тәулігіне 10 тонна немесе жылына 3,6 мың тонна сүт
өнімдерін шығарады. Зертхана сараптамасының қатаң тексеруінен өтіп, табиғи сиыр сүтінен
майлылығы 3.2% пастерленген сүт, майлылығы 82.5% және 72.5% тұздалмаған тәтті-сары
майдың екі түрі, майсыз сүзбе, майлылығы 5% сүзбе ірімшігі, тұзды брынза, майсыз тұзды құрт
секілді өнімдер шығарады.
ПЕРЕРАБОТКА МОЛОКА, КРОМЕ КОНСЕРВИРОВАНИЯ, И ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ
С 2019 года в г. Петропавловск действует предприятие по переработке молока и производству
молочной продукции. Мощность производства составляет 10 тонн молока в сутки или 3,6 тыс
тонн в год. Продукция изготавливается из натурального коровьего молока высшего качества,
которое регулярно проходит лабороторную экспертизу. Ассортимент продукции состоит из
пастеризованного молока жирностью 3.2%, двух видов сладко-сливочного несоленого масла
жирностью 82.5% и 72.5%, нежирного творога, творога с жирностью 5%, сыра рассольного
брынзы, нежирного соленого курта.

СҚО, Петропавл қ., Промышленная көш., 7Б
СКО, г. Петропавловск, ул. Промышленная, 7Б
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ecomol_sergeevka@mail.ru
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AMANAT ECO GROUP
«ЕҢБЕК»

КІЛЕМ ӨНДІРІСІ
«Amanat Eco Group» ЖШС компаниясының негізгі қызметі эко өнімдер өндіру және
тұтынушының экологиялық таным, мәдениетін қалыптастыру. Компания эко сөмке, эко рюкзак,
табиғи материалдардан жасалған эко-сыйлыққаптар, сондай-ақ киіз және эко былғарыдан
жасалған конференц сөмкелер шығарады.
ПРОИЗВОДСТВО ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Основной деятельностью компании «Amanat Eco Group» является производство экопродукции
и формирование экологической сознательности потребителя. Компания производит экосумки,
экорюкзаки, подарочные экомешочки из натуральных материалов, а также конференц-сумки
из войлока и экокожи. С 2021 года компания запустила производство одежды в стиле sportchic
с национальном калоритом.

Шымкент қ., Нұртас ш/а, Құлагер көш., 40
г. Шымкент, мкр. Нуртас, ул. Кулагер, 40

+7 747 918 91 52
amanatg@inbox.ru
www.amanateco.kz
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ALMA-TEX LTD
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ШҰЛЫҚ-БАЙПАҚ БҰЙЫМДАР ӨНДІРІСІ
17 жылдан астам уақыт бойы киім-кешек, тұрмыстық химия және техника сатумен айналысқан
«ALMA-Tex LTD» ЖШС басшысы Глеб Мальцев 2017 жылы трикотаж шұлық бұйымдары өндірісін
ашты. Іс бастарда Глеб Арнольдович Өзбекстандағы шұлық зауытына бірнеше рет барып,
жабдық жеткізушілермен іскерлік кездесу, келіссөздер өткізді. Қазір құрамынада мақта-мата
жіптері көп және спандекс қосылған жоғары сапалы өнімдер шығарады.
ПРОИЗВОДСТВО ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Компания «ALMA-Tex LTD» образована в 2017 году с целью реализации нового проекта по
производству трикотажных чулочно-носочных изделий с высоким содержанием гребенной Х/Б
пряжи и добавлением спандекса. Руководитель компании Мальцев Г.А. имеет более 17 лет
опыта создания и развития торговых предприятий одежды, обуви, бытовой химии, бытовой
техники. При реализации проекта предприниматель неоднократно посещал существующие
производства чулочно-носочных изделий в Узбекистане, провел множество деловых встреч и
переговоров с поставщиками оборудования.

Алматы қ., Түрксіб ауданы, Ровенский көш.,4
г. Алматы, Турксибский р-н, ул.Ровенского, 4

+7 701 718 41 00
info@alma-tex.kz
www.alma-tex.kz
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ASTANA TEREN KZ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
КИІМ ӨНДІРІСІ
«Hoodie&Boom» – белсенді өмір салтын ұстанатын адамдарға, серуенге, спортқа, демалысқа,
спорт-шик стилінде күнделікті киюге арналған киім шығаратын қазақстандық бренд.
Костюмдерді жасау кезінде OEKO-TEX Standard 100 әлемдік стандартына сай келетін жоғары
сапалы экологиялық футер мен заманауи жабдықтар пайдаланылады. Брендтің ресми тіркеуі
және «Intellectual Kazakhstan» патенттік бюросында тауар белгісі бар.
ПРОИЗВОДСТВО ОДЕЖДЫ
«Hoodie&Boom» - это казахстанский бренд, производящий одежду для повседневной носки в
стиле спорт-шик. Компания создает продукцию для людей, ведущих активный образ жизни для прогулок, спорта, отдыха. При создании костюмов компания использует
высококачественный экологичный футер, соответствующий мировым стандартам OEKO-TEX
Standard 100 и современное оборудование. Бренд имеет официальную регистрацию и
товарный знак в Патентном Бюро «Intellectual Kazakhstan».

Нұр-Сұлтан қ., Е 10 көш., 17Н үй, 4-пәтер
г. Нур-Султан, ул. Е10, дом 17Н, кв. 4
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+7 701 557 88 18
@hoodie___boom
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AVISHU
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
КИІМ МЕН АКСЕССУАРЛАР ӨНДІРІСІ
AVISHU – жайлы киім, бірегей сән және тиімді бағаның басын қосатын бренд. Команда 2015
жылы онлайн ателье болып құрылған. Қазір 400 шаршы метр жрді алып жатқан өндірісі мен
штатында 25 қызметкері бар компания. Киімдер коллекциясы әр саланың ерекшеліктерін
ескере отырып жасалады және тұтынушының талаптарына қарай бейімделеді. Бұл брендті
жасау барысында әр модель мұқият зерделеніп, материалдар мен аксессуарлардың сапасы,
түстер палитрасы таңдалып, теңдесі жоқ стильге қол жеткізуге тырысады.
ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ ВИДОВ ОДЕЖДЫ И АКСЕССУАРОВ
«AVISHU» - бренд, направленный на создание профессионального образа, сочетающего
комфорт, индивидуальность и практичность. Компания была основана в 2015 году как онлайнателье. В настоящее время «AVISHU» имеет производство в масштабах 400 кв. метров, со
штатом сотрудников 25 человек. Коллекции бренда создаются со спецификой каждой сферы
деятельности и адаптированы в соответствии с потребностями клиента. Составляющие бренда
«AVISHU» - это тщательный подход к созданию каждой модели, качество материалов и
фурнитуры, цветовая палитра и ни с чем не сравнимый стиль.

Қарағанды қ., Тәттімбет к., 10/5
г. Караганда, ул.Таттимбета, 10/5

+7 702 53 000 23
avishu@mail.ru
www.avishu.kz
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BABY MALL PVL
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
БАЛАЛАРҒА АРНАЛҒАН ТОҚЫМА ЗАТТАР ӨНДІРІСІ
«Baby mall pvl» балалар тоқыма студиясының өнімдері сәбилерге жайлылық сыйлайды.
Кәсіпорын перзентханадан шығарып алуға қажет жиынтықтар, асты-үсті бірге тоқылған
киімдер, комбинезондар, орауға қажет заттар, бесік жабдықтары, жүкті әйелдерге арналған
арнайы жастықшалар шығарады. Бұйымдар қайталанбас эксклюзив эскиздер мен атын жазып
кесте төгу арқылы ерекшеленіп тұрады.
ПРОИЗВОДСТВО ДЕТСКОГО ТЕКСТИЛЯ
Студия детского текстиля «Baby mall pvl» создает уют для малышей. Ассортимент разнообразен:
комплекты на выписку, конверты, слипы, комбинезоны, коконы, бортики в кроватку, подушки
для беременных, костюмы детские, именные булавочки-обереги. Неповторимость комплектам
придают эксклюзивные эскизы, именные вышивки, вложенные в каждое изделие.

Павлодар қ., Шокин көш., 38
г. Павлодар, ул. Чокина, 38

116

+7 771 043 18 49
kayl13matiz@mal.ru
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CLOTWELL
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
АРНАЙЫ КИІМДЕР ӨНДІРІСІ
«CLOTWELL» тігін фабрикасы мұнай, құрылыс, медицина, жеңіл өнеркәсіп, әскери т.б салаларға
арнайы киімдер, дәмхана мен мейрамхана, қонақ үй, демалыс орындарындағы қызмет көрсету
персоналына арналған формалар тігумен айналысады. «ROKA» брендімен күнделікті киетін
трикотаж киімдер де шығарады.
ПРОИЗВОДСТВО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ КОРПОРАТИВНОЙ ОДЕЖДЫ
Швейная фабрика «CLOTWELL» основывается на производстве специализированной
корпоративной одежды для различных отраслей: нефтяной, строительной, пищевой, военной,
медицинской. На предприятии ведётся пошив униформы и одежды для обслуживающего
персонала и работников кафе и ресторанов, гостиниц и курортов, рекламных компаний и т.д.
Кроме этого бренд «ROKA» занимается пошивом повседневной трикотажной одежды.

Талғар қ., Қарасай батыр көш., 2/1
г. Талгар, ул.Карасай-Батыра, 2/1

+7 727 388 22 44
www.clotwell.kz
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DALATEX
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ТІГІН ФАБРИКАСЫ
Қызылорда қаласында орналасқан «Dalatex» тігін фабрикасында ерлер жейдесі тігіледі. Қазір
өнім тек Қазақстан нарығында ғана емес, Ресейге де экспортталып жатыр. Компания соңғы сән
үлгілері бойынша, әртүрлі матадан кең-мол, денеге құйып қойғандай жабысып тұратын немесе
қынама бел үлгідегі стильді жейделерді ұсынады.
ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА
Основным направлением фабрики «Dalatex» является производство и реализация мужских
сорочек на территории Казахстана и России. Компания предлагает стильные рубашки
свободного, приталенного и полуприталенного кроя с различными тканями и моделями.

Қызылорда қ., Қорқыт ата көш., №134В
г. Кызылорда, ул. Коркыт ата, №134В

+7 702 331 37 17
dalatex.kz@mail.ru
www.dalatex.kz
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DANMARD
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ТІГІН, ШҰЛЫҚ ЖӘНЕ ШЕВРОН ӨНДІРІСІ
«DANMARD» компаниясы – трикотаж, шұлық өнімдерін, жеке қорғану құралдарын, шатыр,
арнайы жабдықтар, әскери киім формасы, жапсырма (ерекшелік белгісі), өрт сөндірушілердің
арнайы қорғаныш киімін шығаратын отандық өндіруші. Нұр-Сұлтан қаласында заманауи
жабдықталған цехтары бар. Отандық жеңіл өнеркәсіп саласын үнемі жетілдіруге, дамытуға
қатысты тың идеяларды жүзеге асыруға тырысатын «DANMARD» компаниясы табиғи,
экологиялық таза, бағасы қымбат емес, ыңғайлы киім шығарады.
ШВЕЙНОЕ, НОСОЧНОЕ И ШЕВРОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Компания «DANMARD» является отечественным производителем трикотажных, носочных
изделий, средств индивидуальной защиты, палаточной продукции, специального снаряжения,
военной формы, специальной защитной одежды для пожарных. Организация имеет
собственные производственные цеха в г. Нур-Султан, которые оснащены современным
оборудованием. Компания стремимся к постоянному совершенствованию процессов,
воплощению новых идей, связанных с развитием, как производства, так и легкой
промышленности Казахстана в целом. В настоящее время компания «DANMARD» создает
лучшую, комфортную одежду по доступной цене из натурального и экологически чистого сырья.
Нұр-Сұлтан қ., Орлыкөл көш., 14/3
г. Нур-Султан, ул. Орлыкол, д. 14/3

+7 (7172) 78 00 11
info@danmard.com
www.danmard.kz
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ELLIN SHOES
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ЕРЛЕРДІҢ БЫЛҒАРЫ АЯҚ КИІМІН ӨНДІРУ
«ELLIN SHOES – табиғи былғары мен аң терісінен, ерлерге арнап сәнді аяқ киім тігетін ГрекияҚазақстан бірлескен кәсіпорыны. Компания әр маусым сайын өнім түрлерін жаңартып, жүзден
аса аяқ киім үлгісін шығарып отырады. Тұтынушыларға жылына елу мың жұп дайын аяқ киім
ұсынылады. Ұлттық сараптама және сертификаттау орталығында шығарылатын өнімнің
сәйкестік декларациясы тіркелген.
ПРОИЗВОДСТВО МУЖСКОЙ КОЖАНОЙ ОБУВИ
«ELLIN SHOES» – совместное греческо-казахстанское предприятие, занимающееся
производством мужской модельной обуви из натуральной кожи и меха. Компания производит
более 100 моделей продукции, обновляя ассортимент каждый сезон. Производственная
мощность предприятия составляет 50 тысяч пар готовой обуви в год.

Тараз қ., Хусаинов көш., 7А
г. Тараз, ул. Хусаинова, 7А
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+7 777 044 19 84
ellinshoes@gmail.com
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KADAM.KZ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2020»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020»
АЯҚ-КИІМ, СӨМКЕЛЕР ӨНДІРІСІ
«Kadam.kz» атты отандық бренд 2015 жылдан бері ұлттық нақышта өрнектелген былғары аяқкиім шығарады. Бренд өнімдері сапалы және табиғи теріден ғана жасалады. Компания
«Қазақстанның үздік тауарлары», «EXPO & WOMEN», «Ұлы дала», «Ұлы дала рухы» сияқты
көптеген байқаулар мен жәрмеңкелерге, халықаралық көрмелерге қатысқан. 2022 жылдың
басында компания өз өнімдерін Үндістандағы халықаралық көрмеде ұсынды.
ПРОИЗВОДСТВО ОБУВИ, СУМОК
Отечественный бренд «Kadam.kz» выпускает кожаную обувь с национальным узором с 2015
года. Продукция бренда производится исключительно из качественных и натуральных
материалов. Компания ежегодно участвует в различных конкурсах, ярмарках, международных
выставках, таких как: «лучший товар Казахстана», «EXPO&WOMEN», «Ұлы дала», «Ұлы дала рухы».
В начале 2022 года компания представила свою продукцию на международной выставке в
Индии.

Алматы қ., Жібек Жолы көш., 55
г. Алматы, ул. Жибек Жолы, 55

+7 778 589 20 42
kadam_kz77@mail.ru
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LOMUANG
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2020»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020»
АЯҚ КИІМ ӨНДІРІСІ
«LomuanG» ЖШС 2014 жылдан бастап би, театр, сахна мен балаларға арналған ортопедиялық
аяқ киім шығарып келеді. Қазақстанда шығарылған экологиялық таза өнім суық өткізбейді,
ыңғайлы әрі жылы.
ПРОИЗВОДСТВО ОБУВИ
ТОО «LomuanG» специализируется на производстве и пошиве танцевальной, театральной,
сценической, детской ортопедической обуви с 2014 года. Обувь изготавливается только из
натуральной кожи без добавления каких-либо примесей. Экологически чистая обувь
казахстанского производства защитит от холода и подарит комфорт и тепло.

Ақмола обл., Целиноград ауданы, Сарайлы ауылы,
Айбын көш.,21
Акмолинская обл., Целиноградский р-н, с. Арайлы,
ул. Айбын, 21
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+7 705 585 38 31
@arystan_shoes
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NP-CONSULTING
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ЖЕКЕ ҚОРҒАНЫС ҚҰРАЛДАРЫН ӨНДІРУ
ТОО «NP-Consulting» компаниясы мұнай және құрылыс салалары үшін дулыға өндіріп, сатумен
айналысады. Бұл жергілікті өнімдер берік, кез-келген ауа-райына төзімді, неміс технологиясы
бойынша жасалған және ең сапалы дулыға. Өндірісте барлық процесс автоматтандырылған.
ПРОИЗВОДСТВО СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Компания «NP-Consulting» производит и реализует защитные каски для нефтяных и
строительных отраслей. Эти изделия местного производства отличаются долговечностью и
устойчивостью к любым погодным условиям. Они выпускаются по немецкой технологии, а
жесткий контроль качества делает каски лучшими в своем сегменте. Весь процесс в цехе
автоматизирован.

Қызылорда қ., Қорасан ата көш., 41
г. Кызылорда, ул. Хорасан Ата, 41

+7 701 760 59 45
npconsultingservices@gmail.com
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MATEX
«ҚАРАПАЙЫМ ЗАТТАР ЭКОНОМИКАСЫ»
«ЭКОНОМИКА ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ»
ТРИКОТАЖ ЖӘНЕ ТРИКОТАЖ ШҰЛЫҚТАР МЕН БАЙПАҚТАР ӨНДІРІСІ
«MATEX» ЖШС 2018 жылдан бері шұлық, трикотаж бас киімдер мен шарфтардың түр түрін
шығарып келеді. Фабрика өзбек және түрік елінің жоғары сапалы шикізатынан отбасы
мүшелеріне қажет киімдер ұсынады. Ашылғанына көп уақыт өте қоймаса да тауарлар
Қазақстан мен Ресей нарығында сұранысқа ие.
ПРОИЗВОДСТВО ВЯЗАНЫХ И ТРИКОТАЖНЫХ ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ТОО «MATEX» открылось в 2018 году. Компания специализируется на изготовлении чулочноносочных изделий, а также вязанных шапок и шарфов. На фабрике производят широкий
ассортимент мужской, женской и детской продукции из высококачественного сырья
узбекского и турецкого производства. Несмотря на молодость компании, товар и
предлагаемый ассортимент пользуется спросом на рынках Казахстана, а также в России.

СҚО, Петропавл қ., Ж.Жабаев көш., 249
СКО, г. Петропавловск, ул. Ж.Жабаева, д. 249

+7 701 031 66 64
Matex-socks@mail.ru
www.matexmarket.kz
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MEDINA SAKTAGANOVA
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ҰЛТТЫҚ КИІМДЕР МЕН СЫРТ КИІМДЕРДІ ӨНДІРУ ЖӘНЕ САТУ
«MEDINA SAKTAGANOVA» серіктестігі 2015 жылдан бері нарықта. Ұлттық ою-өрнекпен
безендірілген, жоғары сапалы материалдардан киімдер тігумен айналысады. 16 жастан 80
жасқа дейінгі қыздар мен әйелдерге арналған жеке бренд топтамалары сән көрсетілімдерінде
көрсетіледі. Құрылтайшысы Медина Сақтағанова брендті үнемі дамытып, қызметкерлерін
оқытып, шабыттандырып отырады.
ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА НАЦИОНАЛЬНЫХ КОСТЮМОВ И ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ
Компания «MEDINA SAKTAGANOVA» на рынке fashion-бизнеса с 2015 года. Коллекции бренда
зарекомендовали себя на показах мод и отражают культуру и традиции региона. Одежда с
национальными орнаментами выполнена из материалов качества «премиум». Целевая
аудитория бренда - это девушки и женщины от 16 до 80 лет. Основатель и главный творец Медина Сактаганова постоянно развивает бренд, обучается и вдохновляет своих сотрудников.

Маңғыстау обл., Ақтау қ., 17 ш/а, 4 ғимарат
Мангистауская обл., г.Актау, 17 мкр., 4 зд.

+7 702 262 61 17
@medina_saktaganova_atelier

125

КИІМ-КЕШЕК, АЯҚ КИІМ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ

PARAGONE-SZA
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
АРНАЙЫ КИІМ ТІГУ
«Paragone-SZA» ЖШС Қазақстан нарығында 2011 жылдан бері жұмыс істейді және медицина
мамандары, мейрамхана мен дәмхана, мұнай-газ саласының жұмысшылары үшін арнайы киім
тігеді. Сондай-ақ тау-кен өндірісі үшін қапшықтар мен төсек-орын тыстарын шығарады. Осы
уақыт ішінде компания Алматы мен Астана қалаларында елу шақты компанияға қызмет
көрсетіп, Алматы қаласында жеке дүкенін ашты.
ПРОИЗВОДСТВО ВЯЗАНЫХ И ТРИКОТАЖНЫХ ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПОШИВ
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ
ТОО «Paragone-SZA» работает на рынке Казахстана с 2011 года и занимается пошивом
специальной одежды для медицинских работников, персонала ресторанов и кафе, работников
нефтегазовой отрасли, а также производит мешки для горнодобывающей промышленности и
постельное белье. На счету «Paragone-SZA» более 50 обслуженных клиентов из г. Нур-Султан и
г. Алматы. Кроме того компания имеет собственный магазин в г. Алматы.

Жамбыл обл., Тараз қ., Мәмбет батыр көш., 4
Жамбылская обл., г. Тараз, ул. Мамбет батыра, 4
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PROFI CONSULTING GROUP
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
АРНАЙЫ КИІМДЕР ТІГУ
«Proﬁ Consulting Group» ЖШС түрлі түсті, аралас маталардан жазғы және қысқы арнайы
киімдер тігумен айналысады. Компания мұнай, металлургия өнеркәсібіндегі жұмысшы,
инженер, құрылысшы, дәнекерлеушілер мен шағын және ірі өндірістік цехтардағы
жұмыскерлерге арналған жұмыс киімдерін шығарады. Әр түрлі салаларға арналған жұмыс
киімдері сипаттамалары мен қорғаныс қасиеттері бойынша ерекшеленеді.
ПОШИВ СПЕЦ. ОДЕЖДЫ
Основной целью компании «Proﬁ Consalting Group» является пошив летней и зимней
спецодежды из смесовых тканей разного цвета. Компания выпускает рабочую одежду для
работников нефтяной отрасли, сталелитейной отрасли, инженеров, строителей, сварщиков,
работников малых и больших производственных цехов. Рабочая одежда для разных отраслей
промышленности отличается по характеристикам и защитным свойствам, конкретно для
каждой отрасли.

Атырау обл., Атырау қ., Байжігітов көш., 31 б
Атырауская обл., г. Атырау, ул. Байжигитова, 31 б

+7 702 457 44 66
www.iqgroup.kz
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SALTANAT
«ЕҢБЕК»

ӘЙЕЛДЕРГЕ АРНАЛҒАН КИІМ ТІГУ АТЕЛЬЕСІ
Жас кәсіпкер Салтанат Қуанышқызы жеке ательесі арқылы 2019 жылдан бері халыққа қызмет
көрсетіп келеді. Мұнда тапсырыс бойынша әйелдер киімі тігіледі. Дайын өнімді кәсіпкер
Қызылордадағы unique_showroom, Алматыдағы Tisert және Ақтөбедегі Brandon көрме залдары
арқылы сатады. Сонымен қатардағы әлеуметтік желілердегі бизнес парақшасы арқылы
белсенді насихаттап, өткізеді.
АТЕЛЬЕ ПО ПОШИВУ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ
Предприниматель Салтанат Қуанышқызы занимается пошивом женской одежды собственного
дизайна. У нее свое ателье, она осуществляет предпринимательскую деятельность с 2019 года.
Реализацию готовой продукций предприниматель развивает через деятельность «шоу-румов»
unique_showroom- в г. Кызылорде, Tisert – в г.Алматы и Brandon – в г.Актобе, также она активно
работает через бизнес- страницу инстаграмм @sq_clothes_atelier.

Қызылорда қ., Шұғыла ш/а, №26/68
г. Кызылорда, мкр. Шугла, №26/68
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+7 775 765 35 75
saltow90@mail.ru
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SENS FASHION
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
МЕКТЕП, КЕҢСЕ КИІМДЕРІ МЕН ТРИКОТАЖ ӨНДІРІСІ
«Sens Fashion» ЖШС 2020 жылдың 21 қазанында тіркелген, Солтүстік Қазақстан облысындағы
орта білім беру ұйымдары үшін міндетті мектеп формасына қойылатын талаптарға сай келетін
киім шығаратын ірі отандық өндіруші. Тауарларын бүкіл Қазақстан бойынша сатады, сонымен
қатар Ресейге импорттайды. Қазіргі уақытта компания Петропавл қаласының 30-дан астам
мектебін және Солтүстік Қазақстан мен Ақмола облыстарының 270-тен астам мектебін
(барлығы 50 000-нан астам оқушы) мектеп формасымен қамтамасыз етіп отыр.
ПРОИЗВОДСТВО ШКОЛЬНОЙ, ОФИСНОЙ ОДЕЖДЫ И ТРИКОТАЖА
ТОО «Sens Fashion» зарегистрировано в 2020 году. Компания является крупнейшим
отечественным производителем школьной формы в Северо-Казахстанской области,
соответствующим требованиям к обязательной школьной форме для организаций среднего
образования. Предприятие реализует произведенный товар не только в Казахстане, но и
экспортирует его в Россию. ТОО «Sens Fashion» принимает участие в программах
государственных закупок, сотрудничает со школами города и области. В настоящее время
компания обеспечила школьной формой более 30 школ в г. Петропавловск и более 270 школ в
Северо-Казахстанской и Акмолинской областях (общим количеством более 50 000 учащихся).
СҚО, Петропавл қ., Н.Назарбаев көш., 270А
СКО, г. Петропавловск, ул. Н.Назарбаева, дом 270А

+7 (7152) 51 14 48
sales@sensfashion.kz
www.sensfashion.kz
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Z ОБУВЬ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2020»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020»
АЯҚ-КИІМДЕР ӨНДІРІСІ
«Z shoeskz» бренді – таза былғары, жоғары сапалы гипоаллерген материалдан жасалған, тозбас
табаны бар, заманауи дизайн мен қалта көтерерлік бағадағы ыңғайлы аяқ киім. Дәл осы
компоненттер брендті танымал етіп, компанияны дамытуға мүмкіндік береді. Жаңа идеялар
мен технологияларды енгізіп отыру брендтің түпнұсқа болып қалуы мен үнемі трендте болуына
мүмкіндік береді. Компания тұтынушыларды сапалы аяқ киіммен қуантуды мақсат тұтқан.
ПРОИЗВОДСТВО ОБУВИ
Бренд «Z shoeskz» – это натуральная кожа, качественные гипоаллергенные материалы,
износостойкая подошва и удобная колодка. Цель компании состоит в стремлении радовать
покупателей качественной обувью. Компания строит концепцию согласно следующим
условиям: превосходное качество, доступная цена, современный дизайн. Именно эти
составляющие делают бренд успешным, дают возможность развивать компанию. А постоянный
поиск новых идей и технологий позволяют бренду быть оригинальным и оставаться в тренде.

Нұр-Сұлтан қ., Республика даңғ., 45, «Мечта» СҮ
г. Нур-Султан, пр. Республики 45, ТД «Мечта»
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+7 707 105 77 15
@Zshoeskz
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ZAF LEATHER
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ҚАЙЫСТАН БҰЙЫМДАР ӨНДІРУ
ZAF – былғарыдан белдіктер, аксессуарлар мен басқа да бұйымдар шығаратын қазақстандық
бренд. 2015 жылдан бастап жұмыс істейді. Барлық өнім 100% табиғи былғарыдан жасалады.
Кепілдік – 5 жыл. Кәсіпорын күніне 1 000 белдік шығара алады. ҚР ірі қалаларында фирмалық
дүкендер желісі бар, шет елдерге өнім экспорттап отыр.
ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ
Компания «ZAF Leather» с 2015 года занимается производством большого ассортимента ремней
и аксессуаров из 100% натуральной кожи. Гарантия на изделия составляет 5 лет.
Производительная мощность предприятия - 1 000 ремней в день. Компания имеет сеть
фирменных магазинов в крупных городах Республики Казахстан.

Нұр-Сұлтан қ., Мұстафин көш.,21, 58 кеңсе
г. Нур-Султан, ул. Мустафина 21, офис 58

+7 701 112 24 49
@zaf_kazakhstan
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ZHULDYZ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ҰЛТТЫҚ СТИЛЬДЕГІ КИІМ ӨНДІРІСІ
«Zhuldyz» ЖК 2005 жылы құрылған. «Мария Ханым» сән үйі ерлер, әйелдер мен балаларға
арналған ұлттық нақыштағы бірегей киімдерді, аксессуарларды, арнайы киімдерді, кәсіби
формаларды, былғары және күдері бұйымдарды, сахналық киімдерді тігуге, үй-жайлар
интерьерін безендіруге маманданған. Мұнда тәжірибелі тігінші, шеберлер және пішушілер
жұмыс істейді. Олардың кәсіби деңгейі халыққа жоғары деңгейде қызмет көрсетуге мүмкіндік
береді.
ПРОИЗВОДСТВО ОДЕЖДЫ В НАЦИОНАЛЬНОМ СТИЛЕ
Дом моды национальной одежды «Мария Ханым» специализируется на пошиве уникальной
одежды, аксессуаров с казахскими национальными мотивами для мужчин, женщин и детей.
Кроме этого предприятие занимается пошивом спецодежды, форменной одежды,
сценической одежды, изделий из кожи, замши и оформлением интерьеров помещений. Дом
моды «Мария ханым» укомплектован мастерами-швеями и закройщиками с многолетним
опытом работы, профессиональный уровень которых позволяет оказывать услуги населению
на высшем уровне.

Орал қаласы, Абай даңғылы, 40 А
г. Уральск, пр. Абая, 40А
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+7 707 896 55 76
m.khanym@mail.ru
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АЙНАЛАЙЫН
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2020»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020»
ТОҚЫМА ТАУАРЛАРЫНЫҢ КӨПТЕГЕН ТҮРІН ӨНДІРУ
Компания тоқыма тауарларының кең ассортиментін өндірумен айналысады. Атап айтқанда:
жастықтар, төсеніштер және ұлттық стильдегі жатын жиынтықтар шығарады. Жылдан жылға өз
өнімдерінің сапасын жоғары деңгейде ұстап тұруға және сонымен бірге бағаны көтермеуге
тырысады. Кәсіпкер өз өнімдерін негізінен әлеуметтік желілер арқылы сатады. Бүгінгі таңда
цехта 10-ға жуық адам жұмыс істейді.
ПРОИЗВОДСТВО ШИРОКОГО АССОРТИМЕНТА ТЕКСТИЛЬНЫХ ТОВАРОВ
Компания занимается производством широкого ассортимента текстильных товаров: подушек,
циновок и спальных наборов в национальном стиле. В цеху предприятия «Айналайын»
работает порядка 10 человек. Из года в год, компания старается поддерживать качество
выпускаемой продукции на высоком уровне, сохраняя при этом доступные цены. Продукция
компании реализуется в основном через социальные сети.

Жамбыл обл., Жамбыл ауд., Аса ауылы, Әуезов көш., 22
Жамбылская обл., Жамбылский р-н, с.Аса, ул. Ауезова, 22

+7 701 757 91 91
razakova.aygul@mail.ru
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АК ОТАУ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ҰЛТТЫҚ КИІМ ТІГУ
ЖК «Ак Отау» 15 жылдан астам уақыт бойы ұлттық киім, көрпе-жастық, қамзол, дизайнерлік бас
киімдер, әшекей бұйымдар жасаумен айналысады. Сондай-ақ, ол қалыңдық киетін киім, ұлттық
өрнегі бар перде, сәукеле, диадемаларға да тапсырыс қабылдайды. Барлық өнімдер жоғары
сапалы және қымбат материалдардан жасалған. Қазіргі уақытта қолмен жасалған бұйымдар
өте жоғары бағалануда. Әр бөлшек жартылай бағалы тас, кристалл және бисерден төгіледі.
ПРОИЗВОДСТВО ШИРОКОГО АССОРТИМЕНТА ТЕКСТИЛЬНЫХ ТОВАРОВ
ИП «Ак Отау» занимается более 15 лет пошивом национальной одежды, одеял, покрывал,
подушек, камзола, креативных авторских головных уборов и изготовлением украшений. Также
в компании можно заказать приданое для невесты, шторы с национальными узорами, саукеле,
диадемы. Все изделия изготавливаются вручную из качественных и дорогих материалов с
использованием полудрагоценных камней, хрусталя и страз.

Алматы қ., Жеңістің 50 жылдығы көш.,29
г. Алматы, ул. 50 лет победы, 29
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+7 702 942 38 85
Jenisgul_85@mail.ru
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АЛДАБЕРГЕНОВА Г. С.
«ЕҢБЕК»

КИІМ ӨНДІРІСІ
Көкшетаудағы «Ақай» сән үйі Ақмола облысының көптеген тұрғындарына танымал. Мұнда
ерлер, әйелдер, балалар, концерттік киімдер, корпоратив, кәсіби формалар мен перделер
тігіледі. Киімді жөндеу, матаны басып шығару, кестемен безендіру, лазерлік кесу қызметтері де
бар. Жеке тапсырыс алып тігін тігумен қатар, ұлттық нақыштағы кәдесыйлар да шығарады.
ПРОИЗВОДСТВО ОДЕЖДЫ
Дом моды «Акай» известен многим жителям Акмолинской области. Здесь шьют мужскую,
женскую, детскую, корпоративную одежду, униформу, концертные наряды и шторы. Компания
также оказывает услуги по ремонту одежды, печати по ткани, декорированию вышивкой и
лазерной резке. Параллельно с индивидуальным пошивом Дом моды «Акай» производит
сувениры с национальным колоритом.

Көкшетау қ., Абылай хан даңғ., 14а
г. Кокшетау, пр. Абылайхана, 14а

+7 (7162) 500 200
@ateleakai
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АЛКЕНОВА ГУЛЬНАЗ
АШИМОВНА
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ТОЙ КӨЙЛЕКТЕРІН ТІГЕТІН АТЕЛЬЕ
«GULNAZ ALKENOVA» үйлену тойы салоны дизайнер Гүлназ Әлкенованың жеке және қолдан
тіккен эксклюзив көйлектерін сатады. Сондай-ақ, кез-келген модель мен көлемдегі көйлектерді
жеке тапсырыспен де тігеді. Салонда 13 қызметкер жұмыс істейді. Көйлектердің дизайны
қалыңдықтың талап-тілегін ескере отырып ойластырылады және өзіндік стилмен жасалады.
Гүлназ дизайнер ретінде дами келе 2017 жылы алғаш рет Kazakhstan Fashion Week-ке шақырылды.
Содан бері жыл сайын Қазақстан сән апталығына қатысып келеді.
АТЕЛЬЕ СВАДЕБНЫХ ПЛАТЬЕВ
Cвадебный салон «GULNAZ ALKENOVA» осуществляет продажу эксклюзивных свадебных платьев
собственного пошива и ручной работы от дизайнера Гульназ Алькеновой. В салоне также
осуществляются услуги по индивидуальному пошиву платьев модели любой сложности и
стилистики. В салоне задействованы 13 сотрудников, из которых 12 швеи и декораторы. Дизайн
платьев продумывается, учитывая пожелания невест, но и свой почерк имеется. Развитие Гульназ
как дизайнера привлекло общественное внимание, и в 2017 г. впервые она была приглашена на
Kazakhstan Fashion Week, где успешно представила свою коллекцию. После этого дизайнер
Гульназ Алькенова является постоянным участником недели моды в Казахстане.
Ақтөбе қ., Ғ. Жұбанова көш., 3Ж
г. Актобе, ул. Г. Жубановой, 3Ж
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+7 701 784 03 73
Ruslan.alkenov@yandex.kz
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АРЫСТАНБЕКОВА А.Е.
«ЕҢБЕК»

СЫРТ КИІМДЕР ӨНДІРІСІ
Ақмарал Ермаханқызы 2010 жылы «Арыстанбекова А.Е.» ЖК тіркеп, киім сату саласында өз
қызметін бастады. Бірақ өнімдерге сұраныс көп, ал сапалы өнімдер аздығын байқаған соң 2017
жылы киім тігуге өзі кірісіп, саудагерден өндірушіге айналды. Негізінен ұлттық киімдер
шығарады. Атап айтқанда әйелдер мен ерлерге арналған табиғи жағалы шапандар, түлкі
тұмақтар мен ерлердің ұлттық нақыштағы костюмдарына тапсырыс қабылдайды.
ПРОИЗВОДСТВО ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ
ИП «Арыстанбекова А.Е.» занимается производством национальной одежды. В компании
можно заказать чапаны разных моделей с натуральным мехом, малахаи, мужские сюртуки. Все
изделия изготавливаются из качественных и дорогих материалов.

Алматы қ., Мәдениет ш. а., Мұхит Мералыұлы көш., 292/3
г. Алматы, мкр. Мадениет, ул.Мухит Миралыулы, 292/3

+7 708 523 07 40
tleumbetov@mail.ru
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АРМАН ТРИКОТАЖ
КӘСІПОРНЫ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025», «ДАМУ-ӨНДІРІС»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025», «ДАМУ-ӨНДІРІС»
ТРИКОТАЖ БҰЙЫМДАРЫН ӨНДІРУ
Компания жеке тапсырыспен киім тігу фабрикасының негізінде 40 жылдан бері қызмет етіп
келеді. Бизнес-костюм, мектеп формасы, кәсіби форма және күнделікті киім секілді алуан түрлі
трикотаж бұйымдарын шығарады. Кәсіпорынның жеке өндірістік базасы бар, оған тоқыма цехы,
тігін цехы, пішу бөлмесі, ылғал-жылумен өңдеу цехы, қабылдау салоны (дүкен) кіреді.
ПРОИЗВОДСТВО ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Компания работает более 40 лет на базе фабрики индивидуального пошива и занимается
выпуском разнообразных трикотажных изделий: бизнес-костюмов, школьной формы,
форменной и повседневной одежды. Предприятие имеет свою производственную базу, в
которую входят вязальный цех, швейный цех, закройная, влажная тепловая обработка,
приемный салон (магазин).

Көкшетау қ., Вернадский көш., 5а
Акмолинская обл., г. Кокшетау, ул. Вернадского, 5а
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+7 (7162) 29 27 38
@arman.kokshetau
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АДИЛИ ТЕКСТИЛЬ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ТОҚЫМА БҰЙЫМДАР ӨНДІРІСІ
«Adili Textile» ЖШС 2016 жылдан бері табиғи маталарға цифрлық басып шығару, тоқыма, тігін
бұйымдарын өндірумен айналысады. «ALTYN OIMAQ-2019» ұлттық байқауы, шет елдердегі
көптеген байқау, шеберлік сабақтарының қатысушысы. 2019 жылғы «Халыққа арналған үздік
тауар» байқауының облыстық деңгейдегі жеңімпазы және сол жылғы республика деңгейіндегі
«Жыл серпіні» атты арнайы марапатының иегері. «ADILI TEXTILE» ЖШС өнімдері ЕАЭО
сертификатынан өткен.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ТОО «Adili Textile» зарегистрировано в 2016 году. Компания по сфере деятельности относится к
предприятиям легкой промышленности. Основное направление – цифровая печать на
натуральных тканях, а также изготовление текстильных изделий. Компания является
участником национального Конкурса «ALTYN OIMAQ» 2019, победителем на конкурсе «Лучший
товар для населения» областного уровня. Продукция ТОО «Adili Textile» прошла ЕАЭС
сертификацию.

Алматы обл., Іле ауданы, Өтеген батыр кенті,
Титов көш., 98
Алматинская обл., Илийский р-н., п. Отеген батыр,
ул.Титова, 98

+7 708 971 97 78
www.shopadili.com
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АЗИЯ-СМ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ДЕНИМНЕН ЖАСАЛАТЫН БҰЙЫМДАР ӨНДІРУ (ДЖИНС МАТАСЫ)
MAYKU JEANS бренді 2020 жылдан бастап нарыққа шықты. «Азия-СМ» ЖШС командасы
ыңғайлы ғана емес, сонымен қатар жоғары сапада деним киімдер тігеді. Компания өндіретін
джинс – тұтынушының дене бітіміне жақсы үйлесетін, қозғалысты шектемейтін, ерекшелеп
тұратын өнім және жылдар бойы өңін бермейді.
ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕНИМА (ДЖИНСОВАЯ ТКАНЬ)
Команда ТОО «Азия-СМ» в 2020 году решила создавать одежду из денима, которая будет не
только комфортной, но и выполнена на высоком уровне. Компания уверенна что их джинсы это достойный продукт для героев своей жизни. Любимые джинсы - это те, которые хорошо
сидят, не стесняют движений, подчеркивают достоинства фигуры и служат годами, сохраняя
свой облик.

Қарағанды қ., Керамическая көш., 78А
г. Караганда, ул.Керамическая, 78А
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АЗУРИТ ӨСФ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025», «ҚАРАПАЙЫМ ЗАТТАР ЭКОНОМИКАСЫ»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025», «ЭКОНОМИКА ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ»
АРНАЙЫ КИІМ МЕН МЕКТЕП ФОРМАСЫ ӨНДІРІСІ
«Азурит» өнеркәсіптік-сауда фирмасы 1996 жылы құрылған. Компания жұмыс формалары,
денсаулық сақтау және қызмет көрсету мекемелері үшін заманауи арнайы киімдер, мектеп
формасын әзірлеп, шығарады. Барлық өндірілетін киім сапаның жоғары стандарттарына
сәйкес келеді және Қостанай облысында ғана емес, сонымен қатар, одан тыс жерлерде, бүкіл
Қазақстан бойынша қолайлы бағамен сатылады.
ПРОИЗВОДСТВО СПЕЦОДЕЖДЫ И ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ
Промышленно-торговая фирма «Азурит» была основана в 1996 году. Производственные
площади и офис организации расположены в г. Костанай. Основное направление
деятельности компании – разработка и производство рабочей одежды актуального дизайна,
современной спецодежды для учреждений здравоохранения и сферы услуг, а также школьной
формы. Вся производимая одежда соответствует высоким стандартам качества и реализуется
по доступным ценам не только в Костанайской области, но и далеко за ее пределами по всему
Казахстану.

Қостанай қ., Карбышев көш., 35
г. Костанай, ул. Карбышева, строение 35

+7 (7142) 28 20 00
unfo@azurit.kz
www.azurit.kz
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АҚТҰМАР 2015
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
КИІМ ӨНДІРІСІ
«Ақтұмар 2015» ЖШС 2014 жылы құрылған. Компанияның түрлі трикотаж және тоқыма киімдер,
атап айтқанда мектеп формасын дайындау/тігумен айналысатын тігін шеберханасы бар.
Жоғары технологиялы жабдық, өндірістік желілердің техникалық жабдықталуы және білікті
мамандар секілді өндіріске қажет инфрақұрылымы толық. «АҚТҰМАР 2015» ЖШС өнімдері
Семей қаласы мен іргелес аудандарда, сондай-ақ Өскемен, Павлодар және Нур-Султан
қалаларында сұранысқа ие.
ПРОИЗВОДСТВО ОДЕЖДЫ
Компания «АҚТҰМАР 2015» основана в 2015 году. Компания имеет швейный цех по
производству и пошиву вязаной и трикотажной одежды, в частности школьной формы. Для
организации производства на предприятии имеется вся необходимая инфраструктура:
высокотехнологичное оборудование, техническое оснащение производственных линий и
квалифицированные специалисты. Продукция «АҚТҰМАР 2015» пользуется спросом не только в
г. Семей, но и в близлежащих районах и гг. Усть-Каменогорск, Павлодар и Нур-Султан.

Семей қ., Жеңіс көш., 18, 1-кеңсе
г. Семей, ул. Победы, 18, офис 1
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АЛЬПРИМА
«ҚАРАПАЙЫМ ЗАТТАР ЭКОНОМИКАСЫ»
«ЭКОНОМИКА ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ»
КИІМ ӨНДІРУ
«Альприма» ЖШС 2014 жылы құрылған. Сырт киімдер, спорт киімдер, спортшылардың ресми ісшараларда өнер көрсетуіне арналған салтанатты киімдер, жарнамаға жасарда киетін киімдер,
корпоратив формалар тігумен айналысады. Жоғары технологиялы жабдық, өндірістік
желілердің техникалық жабдықталуы және білікті мамандар секілді өндіріске қажет
инфрақұрылымның барлығы бар.
ПРОИЗВОДСТВО ОДЕЖДЫ
Компания «Альприма» основана в 2014 году. Основным видом деятельности компании
является производство верхней одежды, в частности спортивной одежды, парадной одежды
для выступления спортсменов на официальных мероприятиях, промо-одежды, корпоративной
формы. Для организации производства на предприятии есть вся необходимая
инфраструктура: высокотехнологичное оборудование, техническое оснащение
производственных линий и квалифицированные специалисты.

ШҚО, Өскемен қ., Протозанов көш., 1/1
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Протазанова, 1/1

+ 7 705 530 99 61
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АЛЬЯНС-MEDICA
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ЖҰМЫС КИІМІ ӨНДІРІСІ
«АЛЬЯНС-MEDICA» ЖШС – жұмыс киімдерін шығаруға маманданған, қарқынды дамып келе жатқан
компания. Мұнда жоғары білікті мамандар командасы, қалыптасқан жеткізу жүйесі, ірі көтерме
қоймалар, тұтынушының сұранысын толық қанағаттандыра алатын өнімдердің кең ассортименті бар.
«АЛЬЯНС-MEDICA» ЖШС өнімдері Шығыс Қазақстан облысында ғана емес, жақын маңдағы аудандар
мен Алматы, Павлодар және Нұр-Сұлтан қаласында да сатылады.
ПРОИЗВОДСТВО СПЕЦОДЕЖДЫ
«АЛЬЯНС-MEDICA» динамично развивающаяся компания, специализирующаяся на выпуске
спецодежды. В настоящее время ТОО «АЛЬЯНС-MEDICA» - это коллектив высококвалифицированных
специалистов, отлаженная система доставки, большие оптовые склады, широкий ассортимент
продукции, позволяющий удовлетворить потребности самого требовательного клиента. Продукция
ТОО «АЛЬЯНС-MEDICA» известна и популярна не только в Восточно-Казахстанской области, но и в
близлежащих районах и гг. Алматы, Павлодар и Нур-Султан.

Өскемен қ., Бажов көш., 333/1
г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова, 333/1
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+7 777 653 00 04
www.a-medica.kz
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АСЫЛ-ДИЗАЙН
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2020»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020»
ДИЗАЙНЕРЛІК КИІМ ТІГУ
«Асыл-Дизайн» сән үйі жиырма екі жылдан бері көшпенділер костюмі өнерін зерделеп, оның
бөліктерін қазіргі заман киіміне енгізуде. Сән үйінің бас дизайнері Айдархан Қалиев
дүниежүзілік және халықаралық форумдар мен көрмелерде Қазақстанды әлемге паш еткен
алпыстан астам имидждік және маусымдық коллекциялардың авторы. Оның басшылығымен
«ASPARA» және «Aidar Khan» отандық сауда белгілерінің бренд үлгілері шығарылды.
ПОШИВ ДИЗАЙНЕРСКОЙ ОДЕЖДЫ
Дом моды «Асыл-Дизайн» на протяжении 22 лет занимается изучением искусства костюма
кочевников и внедряет его элементы в современную одежду. Главный дизайнер дома
Айдархан Калиев - автор свыше 60 имиджевых и сезонных коллекций, которые стали визитной
карточкой Казахстана на всемирных и международных форумах и выставках. Под
руководством дизайнера выпускаются брендовые модели от отечественных торговых марок
«ASPARA» и «Aidar Khan».

Тараз қ., Ниетқалиев көш., 14-үй
г. Тараз, ул. Ниеткалиева, д. 14

+7 (7262) 45 29 00
www.aidar-khan.kz
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БЕКАЙЫМ
«ЕҢБЕК»

ЭТНОМОДЕРН, ҰЛТТЫҚ НАҚЫШТАҒЫ КИІМ ӨНДІРІСІ
Мұхамбетова Бекайым Рахымжанқызы өз қызметін 2018 жылдан бастады. Кәсіпкер ұлттық
нақыштағы әйелдер киімін, сондай-ақ әйелдерге арналған заманауи күнделікті киімдер
тігумен айналысады. Барлық үлгілерді ЖК Бекайым дизайнерлері соңғы сән үрдісіне сәйкес
және тұтынушылардың талап-тілектерін ескере отырып жасайды. Көйлек, белдемше, кеудеше,
сырт киімдер шығарады. Штатта 3 адам жұмыс істейді.
ОДЕЖДА В НАЦИОНАЛЬНОМ СТИЛЕ
Предприятие занимается пошивом женской одежды в национальном стиле, в том числе
современной повседневной одежды. Все модели разрабатываются дизайнерами бренда в
соответствии с тенденциями современной моды и с учетом пожеланий клиентов. В
ассортименте выпускаемой линейки: платья, юбки, жакеты, жилетки в национальном стиле и
пальто. Основные характерезующие черты бренда – казахское историческое наследие в
современном стиле. В штате ателье трудится порядка 3 сотрудников.

Ақтау қ., 29 ш/а
г. Актау, мкр., 29
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+7 771 284 28 28
bekali888@inbox.ru
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ГУЛНАР УМИРБЕК
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
МАТАҒА СУРЕТ САЛЫП, ӨНІМ ШЫҒАРУ
Гүлнар Өмірбек – кәсіби суретші, Қазақстан Республикасы Суретшілер одағының мүшесі,
Қазақстан өнер шеберлері кеңесінің мүшесі. Шағын кәсібін 2018 жылы құрды. Негізінен
суретпен безендірілген мойынорағыш, орамал, шәлілер шығарады. Осы уақытқа дейін
көптеген қалалық, республикалық және халықаралық байқауларға қатысып, жүлдегер атанған.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЖЕНСКОЙ РАСПИСНОЙ ОДЕЖДЫ
Гульнар Умирбек – профессиональная художница по ткани, член Союза Художников
Республики Казахстанy и член Союза Ремесленников Казахстана. Гулнар Умирбек основала
своё дело в 2018 году. В ассортимент реализуемой продукции входят: красочные палантины,
платки и шарфы, которые украсят любую женщину и могут быть использованы для украшения
интерьера.

Алматы қ., Жандосов көш., 29г
г.Алматы, ул. Жандосова, 29г

+7 705 703 09 46
g-ume@mail.ru
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ЖАҢБЫРБАЙ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ЭТНОМОДЕРН, ҰЛТТЫҚ НАҚЫШТАҒЫ КИІМ ӨНДІРІСІ
«March 17» брендімен өнім шығаратын ЖК «Жаңбырбай» 2015 жылы ұлттық нақыштағы және
күнделікті киімдер өндірісі ретінде тіркелді. Негізінен тапсырыспен ұлттық бешпент, барқыт
көйлек, итальяндық матадан көйлек, камзолдар мен «қыз ұзату» ұлттық киім жиынтығын
шығарады. Кәсіпорын халық тұтынатын тауарлар, атап айтқанда заманауи стильдегі киімге
деген қажеттіліктерін толық қанағаттандыруды мақсат еткен.
ПРОИЗВОДСТВО ОДЕЖДЫ В НАЦИОНАЛЬНОМ СТИЛЕ, ЭТНО СОВРЕМЕННОЕ
Бренд «March 17» был зарегистрирован как ИП «Жанбырбай» в 2015 году. Основной вид
деятельности компании - это пошив одежды на заказ: национальный бешпент, платье из
бархата, платье из итальянской ткани, камзол вместе с платьем и комплекты национальных
костюмов для «кыз узату». Главной задачей предприятия является полное удовлетворение
потребностей населения в товарах народного потребления, а именно одежды в современном
стиле.

Маңғыстау обл., Ақтау қ., 13 ш/а, 14 үй
Мангистауская обл., г. Актау, 13 мкр, д. 14
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+7 701 555 27 34
a.karashevna@mail.ru
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ЖЕКЕНОВА
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ЖҮКТІ ЖӘНЕ БАЛА ЕМІЗЕТІН АНАЛАРҒА АРНАЛҒАН КИІМДЕР, СПОРТТЫҚ КИІМДЕР МЕН
АКСЕССУАРЛАР ӨНДІРІСІ
«Дария» – жүкті және бала емізетін аналарға арналған, сән мен сапа, баға және жайлылықтың
басын қосатын бренд. 2015 жылдың қаңтарынан бастап шыға бастаған әмбебап киімдерді
жүктілік кезінде де, бала емізетін кезеңде де киюге болады. Қазір белдемшелер мен
кардигандардан бастап, көйлектер, сырт киімдерге дейін шығарады. 2017 жылы DSHOP.KZ
брендімен спортшыларға, балаларға арналған киімдер өндірісі іске қосылды.
ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА ОДЕЖДЫ ДЛЯ БУДУЩИХ И КОРМЯЩИХ МАМ, СПОРТИВНОЙ
ОДЕЖДЫ И АКСЕССУАРОВ
Производство бренда для будущих и кормящих мам «Дария» было запущено в январе 2015
года. Продукция компании объединяет четыре составляющие: моду, качество, цену и комфорт.
В ассортименте есть все: начиная от юбок и кардиганов, заканчивая платьями и верхней
одеждой. В 2017 году компания запустила производство спортивной одежды для детейспортсменов бренда DSHOP.KZ, а позже в 2019 году и производство взрослой спортивной
одежды.

Ақтау қ., 15 ш/а, 12/1 ғ
г. Актау, 15 мкр., зд. 12/1

+7 701 802 28 88
dshop.kz@mail.ru
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ЖУКОВА Е.И.
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2020»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020»
СЫРТ КИІМ, ҮЙ ТОҚЫМА ӨНДІРІСІ
Жеке кәсіпкер Жукова Екатерина Ивановнаның 2005 жылы ашылған «Веста Бурабай» тігін
салоны «Қазақстанның ең үздік тауары» өңірлік байқауларына қатысып, жеңімпаз атанған. 2015
жылдан бастап кәсіпорында табиғи материалдардан дайын дизайнерлік киімдер шығару
өндірісі іске қосылды. Кәсіпорынның әйелдер кәсіпкерлігі саласында марапаты бар және жыл
сайын бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі аясында меморандумдар жасасады.
ПРОИЗВОДСТВО ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ, ДОМАШНЕГО ТЕКСТИЛЯ
Швейный салон «Веста Бурабай» основан Жуковой Екатериной Ивановной в 2005 году и
является неоднократным участником и победителем региональных конкурсов «Лучший товар
Казахстана». С 2015 года на предприятии запущено производство готовой дизайнерской
одежды с использованием натуральных материалов. Предприятие имеет награду за женское
предпринимательство и ежегодно заключает меморандумы по социальной ответственности
бизнеса.

Ақмола обл., Щучинск қ., Абылай хан көш., 43
Акмолинская обл., г. Щучинск, ул. Абылайхана, 43
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ЗАҢҒАР ЖОЛЫ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
АРНАЙЫ КИІМ ӨНДІРІСІ
«Заңғар Жолы» – жеке қорғаныс құралдары мен арнайы киім шығаратын отандық өндіруші.
Барлық өнім жайлы, сапалы, ұзақ киіс беретін материалдардан жасалады. Қазір компанияда
150-ден астам жоғары білікті қызметкер жұмыс істейді. Құрылғалы бері 1,5 миллионнан астам
жеке қорғаныс құралдарын шығарды.
ПРОИЗВОДСТВО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОДЕЖДЫ
Компания «Заңғар Жолы» является отечественным производителем средств индивидуальной
защиты и специализированной одежды. Вся продукция изготавливается исключительно из
высококачественных материалов, которые обеспечивают не только комфорт, но и долгий срок
службы. В настоящее время на предприятии трудятся более 150 высококвалифицированных
сотрудников. С начала основания компании было произведено более 1,5 млн единиц СИЗ.

Алматы қ., Әл-Фараби даңғ., 15, 4Б корпус, 1904 кеңсе
г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 15, корпус 4В, офис 1904

+7 777 211 11 45
tagroup.kz
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ИБРАИМОВ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
АЯҚ-КИІМ ӨНДІРІСІ
Шымкенттік «Ибраимов» ЖК отандық «Заря» брендімен таза былғарыдан жасалған аяқ киімдер
шығарады. Аяқ киім фабрикасы 2010 жылдан бастап жұмыс істеп тұр. Ерлерге арналған аяқ
киім, кроссовка, әйелдерге арналған аяқ киім, балалардың ашық аяқ киімі, үйде киетін
сүйретпелердің барлығы таза былғарыдан жасалады. Модельдері әртүрлі. Цех заманауи
итальяндық құрал-жабдықтармен жабдықталған, айына 10 000 жұптан астап өнім шығарады.
80-ге жуық адам жұмыс істейді.
ПРОИЗВОДСТВО ОБУВИ
Предприятие «Ибраимов» выпускает широкую линейку обуви из натуральной кожи под
торговой маркой «Заря»: мужские ботинки, кроссовки, женские балетки, детские сандалии,
комнатные тапочки. Модели самые разные, на любой вкус и цвет. Обувная фабрика начала
свою деятельность в 2010 году. В настоящее время цех оснащен современным итальянским
оборудованием, производственная мощность которого составляет более 10 000 пар в месяц. На
производстве работают около 80 человек.

Шымкент қ., Лесхоз ауылы, №162
г. Шымкент, пос. Лесхоз №162
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+7 701 466 49 49
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ИСЮМБАЕВА Г.Г.
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ТОҚЫЛҒАН ЖӘНЕ ТРИКОТАЖ ШҰЛЫҚ БҰЙЫМДАР ӨНДІРІСІ
«Исюмбаева Г.Г.» ЖК 2014 жылдан бері нарықта тоқыма өнімдерін шығарып келеді.
Шеберханада қолмен және тоқыма машинада жоғарғы сапалы жіптен сырт киімдер,
кеудешелер мен көйлектер жасалады.
ПРОИЗВОДСТВО ВЯЗАНЫХ И ТРИКОТАЖНЫХ ЧУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ИП «Исюмбаева Г.Г.» работает на рынке с 2014 года. В мастерской производят вязаные изделия:
кардиганы, кофты и платья. Изделия производятся как на вязальных машинках, так и вручную
из пряжи высокого качества.

Қостанай обл., Рудный қ., Қазан 50 жылдығы көш., 68
Костанайская обл., г. Рудный, ул. 50 лет Октября, 68

+7 778 203 31 74
isumbaeva_g@mail.ru
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ҚАДЫРБАЕВ А.О.
«БЕРЕКЕ»

КИІМ ӨНДІРІСІ
Кәсіпкер 2007 жылдан бері таза былғарыдан ерлерге, әйелдерге, балаларға арналған тон,
теріден тігілген жеңсіз күртелер және т.б. көптеген киімдер шығарады. Цехта күніне 100 дана,
айына 3000 дана қой терісі өңделіп, боялады. Тауарлар Ресейге экспорталады. 20 адам
жұмыспен қамтылған.
ПРОИЗВОДСТВО ОБУВИ
Компания существует с 2007 года и выпускает изделия из натурального меха: шубы, дубленки,
меховые безрукавки и т.п. Продукция предприятия реализуется не только на территории
Казахстана, но и экспортируется в Россию. В данное время в компании работают около 20
человек. Занимаемая площадь цеха по выделке и крашению овчин составляет 570 м², площадь
швейного цеха и бытовых комнат – 550 м². Мощность по выделке и крашению овчин – 100 шт. в
день. Обработка овчин в месяц составляет около 3000 шт.

Тараз қ., НДФЛ өндірістік аймағы
г. Тараз, промзона НДФЗ
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+7 747 445 47 40
aksukent2017@mail.ru
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ҚАЛИЕВА
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
КИІМ ӨНДІРІСІ
Кәсіпкер Эльза Қалиева 2016 жылы «ELZA&ART» сән үйін ашып, патенттелген жеке логотиппен
дизайнерлік киім үлгілерін шығара бастады. Сондай-ақ жеке тапсырыспен ұлттық нақыштағы
және салтанатты шараларға арналған сәнді көйлектерді де халыққа ұсынып келеді. Түрлі
халықаралық байқауларға қатысып, жүлдегер атанып, шет елдерде өткен сән көрсетілімінде
этностилімен жұртшылықты таң қалдырған.
ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА
Дом моды «ELZA&ART» был открыт в 2016 году предпринимателем Эльзой Калиевой.
Компания выпускает дизайнерскую одежду с запатентованным логотипом, в линейке которой
имеется одежда в национальном современном стиле, а также вечерние наряды. .

Атырау қ., Аманшин көш., 4б
г. Атырау, ул Аманшина, 4б

+7 701 554 68 48
@elza_art_kz
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КАЗИТАЛКОЖА
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2020»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020»
БЫЛҒАРЫ ТЕРІ ӨНДІРІСІ
«КазИталКожа» ЖШС тері, Вет-Блю және КРАСТ жартылай фабрикаттарын өңдеумен
айналысатын кәсіпорын. 2017 жылдан бастап былғары сөмке, белдік және аксессуарлар тігу
цехы іске қосылды. Өндірісте қолданылатын шикізаттың 99% ірі қара, 1% қой терісі. Шикізат
сапалы болғандықтан, дайын былғарының сапасы да жоғары болып шығады. Зауытта
шикізатты іріктеудің, сұрыптаудың және сапасын бақылауда қатаң жүйесі қолданылады.
ПРОИЗВОДСТВО НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ
«КазИталКожа» – предприятие, занимающееся производством недвоенных полуфабрикатов
Вет-Блю, полуфабриката КРАСТ, финишной кожи, а также пошивом кожаных сумок, ремней и
аксессуаров. В производстве используется сырье КРС - бычина 99% и овчина МРС 1%.
Используемое сырье во многом определяет качество готовой кожи. Завод использует жесткую
систему отбора, сортировки и контроля качества сырья.

Шымкент қ., К.Цеткин көш., 43 В
г. Шымкент, ул К.Цеткин, 43 В
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+7 (7252) 44 33 11
too-kik@mail.ru
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КАЗСПО-N
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ТҮРЛІ СЫРТ КИІМДЕР ӨНДІРУ
«КазСпо-N» ЖШС 2003 жылдың 26 қарашасында тіркелгенмен, Қазақстанның заманауи кәсіби
киімін тігетін компания ретіндегі қызметін алғаш рет 1997 жылы «Кәсіби киім» сауда белгісімен
бастаған. Мұнай-газ секторына арналған жұмыс киімі, әскери, спорттық, дизайнерлік киімнің
жаңа желісін өндірумен айналысады. 2010 жылы «ZIBROO» сауда белгісін халықаралық
деңгейге шығады.
ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧЕЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ
Компания «КазСпо-N» зарегистрирована 26 ноября 2003 года. Основной деятельностью ТОО
«КазСпо-N» является производство одежды в таких направлениях как: рабочая одежда для
нефтегазового сектора, военная одежда, спортивная одежда, новая линия дизайнерской
одежды. В 2010 году ТОО «КазСпо-N» произвело выход новой торговой марки «ZIBROO» на
международный уровень. Основным видом выпускаемой продукции является дизайнерская
одежда на пуху, спортивная одежда, предназначенная как для специализированных команд,
так и для массового покупателя.

Алматы қ., Венецианов көш., 6
г. Алматы, ул. Венецианова, 6

+7 777 801 51 95
kazspo-n@yandex.ru
www.zibroo.kz
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ҚАРАҒАНДЫ АЯҚ
КИІМ ФАБРИКАСЫ
«ДАМУ-ӨНДІРІС»

ҚАУІПСІЗДІК САҚТАУҒА АРНАЛҒАН АЯҚ КИІМДЕР ӨНДІРІСІ
«Қарағанды аяқ киім фабрикасы» ЖШС — орталық Қазақстандағы арнайы аяқ киім шығаратын
жалғыз компания. 2011 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан фабрика жұмысқа арналған
арнайы аяқ киім өндірісі саласындағы тәжірибелі мамандар мен шеберлерден құралған, озық
техникалық жабдықтары бар заманауи өндіріс орны. Басты мақсат — 100% еңбек қауіпсіздігін
қамтамасыз ететін жоғары сапалы аяқ киіммен қамтамасыз ету.
ПРОИЗВОДСТВО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ЗАЩИТНОЙ ОБУВИ
ТОО «Карагандинская обувная фабрика» - единственный производитель специализированной
обуви в центральном Казахстане, действующий с 2011 года. В настоящее время обувная
фабрика представляет собой современное производство с передовым техническим
оснащением и командой опытных специалистов и мастеров в сфере изготовления рабочей
обуви. Главная задача компании - создание высококачественной специализированной обуви,
обеспечивающей 100% безопасность труда работников компаний.

Қарағанды қ., Ержанов көш., 18
г. Караганда, ул. Ержанова, 18

+7 (7212) 43 60 46
kof.11@mail.ru
www.karobuv.kz
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МАРЖАН
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ЭТНО ЗАМАНАУИ КИІМ
«Маржан Маршалл» бренді – табиғи матадан, мінсіз тігілген, этно заманауи киім шығарады.
Бұл – шығыс нақышында безендірілген мата мен стильдердің эксклюзив таңдауы. «Маржан
Маршалл» бренді 15 жыл бойы жеке киім топтамасын, танымал стилін жасап, тұрақты
тұтынушыларын жинады. «Маржан Маршалл» брендінен киім алған әйелдер өзін әркез
ерекше, әсем де қайталанбас образда сезінеді. Ал бұл бренд өнімдері кез келген салтанаттың
көркі, қолайлы сыйлық.
ЭТНО-СОВРЕМЕННАЯ ОДЕЖДА
Бренд «Маржан Маршалл» - это этно-современная одежда из натуральных тканей с идеальным
кроем и пошивом, а также эксклюзивный подбор тканей, сочетаний и фасона с восточным
колоритом. За 15 лет существования предприятие «Маржан Маршалл» обрело свой узнаваемый
стиль и большое количество благодарных клиентов. Женщины в нарядах от «Маржан
Маршалл» чувствуют себя удобно, нарядно и уникально.

Атырау обл., Атырау қ., Сәтпаев көш.,40 а
Атырауская обл., г.Атырау, ул. Сатпаева, 40 а

+7 701 588 27 31
marzhan@marzhanmarshall.com
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МЕКО
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ЖАСТАРҒА АРНАЛҒАН ЖӘНЕ ЭТНО СТИЛЬДЕГІ КИІМ МЕН АКСЕССУАРЛАР ӨНДІРІСІ
«Меко» ЖК компаниясы табиғи материалдардан, жастарға арналған және этно стильде
күнделікті өмірде киюге ыңғайлы, сапалы киім мен аксессуарлар шығарады. Атап айтқанда:
сырт киім, спорт костюм, футболка, сөмке-шоппер, бас киімдер жасайды. Өнімін Қазақстан, ТМД
бойынша жеткізіп береді.
ПРОИЗВОДСТВО ОДЕЖДЫ И АКСЕССУАРЫ В МОЛОДЕЖНОМ И ЭТНО СТИЛЕ
Компания «Меко» производит стильную, качественную одежду и аксессуары для повседневной
жизни из натуральных материалов. Ассортимент производимой продукции включает в себя:
верхнюю одежду, спортивные костюмы, футболки, сумки-шопперы, головные уборы. Доставка
продукции осуществляется по Казахстану и в страны СНГ.

БҚО, Орал қ., Жексенбаев көш., 93
ЗКО, г. Уральск, ул. Жексенбаева, д. 93
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МЕҢДІҒАЛИЕВА ДАНАРА
ЕРСАЙЫНҚЫЗЫ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
КИІМ ӨНДІРІСІ
Жеке кәсіпкер Меңдіғалиева Данара Ерсайынқызы өз қызметін 2018 жылдан бастап жүзеге
асырады. Кәсіпкердің әйел киімдерін тігуге арналған тігін цехы, үй тоқыма бұйымдарын және
жаңа туған нәрестелерге арналған тоқыма бұйымдарын тігу цехы бар. Өнімдері «DLMix Shop
Brand» сауда белгісімен Семей қаласы мен іргелес аудандарда, сондай-ақ Өскемен және
Қызылорда қалаларында сатылады.
ПРОИЗВОДСТВО ОДЕЖДЫ
Мендыгалиева Данара Ерсаиновна осуществляет свою деятельность с 2018 года.
Предприниматель имеет швейный цех по пошиву женской одежды, текстиля для дома и
текстильных принадлежностей для новорожденных. Компания «Мендыгалиева Данара
Ерсаиновна» под торговой маркой «DLMix Shop Brand» известна и популярна не только в г.
Семей, но и в близлежащих районах и городах.

Семей қ., Пархоменко көш., 137А
г. Семей, ул. Пархоменко, 137А

+ 7 778 477 00 01
dana_splk@mail.ru
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МҰҚАНОВА
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
КИІМ ТІГУ ЖӘНЕ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ
Атыраулық жас кәсіпкер Мөлдір Мұқанова Балықшы шағын ауданында «AZHAR» атты әдемі әрі
ыңғайлы ателье ашып, тұрғындарға қуаныш сыйлап отырған жан. Негізінен ұлттық нақыштағы
ерекше стильдегі, креатив киім жасауды көздейді. Клиенттер мата және басқа да керекжарақтарды да осы ательеден сатып ала алады. Модельер Мөлдір Мұқанова аймақтық және
облыстық көрмелерге де белсене қатысып тұрады. Клиенттері арасында үлкен құрметке ие.
ПОШИВ И РЕСТАВРАЦИЯ ОДЕЖДЫ
Большую радость и удобство доставила населению микрорайона Балыкши молодой
предприниматель Молдир Муканова, открыв красивое и уютное ателье под названием
«AZHAR» в г. Атырау. В ателье создается стильная, женственная, креативная одежда со
своеобразным национальным колоритом. Для клиентов предлагается большой ассортимент
тканей, фурнитуры и т.д. Модельер Молдир Муканова является активным участником
региональных и областных выставок и пользуется большим уважением среди своих клиентов.
Участие в государственной программе позволило расширить производство компании.

Атырау қ., А.Құнанбаев көш., 1-үй, 27-пәтер
г. Атырау, ул. А.Кунанбаева, д. 1, кв. 27
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НАЗЫМ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
КИІМ ӨНДІРІСІ
«Albina Saulen» отандық киімдер бренді 2019 жылдан бастап шыға бастады. Компания ерлер
мен әйелдер және балаларға арнап дизайнерлік киімдер, аксесуарлар шығарады. Қазақи оюөрнектер, жалпы ұлттық нақыштағы туындылар шығыс, еуропа үлгілерімен астаса отырып,
адамға жайлылық, әдемілік пен ерекшелік сыйлайды. Сондай-ақ, «AS» сән үйі талапты
шәкірттерді дизайнерлік пен тігіншілікке баулып, тегін білім беріп, жұмыспен де қамтиды.
ПРОИЗВОДСТВО ОДЕЖДЫ
Работа отечественного бренда одежды «Альбина Саулен» началась в 2019 году. Компания
производит дизайнерскую одежду и аксессуары для мужчин, женщин и детей. Казахские
национальные орнаменты, произведения национального стиля в сочетании с восточными и
европейскими узорами придают человеку уют, красоту и неповторимость. Модный дом «AS»
привлекает требовательных и талантливых студентов к дизайну и шитью, а также
предоставляет бесплатное обучение и трудоустройство.

Атырау қ., Нұрсая ш/а, 54
г. Атырау, мкр., Нурсая, 54

+7 701 152 74 87
albinasaulen@mail.ru
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НЕЙБАРТ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ӘЙЕЛДЕР МЕН БАЛАЛАРҒА АРНАЛҒАН КИІМ, ҮЙ ТОҚЫМАСЫ
«Нейбарт» ЖК 2016 жылдың наурызында ашылған. Компанияның негізгі мақсаты - стильді,
дизайнерлік киім-кешектер шығару, соның ішінде жайлы және ыңғайлы киім тігу. Кәсіпорын
түрлі халықаралық көрмелердің қатысушысы.
ПРОИЗВОДСТВО ЖЕНСКОЙ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ, ДОМАШНИЙ ТЕКСТИЛЬ
ИП «Нейбарт» было зарегистрировано в марте 2016 года. Основной целью компании является
производство стильной, дизайнерской, и в тоже время комфортной и удобной одежды, которая
позволяет каждому клиенту чувствовать себя превосходно в любой ситуации. Предприятие
является участником различных выставок и показов одежды.

Атырау қ., Автомобилистер көш., 3
г. Атырау, пр. Автомобилистов, 3
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НУРКАЕВА
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ТЕРІ БҰЙЫМДАРЫ ӨНДІРІСІ
Нуркаева Камал – 4 баланың анасы, тігіншілік оқу бітірген іс бастаушы кәсіпкер. Ең алғаш
Алматыға келгенде қара базарда аяқ киім сатумен айналысты. 2020 жылы қайтарымсыз грант
ұтып алған соң 2 тігін машинасын алып, былғары сөмкелер тігіп, тапсырыс қабылдай бастады.
2021 жылы да мемлекеттік грант конкурсында жеңімпаз болып, үлкен 3 тігін мәшинесін алды.
Қазір кәсіпкердің былғары сөмке тігетін жеке шеберханасы бар.
ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ
Камал Нуркаева имеет профессию портного. Выиграв в 2020 и в 2021 гг. государственный
безвозвратный грант она приобрела швейные машинки и занялась шитьем кожаных сумок.
Сейчас у предпринимателя имеется собственная мастерская, в которой она самостоятельно
занимается пошивом сумок.

Алматы қ., Жандосов көш., 29г
г. Алматы, ул. Жандосова, 29г

+7 705 703 09 46
aktilek2009@mail.ru
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ОМАРОВТАР АТЕЛЬЕСІ
«ҚАРАПАЙЫМ ЗАТТАР ЭКОНОМИКАСЫ»
«ЭКОНОМИКА ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ»
КИІМ ӨНДІРІСІ
«Омаровтар ательесі» ЖШС 1998 жылдан бастап жұмыс істеп келеді. 20 жыл ішінде ателье өзін
сапалы киім өндіруші ретінде танытты. Ателье жаппай киім тігуден бастап, әйелдер киімін жеке
тапсырыспен тігіп, әскери қызметшілер үшін арнайы киім-кешекке тапсырыс қабылдайды
және орта білім беру мектептерін сапалы, киіс беретін мектеп формасымен және трикотажбен
қамтамасыз етеді.
ПРОИЗВОДСТВО ОДЕЖДЫ
ТОО «Ателье Омаровых» осуществляет свою деятельность с 1998 года. За 20 лет продуктивной
работы ателье зарекомендовало себя как производителя качественной и практичной одежды.
Помимо массового производства одежды, ателье принимает заказы на индивидуальный
пошив женской одежды, форменного обмундирования для военнослужащих и обеспечивает
средние образовательные школы качественными, практичными школьными формами и
трикотажными изделиями.

Семей қ., Спартак көш., 32
г. Семей, ул. Спартака, 32
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ТҰЛҒАБАЕВА ҚАЛИЯ
НҰРБЕРГЕНҚЫЗЫ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
БАЛАЛАР КИІМІ ӨНДІРІСІ
2021 жылы Қалия Нұрбергенқызы «Бизнестің жол картасы-2025» бағдарламасы аясында грант
ұтып алып, арманын жүзеге асырды. «Kaliya style» тігін цехы жұмысын 2022 жылы ақпан айында
бастады. Негізінен балаларға арналған жатын киім, спорттық киім және т.б киімдер шығарады.
Кәсіпкер отандық киімді жаңа деңгейге көтеру мақсатында шикізаттың тек сапалы түрлерін
ғана пайдаланады. 3 адам жұмыспен қамтылған, болашақта жұмыс орындарын ұлғайту
жоспарда бар.
ПРОИЗВОДСТВО ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ
Швейный цех «Kaliya style» начал свою работу в феврале 2022 года. В швейном цеху
производится детская спальная одежда, спортивная одежда и др. Для того чтобы вывести
отечественную одежду на новый уровень, компания использует только качественные виды
сырья. В настоящее время на производстве работают 3 человека, в дальнейшем планируется
увеличение рабочих мест.

Маңғыстау обл., Жаңаөзен қ.
Мангистауская обл., г. Жанаозен

+7 708 747 74 29
kaliyatulgabaeva@gmail.com
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ТУРСУНОВА
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
БАС КИІМДЕР, ОРАМАЛДАР ЖӘНЕ ТАҚИЯЛАР ӨНДІРІСІ
«Турсунова» ЖК – «Ansar collection» сауда белгісімен әйелдерге арналған бас киім, тақия,
қолдан жасалған шарфтар шығарады. Дайын өнім көтерме және бөлшек саудагерлер арқылы
сатылады. Кәсіпкер Қазақстан нарығында жұмыс істеген 3 жылдан бері брендті 15 маман жасап
келеді. Цехта бас киімдердің 50 түрі шығады.
ПРОИЗВОДСТВО ГОЛОВНЫХ УБОР, ПЛАТКИ И ТЮРБАНОВ
ИП «Турсунова» под брендом «Ansar collection» производит головные уборы для женщин:
тюрбаны и платки ручной работы. Готовые изделия реализуются через оптовые и розничные
магазины. Предприятие уже более 3 лет на рынке Казахстана и имеет 15 специалистов
работающих над брендом. Общий ассортимент товара составляет 50 видов головных уборов.

Шымкент қ., 194 квартал, 654
г. Шымкент. 194 квартал, 654
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+7 778 624 10 99
ansarcollection1@gmail.com
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ӨТЕБАЕВ РАУАН
ЖҰМАЖАНҰЛЫ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ҰЛТТЫҚ БАС КИІМ ТІГУ ЦЕХЫ
«Жас-Бағлан» тігін шеберханасы ата-баба дәстүрін жаңғырта отырып, ұлттық нақыштағы шапан,
кәжекей, бөрік тігумен айналысады. Жыл өткен сайын бұл өнімдерге сұраныс артып, тауарлары
да көптеп шығуда. Кәсіпкер бір данадан эксклюзив шапан, кәжекей, қалпақтар да жасайды.
ПОШИВ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ
Швейный цех «Жас-Бағлан» занимается пошивом эксклюзивных шапанов, кажекей и тюбетеек
в национальном стиле. Ежегодно спрос на данную продукцию растет, в связи с чем компания
постоянно расширяет товарный ассортимент.

Ақтөбе обл., Ақтөбе қ., Ерназаров көш., 47
Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Ерназарова, 47

+7 777 120 08 57
baha197121@gmail.com
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УТЕГАЛИЕВА
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2020»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020»
КИІМ ЖӘНЕ ТӨСЕК ЖАБДЫҚТАРЫН ТІГУ
ЖК «Өтеғалиева СС» 2017 жылы құрылған. Компания Қазақ ұлттық стилінде киім тігумен,
сондай-ақ төсек жабдықтарын сатумен айналысады. 5 жұмыс орны құрылды. Жұмыс
барысында өзінің жинақталған клиенттік базасы бар. Өндірілетін өнім тек Атырау қаласында
ғана емес, басқа өңірлерде де үлкен сұранысқа ие.
ПОШИВ ОДЕЖДЫ И ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ
ИП «Утегалиева СС» образовано в 2017 году. Компания занимается пошивом одежды в
казахском национальном стиле, а также продажей постельного белья. На предприятии создано
5 рабочих мест. Выпускаемая продукция пользуется большим спросом не только в г. Атырау, но
и в других регионах Казахстана.

Атырау қ., Дамба ауылы, Досмұхамбетов көш., 40
г.Атырау с. Дамба, ул. Досмухамбетова, 40
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+7 702 846 01 77
svetautegalieva@gmail.com
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ШАБАЕВА
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2020»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020»
ЭКСКЛЮЗИВ КИІМДЕР ӨНДІРІСІ
Римма Шабаеваның «Айшабибі» ательесі 8 жылдан бері эксклюзив киімдер тігіп келеді. Шебер
сапалы импорт маталардан тұтынушы көңілінен шығатындай тамаша дүниелер жасаумен
айналысады. Сән әлемінің соңғы үлгісіндегі ұлттық киімдер мен әшекей бұйымдар қазір
атыраулықтар арасында сұранысқа ие. Түркиядан әкелінген көздің жауын алатын түрлі бисер
тастарды төгіп, ою-өрнекпен көмкерілген киімдер ұсынатынымен ерекшеленеді.
ПОШИВ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ОДЕЖДЫ
Ателье Риммы Шабаевой «Айшабиби» занимается пошивом эксклюзивной одежды на
протяжении восьми лет. Любые новинки национальных костюмов и украшений в мире моды
пользуются повышенным спросом у местных горожан. Компания отличается тем, что
предлагает изделия, обрамленные различными орнаментами с использованием камней,
привезенных из Турции.

Атырау қ., Мұса Баймұханов көш., 43
г. Атырау, ул. Муса Баймуханова, 43

+7 778 522 90 74
shabaevarimma74@gmail.com
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ТАТАЕВА
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
АЯҚ КИІМ ӨНДІРІСІ
2011 жылы тіркелген «К.Т. Татаева» ЖК өз кәсібін ерлер, әйелдер мен балалар үшін Ресейде
өндірілген арнайы киім мен аяқ киімді шағын көлемде көтерме сату саласында бастады. 2018
жылдан бастап өзі өндіреді. Қазіргі таңда компания аяқ киімнің табанын жасау, пима мен киіз
етік жасау үшін аяқ киімнің киізден жасалған үстін тігу технологиясын игерді, сондай-ақ
резеңке етік пен калошты жылыту үшін киіз шұлық тігеді.
ПОШИВ ОДЕЖДЫ И ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ
ИП «Татаева К.Т» с 2011 года занимается мелкооптовой реализацией спецодежды, обуви для
мужчин, женщин и детей. С момента своего основания компания наработала постоянных
покупателей, которыми стали продавцы на рынках гг. Петропавловск, Павлодар, Караганда,
Нур-Султан и Алматы. В 2018 году с целью производства обуви компания приобрела
автоматическую формовочно-подошвенную машину для соединения подошвы с верхом обуви.

СҚО, Петропавл қ., Егемен Қазақстан көш., 1
СКО, г. Петропавловск, ул. Егемен Казахстана, 1
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РУМИ-ЭН
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ШҰЛЫҚ БҰЙЫМДАРЫН ӨНДІРУ
«Руми-эн» ЖШС 2007 жылдың маусым айында Қарағанды шұлық фабрикасының негізінде
құрылды. Бұл – толық өндіріс циклы бар: орау, бояу және әрлеу, қалыптау, тоқу және тігін
цехтарымен қамтылған ірі өндіріс. Компанияның шикізат пен дайын өнімді сынауға арналған
жеке зертханасы бар. Заманауи технологиялық жабдық пен жоғары білікті мамандардың
жұмысының нәтижесінде компания жоғары сапалы және экологиялық таза өнімдер шығарады.
ПРОИЗВОДСТВО ЧУЛОЧНО-НОСОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ТОО «Руми-эн» было образовано в июне 2007 года на базе Карагандинской чулочно-носочной
фабрики. ТОО «Руми-эн» имеет полный цикл производства: мотальный, красильно-отделочный,
формировочный, вязальный и швейный цеха. У компании имеется своя лаборатория для
проверки сырья и выпускаемой продукции. Применяя высокотехнологическое оборудование
и работу высококвалифицированных рабочих, компания может производить
высококачественную и экологически чистую продукцию.

Қарағанды обл., Қарағанды қ., Бирюзов көш.,11
Карагандинская обл., г. Караганда, ул. Бирюзова, 11

+7 (7212) 31 09 84
rumi-en@mail.ru
www.rumi.kz
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СҰЛТАН
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
КИІМ ӨНДІРІСІ
«SULTAN» тігін кәсіпорны 1993 жылы құрылды және бастапқыда маталар мен қажетті тігін
аксессуарларын сатумен айналысты. Кәсіпорын ұлттық иімдерді заманауи стильде жасауға
басымдық береді. Қазір мұнда концерт костюмдері, балаларға арналған ұлттық киімдер мен
күнделікті кеңсе киімдері тігіледі. Сонымен қатар, компания ұлттық киіз үйлерді безендіріп,
шатырлар мен мәдениет үйлеріне сахна перделерін жасаумен де айналысады. Ресейдің шекаралас
аумақтары: Челябі, Орынбор және Омбы облыстары, Свердлов облысымен де жұмыс істейді.
ПРОИЗВОДСТВО ОДЕЖДЫ
Швейное предприятие «SULTAN» создано в 1993 г. Первоначальная специализация компании
состояла в торговле тканями и необходимыми швейными аксессуарами. Со временем приоритетом
для компании стало изготовление национальной одежды в современном стиле. В настоящее время,
это концертные костюмы и детская национальная одежда. Кроме этого, ТОО «SULTAN» оформляет
национальные юрты и изготавливает сценические занавесы для шатров и домов культур. За более
чем четверть века деятельности предприятия расширилась клиентская база, которая включает не
только регионы Казахстана, но и приграничные территории России: Челябинскую, Оренбургскую,
Омскую и Свердловскую области.
Қостанай қ., әл-Фараби даңғ., 111/1,
г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 111/1
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ТРИ КОТА Ж
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2020»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020»
ЖАҢА ТУҒАН НӘРЕСТЕЛЕР МЕН БАЛАЛАРҒА АРНАЛҒАН ТОҚЫМА КИІМДЕР
«Три Кота Ж» ЖШС – сертификаттаудан өткен және жаңа туған нәрестелер мен сәбилерге
арналған трикотаждан тоқылған өнімдерді шығаруға рұқсат алған Павлодар қаласы мен
Павлодар облысындағы алғашқы компания. Болашақ аналар мен әйелдер арасында «Три Кота
Ж» ЖШС өнімдері 3 жыл ішінде-ақ үлкен сұранысқа ие болды. «Три Кота Ж» ЖШС салмағы 1 кгнан аспайтын шала туған балаларға ерекше назар аударып, қажет бұйымдар шығарады.
ПОШИВ ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ
«Три Кота Ж» является первой компанией в г. Павлодар и в Павлодарской области, прошедшей
процесс Сертификации и получившей разрешение на пошив трикотажных изделий для
новорожденных и детей ясельной группы. Продукция ТОО «Три Кота Ж» пользуется большим
спросом среди будущих мам и женщин. Особое внимание «Три Кота Ж» уделяет детям,
рожденных с малым весом от 1 кг.

Павлодар обл., Павлодар қ., М.Горький көш., 37-312
Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. М. Горького, 37-312

+7 (7182) 61 03 95
tr kotagkz@ma l.ru
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ФИРМА ПЭРИ
«ҚАРАПАЙЫМ ЗАТТАР ЭКОНОМИКАСЫ»
«ЭКОНОМИКА ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ»
КАПРОН КОЛГОТ ӨНДІРІСІ
«Фирма ПЭРИ» – Қазақстанда La Peri брендімен, батыстың ең озық технологияларын қолдана
отырып, жоғары сапа стандарттарына сай шұлық-ұйық өнімдерін шығарумен айналысатын
табысты компания. Сапа сертификаттары бар өнімдердің 15-тен астам атауын шығарады.
Тауардың 60-70 пайызы қоймада болады. Яғни, компания тапсырыс берілген сәттен бастап
бірнеше күн ішінде жетпеген өнімді жедел жеткізе алады. Бұл – бәсекелестерден артықшылық
береді.
ПРОИЗВОДСТВО КОЛГОТОК
Компания «Фирма ПЭРИ» успешно занимается производством и реализацией чулочноносочной продукции под собственным брендом «La Peri» на территории Казахстана. Ко всей
поставляемой продукции прилагаются сертификаты качества. Ассортимент продукции
составляет более 15 наименований, 60-70 процентов из которых имеется в наличии на складе.
Отличительной особенностью компании является то, что она может поставлять недостающую
на складе продукцию своего производства под заказ, в течение нескольких дней с момента
подачи заявки.

Алматы қ., Таугүл ы/а, А.Дауылбаев көш., 50
г. Алматы, мкр. Таугуль 3, ул. А.Дауылбаева д. 50

+7 (727) 256 95 44
per .kazakhstan@gma l.com
www.kolgotk per .kz
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ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ЕЛЕНА
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2020»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020»
ТҮРЛІ ТОҚЫМА БҰЙЫМДАРЫН ӨНДІРУ
«Швейное производство «Елена» - өнеркәсіп, кәсіпорындар, медициналық және клининг
компания қызметкерлері үшін арнайы киім тігетін компания. Клиенттерге дизайнерлер мен
тігіншілер жасаған жаңа үлгілерді де ұсынады. 2007 жылдан бері жұмыс істейді. Штаттағы
мамандар тігін саласында 10 жылдан астам уақыттан бері жұмыс істейді. Үнемі біліктілік
арттыру курстарын оқып тұрады. Барлық матаның сапа сертификаттары бар.
ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ ВЯЗАНЫХ И ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Швейное производство «Елена» является производителем на рынке Казахстана по пошиву
спецодежды для промышленных и пищевых предприятий, медицинских и клининговых
компаний. Компания существует с 2007 года. Опыт работы сотрудников по пошиву спецодежды
различного направления более 10 лет. Используемые на производстве ткани имеют
сертификаты качества, модели проходят тестирование на прочность и удобство конечными
потребителями. Компания учитывает все пожелания клиентов при пошиве последующих
партий изделий.

Алматы қ., Көкжиек ы/а 48-48
г. Алматы, мкр. Кокжиек 48, пом. 48

+7 701 805 00 64
hytm-1@ yandex.ru
www.spezo.kz
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ШЫМКЕНТ-КАШЕМИР
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ТОҚЫМА ӨНДІРІСІ
«Шымкент-Кашемир» ЖШС жүн өңдейтін және одан иірілген жіп пен көрпе шығаратын
кәсіпорын. 2016 жылдан бастап кәсіпорын түйе мен қой мамығынан көрпе, сондай-ақ жүннен
иірілген жіптен трикотаж және шұлық бұйымдарын шығаруды жолға қойды. Негізгі экспорт:
Қытай, Италия, Жапония, Ресей және басқа ЕЭК елдерге шығады.
ПРОИЗВОДСТВО ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ТОО «Шымкент-Кашемир» - завод по переработке шерсти и выпуску из нее пряжи и стеганых
одеял. С 2016 года предприятие запустило производство стеганных одеял из верблюжьего и
овечьего пуха, а также производство трикотажных изделий из шерстяной пряжи и чулочноносочных изделий из шерстяной пряжи. Основные рынки экспорта: Китай, Италия, Япония,
России и другие страны ЕЭС.

Шымкент қ., №264 орам, 492 ғимарат, «Оңтүстік» АЭА
г. Шымкент, ул. Квартал №264, здание 492,
СЭЗ «Оңтүстік»
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+7 (7252) 44 33 00
shkposh@mail.ru
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ЕХЛАКОВА СВЕТЛАНА
НИКОЛАЕВНА
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
КИІМ, АЯҚ КИІМ, АРНАЙЫ КИІМ ӨНДІРІСІ
«Ehlakova brand» – отандық киім мен аяқ киім өндіруші, кәсіпкер Ехлакова Светлана
Николаевнаның еңбегінің жемісі. Оның тігін нарығында қызмет көрсетіп келе жатқанына 20
жылдан астам уақыт өтті. Соңғы 3-4 жылда спорттық бал биіне арналған арнайы киім тігумен
айналысуда. Тапсырыстар офлайн және онлайн түрінде де қабылданады. Әлемнің кез келген
жеріне жеткізіп береді. Сондай-ақ спорттық-бал биіне арналған аяқ киім мен аксессуарлар да
шығарады.
ПРОИЗВОДСТВО ОДЕЖДЫ, ОБУВИ, СПЕЦОДЕЖДЫ
«Ehlakova brand» - это отечественный производитель одежды и обуви. На рынке пошива
компания функционирует более 20 лет. Последние 3-4 года предприятие занимается
производством специализированной одежды и обуви для спортивно-бальных танцев.
Компания осуществляет доставку в любую точку мира.

Көкшетау қ., Әуелбеков көш., 104/2
г. Кокшетау, ул. Ауельбекова, 104/2

+7 701 620 07 97
ehlakova1964@mail.ru
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МЕРУСАР И К
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2020», «ДАМУ-ӨНДІРІС»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020», «ДАМУ-ӨНДІРІС»
МЕДИЦИНАЛЫҚ МАҚСАТТАҒЫ БҰЙЫМДАР ӨНДІРІСІ
«Мерусар и К» ЖШС 2001 жылдан бері медициналық жабдық, құралдар, тігін және шығын
материалдары, әлемдік және ресейлік өндірушілердің әртүрлі медициналық бұйымдары мен
зарарсыздандырғыш дәрі-дәрмектерін көтерме және бөлшек сатумен айналысатын
Қазақстандық фармацевтикалық компаниялардың бірі. Компания хирургияда, акушерлік
қызмет пен гинекологияда, күрделі терапияда және медицинаның басқа салаларында бір рет
пайдаланатын медициналық киімдер мен бұйымдар шығарады.
ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Фармацевтическая компания «Мерусар и К» начала свою деятельность в 2001 году.
Предприятие занимается оптово-розничной реализацией медоборудования, инструментария
шовных и расходных материалов, а также медицинских изделий, дезинфицирующих средств от
ведущих мировых и российских производителей. Компания производит одноразовую
медицинскую одежду и белье для хирургии, акушерства и гинекологии, интенсивной терапии
и других областей медицины.

Павлодар қ., Чайковский көш., 5
г. Павлодар, ул. Чайковского, 5
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+7 (7182) 54 30 03
merusar@mail.ru
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МУСАЕВА С.А.
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2020»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020»
ТАБИҒИ КОСМЕТИКА ӨНДІРУ
Табиғи косметика шығаратын «Айсәуле» компаниясының негізі 2012 жылы қаланған. «Айсәуле»
– ең алдымен жоғарғы сапалы өнім. Шикізатты қабылдаудан бастап дайын өнімнің
шығарылуына дейін өндірістің бүкіл кезеңдеріне қатаң бақылау жүргізіледі. «Айсәуленің» әрбір
өнімі шипалы шөп, жеміс, гүл, эфир және табиғи майлар секілді органика материалдардан
жасалады.
ПРОИЗВОДСТВО НАТУРАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ
Компания натуральной косметики «Айсауле» была основана в 2012 году. Обеспечение высокого
качества продукции является одной из приоритетных целей деятельности «Айсауле».
Технологический контроль качества осуществляется на всех этапах производства, каждый
продукт «Айсауле» изготавливается из органических ингредиентов высшего качества:
целебных трав, фруктов, цветов, эфирных и натуральных масел, отвечающим самым высоким
требованиям.

Шымкент қ., М. Сапарбаев көш., 29
г. Шымкент. ул. М.Сапарбаева, 29

+7 701 989 30 64
muzaure@mail.ru
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ОРЛАНДОКЗ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2020»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020»
ХИМИЯ ӨНЕРКӘСІБІ ӨНІМДЕРІН ӨНДІРУ
«ОрландоКЗ» ЖШС бүгінгі күні «Bayan» брендімен бет, дене және шаш терісіне күтім жасайтын
косметикалық құралдар мен сабын шығарады. Өнімдердің барлығы 100% табиғи өнімдерден
қолмен жасалады. Қолмен жасалған сабын қаншалықты нәзік те табиғи болса, тұтынушының
терісі де жақсы болмақ. Ерекше қоспалардың арқасында мұндай сабын теріні керемет
тазартады, ылғалдандырады, қажетті микроэлементтер мен дәрумендермен қанықтырады.
ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
На сегодняшний день компания под брендом «Bayan» производит натуральное мыло и
косметику. В выпускаемой линейке имеются косметические средства по уходу за кожей лица,
тела и волосами. Вся продукция изготавливается ручным способом из натуральных продуктов.
Насколько нежным и натуральным будет мыло ручной работы, настолько будет хороша и кожа
потребителей. Благодаря особому составу, такое мыло отлично очищает кожу, а вместе с этим
увлажняет ее, обеспечивая необходимыми микроэлементами и витаминами.

Алматы қ., Қалдаяқов көш., 17
г. Алматы, ул. Калдаякова, 17
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ТЕРРА ВИТА
«ДАМУ-ӨНДІРІС»

МЕДИЦИНАЛЫҚ, ХИРУРГИЯЛЫҚ, СТОМАТОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ВЕТЕРИНАРИЯЛЫҚ ЖИҺАЗ
ӨНДІРІСІ
«Терра Вита» ЖШС медициналық жабдықтар мен медициналық жиһаз шығарумен
айналысатын қарқынды дамып келе жатқан компания. Компания 2007 жылы құрылған және
қазіргі уақытта 200-ден астам атаулы өнім шығарады. Жоғары технологиялы жабдық, өндірістік
желілердің техникалық жабдықталуы және білікті мамандар секілді өндіріске қажет
инфрақұрылымның барлығына ие.
ПРОИЗВОДСТВО МЕДИЦИНСКОЙ, ХИРУРГИЧЕСКОЙ, СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ И
ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕБЕЛИ
«Терра Вита» - динамично развивающаяся компания, которая специализируется на выпуске
медоборудования и медицинской мебели. Компания создана в 2007 году и на текущий момент
ассортимент выпускаемой продукции достиг более 200 наименований. Для организации
производства в компании имеется вся необходимая инфраструктура: высокотехнологичное
оборудование, техническое оснащение производственных линий и квалифицированные
специалисты.

Семей қ., Шугаев көш., 153а
г. Семей, ул. Шугаева, 153а

+7 701 527 64 87
too-terravita@mail.ru
www.terravita.kz
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ТК ФАРМ АҚТӨБЕ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2020»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020»
ДӘРІЛІК ЗАТТАР МЕН МЕДИЦИНАЛЫҚ БҰЙЫМДАР ӨНДІРІСІ
«ТК Фарм Ақтөбе» ЖШС – Ақтөбе облысындағы ғана емес, бүкіл Қазақстандағы ең ірі
фармацевтикалық зауыттардың бірі. Зауытта сұйық дәрілік заттарды өндіру цехы, өсімдік
шикізатын экстракциялау цехы, қатты дәрілік заттарды өндіру цехы, сапа бақылау
бөлімі/микробиологиялық, физикалық және химиялық зертханалардан тұратын сынақ
зертханасы, шикізат пен дайын өнімдер қоймасы бар. «Сапа көшбасшысы», «Алтын сапа», «Ең
нәтижелі өндіруші», «Қазақстанның үздік тауары» атақтарын иеленген.
ПРОИЗВОДСТВО ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ
ТОО «ТК Фарм Актобе» является одним из крупнейших фармацевтических заводов не только в
Актюбинской области, но и по всему Казахстану. В структуру завода входят: цех производства
жидких лекарственных форм, цех экстрагирования растительного сырья, цех производства
твердых лекарственных форм, отдел контроля качества, испытательная лаборатория, куда
включены микробиологическая и физико-химическая лаборатория, склад сырья и готовой
продукции. Компании были присвоены звания «Лидер качества», «Алтын сапа», «Самый
эффективный производитель», «Қазақстанның үздік тауары».

Ақтөбе қ., Шестихатка ауылы, №467
г. Актобе, с. Шестихатка, № 467

+7 (7132) 21 72 15
dir-tkpharm@mail.ru
www.tkpharm.kz
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ДЕНСАУЛЫҚ ЖӘНЕ СҰЛУЛЫҚ
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

ШҚО ПРОТЕЗ-ОРТОПЕДИЯЛЫҚ
ОРТАЛЫҒЫ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ПРОТЕЗ ЖАСАУ ЖӘНЕ ОРТОПЕДИЯЛЫҚ АЯҚ КИІМ ТІГУ
«Шығыс Қазақстан облыстық протез-ортопедиялық орталығы» ЖШС – аяқ-қолдың жоғарғы
және төменгі буын протездерін, арнайы тірек аппараттарын, ортез, бас ұстағыштар шығарып,
ортопедиялық аяқ киім тігуге, 1,2,3 топтағы мүгедектер мен соғыс ардагерлері, тірек-қимыл
ауруы бар адамдарға арналған киімдерді жөндеуге маманданған қарқынды дамып келе жатқан
кәсіпорын. Жоғары технологиялы жабдықтары бар, өндірістік желілер жабдықталған және
білікті мамандар қызмет етеді.
ПРОИЗВОДСТВО ПРОТЕЗОВ И ПОШИВ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ОБУВИ
«Восточно-Казахстанский областной протезно-ортопедический центр» - динамично
развивающееся предприятие, специализирующееся на выпуске протезов верхних и нижних
конечностей, аппаратов, ортезов, головодержателей и пошива ортопедической обуви. Для
организации производства компания имеет всю необходимую инфраструктуру:
высокотехнологичное оборудование, техническое оснащение производственных линий и
квалифицированных специалистов.

Өскемен қ., Тоқтаров көш., 101
г. Усть-Каменогорск, ул. Тохтарова, 101

+7 775 394 54 14
vkopoc@mail.ru
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МАШИНОСТРОЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ

AFILTER.KZ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ПОЛИПРОПИЛЕН СУ СҮЗГІЛЕРІ ӨНДІРІСІ
«AFILTER.KZ» ЖШС – 80%-ы отандық шикізаттан жасалатын, CT-KZ сертификаты бар, су сүзгілері
нарығындағы жалғыз қазақстандық бренд. Компанияның жеке конструкторлық бюросы бар
және полипропилен сүзгілерін өндіру саласында жаңа технологиялар енгізіп, өнімдердің кең
түрін шығарып келеді. Компания көбік полипропиленнен барлық пішін мен мөлшердегі және
алуан кеуекті, 1 микромертрден 20 микрометрге дейінгі кез келген градиент кеуекті
картридждер шығара алады.
ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ВОДЫ
Корпорация «Aﬁlter.kz» — единственный из Казахстанских брендов на рынке фильтров для
воды, имеющий для своей продукции сертификацию СТ-KZ с более 80% доли местного
содержания. Компания «Aﬁlter.kz» имеет собственное конструкторское бюро и ведет широкую
разработку новых технологий и продуктов в сфере производства полипропиленовых фильтров.
Компания производит любую градиентную пористость в пределах одного картриджа от 1 мкм
до 20 мкм. Всё это позволяет получить качественные картриджи механической очистки со
стабильно высокими фильтрующими свойствами.

Алматы қ., Райымбек даңғ., 496а/2
г. Алматы, пр. Райымбека, 496а/2

+7 707 702 02 70
Satu@Aﬁlter.kz
www.aﬁlter.kz
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DERFOLG
«ІСКЕРЛІК БАЙЛАНЫСТАР» БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША ОҚЫТУ
ОБУЧЕНИЕ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ДЕЛОВЫЕ СВЯЗИ»
МЕДИЦИНА, МЕЙРАМХАНАЛАР МЕН КІР ЖУУ ОРЫНДАРЫНА АРНАЛҒАН КӘСІБИ
ЖАБДЫҚТАР МЕН ЖИҺАЗ ӨНДІРІСІ
Компания «FAVORIT» сауда белгісімен мейрамханалар мен қоғамдық тамақтануға арналған
кәсіби жиһаз, ас үй жылу жабдығы, ас үй мен кір жуатын орындарға арналған қосалқы жабдық,
мәйітханаға арналған тоңазытқыш камералар және патологоанатомия бөлімшелеріне арналған
жиһаз, зертханаларға арналған жиһаз және жабдықтар шығарады. Өнеркәсіптік кір жуу
жабдықтарының қазақстандық алғашқы өндірісінің жобасы әзірленуде.
ПРОИЗВОДСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МЕБЕЛИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ, РЕСТОРАНОВ И ПРАЧЕЧНЫХ
Торговая марка «FAVORIT» является казахстанским товаропроизводителем, тесно связанным с
эксплуатацией и поставкой технологического оборудования в области медицины, кухонного и
ресторанного бизнеса, прачечных и химчисток. В настоящее время под торговой маркой
«FAVORIT» производится профессиональная мебель для ресторанов и общественного питания,
кухонное тепловое оборудование, вспомогательное оборудование для кухонь и прачечных,
холодильные камеры для морга и мебель для патологоанатомических отделений, мебель и
оборудование для лабораторий.
Павлодар обл., Павлодар қ., Горький көш., 37
Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Горького, 37

+7 777 450 50 50
derfolg@mail.ru
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DIGITAL SYSTEM SERVIS
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025», «ДАМУ-ӨНДІРІС»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025», «ДАМУ-ӨНДІРІС»
КАБЕЛЬДІ ТЕЛЕФОН ЖӘНЕ ТЕЛЕГРАФ БАЙЛАНЫСЫНА АРНАЛҒАН ҚҰРАЛДАР ӨНДІРІСІ
«Digital System Servis» ЖШС телекоммуникация жабдықтарын өндірумен айналысады.
Ведомстволық және корпоративтік байланыс желілеріне арналған жабдықтар бойынша
телекоммуникациялар нарығындағы әлемдік көшбасшы – Mitel-дің Қазақстандағы жалғыз
серіктесі. Компания Cuman брендімен өз өнімдерін шығарады. Қазір Cuman – үйде де,
кеңселер мен өнеркәсіптік кәсіпорындарда да маршрутизаторлар мен коммутаторларды
жасайтын және шығаратын қазақстандық жалғыз кәсіпорын.
ПРОИЗВОДСТВО АППАРАТУРЫ ДЛЯ КАБЕЛЬНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ И ТЕЛЕГРАФНОЙ СВЯЗИ
ТОО «Digital System Servis» зарегистрировано в 2005 году. Основная деятельность компании –
производство телекоммуникационного оборудования. Компания является единственным
партнером мирового лидера на рынке телекоммуникаций Mitel по оборудованию для
ведомственных и корпоративных сетей связи в Республике Казахстан. Предприятие выпускает
также собственную продукцию под брендом «Cuman». На сегодняшний день «Cuman» единственное казахстанское предприятие, разрабатывающее и выпускающее
маршрутизаторы и коммутаторы как для домашнего использования, так и для офисов и
промышленных предприятий.
Нұр-Сұлтан қ., Индустриялық парк, Байырқұм көш., 11/1
г. Нур-Султан, Индустриальный парк, ул. Байырқұм, 11/1

+7 (7172) 25 72 57
Sales@dss.kz
www.cuman.kz
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KAZPOLIMERPLAST
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2020»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020»
ПОЛИЭТИЛЕН ҚҰБЫРЛАР ӨНДІРІСІ
«KazPolimerPlast» ЖШС 2013 жылдан бастап сумен, кәріз, газбен жабдықтау, телекоммуникация
жүйелеріне арналған диаметрі 20-дан 1200 мм-ге дейінгі полиэтилен құбырларын шығарып
келеді. Компания жылына 6 000 тонна полиэтилен құбыр өндіреді. Қазір зауытта 4
экструзиялық желі орнатылған. Кәсіпорында жетекші әлемдік өндірушілердің жоғары сапалы
өнім шығаруға мүмкіндік беретін заманауи жабдықтары орнатылған.
ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ
Компания «KazPolimerPlast» начала свою деятельность с 2013 года на базе действующего цеха
по производству полиэтиленовых труб. Предприятие специализируется на выпуске
полиэтиленовых труб для систем водоснабжения, канализации, газоснабжения,
телекоммуникации, технологических трубопроводов, диаметром от 20 до 1200 мм.
Производственная мощность предприятия составляет 6 000 тонн трубной продукции из
полиэтилена в год. В настоящее время на заводе установлено 4 экструзионных линии,
предприятие оснащено современным оборудованием от ведущих мировых производителей,
которое обеспечивает производство высококачественной продукции.

БҚО, Орал қ., Григорий Потанин көш., 1/2
ЗКО, г.Уральск, ул. Григорий Потанин, 1/2

+7 (7112) 21 02 61
info@kazpolimerplast.kz
www.kazpolimerplast.kz
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LED SOLUTIONS
«ДАМУ-ӨНДІРІС»

ЖАРЫҚДИОД ӨНІМДЕР ӨНДІРІСІ
LED Solutions сымсыз және жарықдиодпен жарықтандыру және жартылай өткізгіш
технологиялар саласындағы Орталық Азиядағы жетекші инновациялық компания. Компания өз
өнімін әлемдік көшбасшылар өндірісінің сапалы материалдарынан ғана жасайды және
сапасына 10 жылға дейін кепілдік береді. Компанияның соңғы табысты және маңызды
жұмыстарының бірі – EXPO 2017 ғимаратының ішкі жарықтандыруы.
ПРОИЗВОДСТВО СВЕТОДИОДНОЙ ПРОДУКЦИИ
«LED Solutions» является ведущей в Центральной Азии инновационной компанией в области
светодиодного освещения и полупроводниковых решений для беспроводного и
энергетического применения. Компания производит свою продукцию исключительно из
качественных материалов от мировых лидеров отрасли с гарантией на собственную
продукцию до 10 лет. Одна из последних успешных и значимых работ компании – полностью
внутреннее освещения здания «EXPO-2017».

Нұр-Сұлтан қ., 101 көш., 12-құрылыс нысаны
г. Нур-Султан, ул. 101, строение 12

+7 (7172) 27 25 00
info@ledsolutions.kz
www.ledsolutions.kz
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SKY ELEVATOR KZ
«ДАМУ-ӨНДІРІС»

ЛИФТ ЖӘНЕ ЭСКАЛАТОР ЖАБДЫҚТАРЫН ӨНДІРУ
Sky ELEVATOR KZ компаниясы ұсынған «Schneider Nur-Sultan» Ақмола лифт құрылысы зауыты –
лифт шахталары мен кез келген күрделі лифт жабдықтарын әзірлеу және жасау, монтаждау
қызметтерін ұсынады. Қазақстанда сапа мен қауіпсіздіктің еуропалық стандарттарының барлық
талаптарына сай лифттер сатады. Ақмола лифт құрылысы зауытының жабдықтары – жоғары
сапа мен қолайлы баға. Жолаушылар лифті, панорамалы лифт, коттеджге арналған лифт, жүк
лифті, сондай-ақ заманауи эскалаторлар мен траволаторларды жасап, монтаждап және іске
қосу-жөндеуге тапсырыс қабылдайды.
ПРОИЗВОДСТВО ЛИФТОВОГО И ЭСКАЛАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Акмолинский лифтостроительный завод «Schneider Nur-Sultan» предлагает широкий спектр
услуг в сфере разработки и реализации, монтажа лифтовых шахт и лифтового оборудования
любой сложности. Продажа лифтов в Казахстане осуществляется согласно всем требованиям
Европейских стандартов качества и безопасности. Акмолинский лифтостроительный завод –
это лучшее соотношение высокого качества и конкурентоспособной стоимости. Вниманию
клиентов представлена возможность заказа изготовления, монтажа и пусконаладки
следующих конструкций: пассажирский лифт, панорамный лифт, коттеджный лифт, грузовой
лифт, а также современные эскалаторы и траволаторы.
+7 (7172) 78 75 52
Нұр-Сұлтан қ., Кравцов көш., 1
г. Нур-Султан, ул. Кравцова, 1

skyliftkz@mail.ru
www.lift-eskalator.kz
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SP JET
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
РЕЗЕҢКЕДЕН НЕМЕСЕ ПЛАСТИКТЕН ЖАСАЛҒАН ГИДРАВЛИКАЛЫҚ ТЫҒЫЗДАҒЫШТАР
Кәсіпорын 2014 жылдан бері тығыздағыш элементтерді (манжеттер, тығыздағыштар, сақиналар,
тірек төлкелер), гидравликалық және пневматикалық жабдықтарды өндіріп келеді. Сонымен
қатар, компания гидравликалық жабдықтар жасап қана қоймай, оларды жөндеумен де
айналысады. Кәсіпорын жоғары технологиялы жабдық, өндірістік желілердің техникалық
жабдықталуы және білікті мамандар секілді өндіріске қажет инфрақұрылымның барлығына ие.
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ УПЛОТНЕНИЯ ИЗ РЕЗИНЫ ИЛИ ПЛАСТМАССЫ
Компания «SP JET» основана в 2014 году. Предприятие специализируется на производстве
уплотнительных элементов гидравлического и пневматического оборудования (манжеты,
уплотнения, сальники, кольца, опорные втулки). Помимо этого в сферу деятельности
предприятия входит изготовление и ремонт гидравлического оборудования. Для организации
производства у компании имеется вся необходимая инфраструктура: высокотехнологичное
оборудование, техническое оснащение производственных линий и квалифицированные
специалисты.

ШҚО, Өскемен қ., Бажов көш., 331А
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова, 331А

+ 7 777 991 11 63
sealtrade@list.ru
www.spjet.kz
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АЗИЯКОТЛОМАШ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025», «БИЗНЕС-КЕҢЕСШІ»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025», «БИЗНЕС-СОВЕТНИК»
ІРІ ЖӘНЕ ЖЕҢІЛ ҚАЗАНДЫҚТАР МЕН ҚАЗАНДЫҚ ЖАБДЫҚТАРЫН ӨНДІРУ, МОНТАЖДАУ,
ОЛАРҒА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
«Азиякотломаш» ЖШС сағатына 1-ден 25 т. шығаратын бу қазандықтарын және сағатына 0,01ден 100 гкал/ дейін шығаратын су жылыту қазандықтарын, сонымен қатар блок-модуль
қазандықтар, қазандыққа керек жабдықтарды, су тегеурін мұнараларын, жылу
магистральдарына арналған оқшауланған құбырларды, сэндвич-панельдерді өндіреді. Сондайақ, компания металл құрылымдарын өндірумен айналысады.
ПРОИЗВОДСТВО, МОНТАЖ, ОБСЛУЖИВАНИЕ СТАЦИОНАРНЫХ И МОБИЛЬНЫХ
КОТЕЛЬНЫХ, А ТАКЖЕ КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ТОО «Азиякотломаш» занимается производством паровых котлов от 1 до 25 т. пара/час и
водогрейных котлов от 0,01 до 100 Гкал/час, блочно-модульных котельных, котельновспомогательного оборудования, водонапорных башен, предизолированных труб для
тепломагистралей, сэндвич-панелей, а также металлоконструкций.

Ақмола обл., Щучинск қ., 235
Акмолинская обл., г. Щучинск, 235

+7 716 36 4 77 04
info@akm.kz
www.akm.kz
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БЕСПАЛАЯ К.В.
ЕДБ АҚША ҚАРАЖАТЫН ШАРТАСЫП ОРНАЛАСТЫРУ
ОБУСЛОВЛЕННОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ В БВУ
САУДА, ҚОҒАМДЫҚ ТАМАҚТАНДЫРУ ОРЫНДАРЫН, ҚОЙМА ЖАБДЫҚТАРЫН, ТАМАҚ
ӨНІМДЕРІН ӨНДІРУГЕ АРНАЛҒАН ЖАБДЫҚТАР ЖЕТКІЗУ
«Торговые Технологии» компаниясы Қазақстанда кәсіби жабдық жеткізуші ретінде 2012 жылдан
бері жұмыс істейді. Компания өз клиенттеріне тапсырыс берушінің техникалық ерекшеліктерін
ескере отырып, жабдықтардың көлемін есептеп, орналастыруға көмектеседі. Компания
көптеген табысты жобаларды жүзеге асырды. «Торговые Технологии» әр клиентке қолайлы
жабдықты таңдай алатынына сенімді.
КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ТОРГОВЛИ, ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ, СКЛАДСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ
Компания «Торговые Технологии», как поставщик профессионального оборудования в
Казахстане, работает с 2012 года. Компания помогает своим клиентам с расстановкой и
необходимыми расчетами, с учетом технического задания заказчика. Предприятие
реализовало огромное количество успешных проектов. Компания уверена в том, что сможет
подобрать оборудование, подходящее по характеристикам и соотношению цены и качества
для каждого своего клиента.

СҚО, Петропавл қ., Медведев көш., 49
СКО, г. Петропавловск, ул. Медведева, 49

+7 705 610 14 80
77056101480@yandex.kz
www.torgtech.kz

196

МАШИНАЖАСАУ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-ЖАБДЫҚТАР
МАШИНОСТРОЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ

ЗАВОД ДОРОЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025», «ҚАРАПАЙЫМ ЗАТТАР ЭКОНОМИКАСЫ»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025», «ЭКОНОМИКА ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ»
ТҮРЛІ ДАЙЫН МЕТАЛЛ БҰЙЫМДАРЫН ӨНДІРУ
Зауыт Қазақстан Республикасында әртүрлі үлгідегі темірден жасалған жол белгілерін
шығарумен айналысады. Сондай-ақ, кәсіпорын ҚР Ішкі істер министрлігі Қылмыстық-атқару
жүйесі комитетінің өндірістік аумағында сотталған азаматтарын заңды түрде жұмыс
орындарымен қамтамасыз етеді.
ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Компания организовала и создала с нуля завод по производству металлических дорожных
знаков различного плана в Республике Казахстан. Основным видом производимой цехом
продукции являются разноплановые металлические дорожные знаки. Производственный цех
предприятия отвечает всем регламентированным отечественным и зарубежным стандартам
для полноценного производства качественных дорожных знаков, используемых на
автомагистралях по всей территории Казахстана. Также компания занимается производством
знаков и указателей по социально значимому проекту «Еңбек» - учреждений уголовноисполнительной (пенитенциарной) системы Комитета уголовно-исполнительной системы МВД
РК, в которой предоставляются рабочие места для законно осужденных в промзоне.

Нұр-Сұлтан қ., Өндірістік аймақ, 6/2
г. Нур-Султан, Промзона 6/2

+7 707 993 31 11
kristinatskhay@gmail.com
www.zdi.kz
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ДДЭК
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
РЕЗЕҢКЕ ЖӘНЕ ПЛАСТМАССА БҰЙЫМДАР ӨНДІРІСІ
2013 жылдан бері «ДДЭК» ЖШС шикі резеңке қоспаларын және өзі өндіретін резеңкетехникалық бұйымдарды сатады. Кәсіпорынның ең басты бағыттарының бірі – фрикциялық
полимер материалдардан жүк автокөліктері мен автобустар үшін тежегіш құрсауының
жапсырмасын өндіру. Компания Қазақстанда жүк автокөліктеріне тежегіш жапсырмаларын
шығаратын жалғыз өндіруші.
ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ И ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
ТОО «ДДЭК» реализует сырые резиновые смеси и резинотехнические изделия собственного
производства с 2013 года. Одним из приоритетных направлений предприятия является
производство фрикционных полимерных материалов – тормозных накладок (колодок) для
грузовых автомобилей и автобусов. Компания является единственным производителем
тормозных накладок на грузовой автотранспорт в Казахстане.

Шымкент қ., Қапал батыр көш., «Оңтүстік»
индустриялық аймағы
г. Шымкент, ул. Капал батыра, индустриальная зона
«Оңтүстік»

+7 701 420 26 52
ddek62@mail.ru
www.ddek.pulsen.kz
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КАЗЭНЕРГОКАБЕЛЬ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
КАБЕЛЬ-ӨТКІЗГІШ ӨНІМДЕР, АЛЮМИНИЙ СОЗБАСЫ ӨНДІРІСІ
«Казэнергокабель» АҚ 1993 жылы Қазақстан Республикасы Президентінің «Қорғаныс
өнеркәсібін дамыту және конверсиялау туралы» жарлығы мен қайта өңдеу өндірістерін дамыту
бағдарламасына сәйкес құрылды және басымдық берілген инвестициялық жобалар тізбесіне
енді. 1994 жылы зауыт өз атынан өнімдердің бірінші партиясын шығара бастады. 2010 жылдан
бастап алюминий созба сымының өндірісі іске қосылды. Бұл – Қазақстанның кабель-өткізгіш
өнімдерін шығарушылардың шетелден келетін шикізатқа тәуелділігін азайтуға мүмкіндік берді.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВОЙ ПРОДУКЦИИ, АЛЮМИНИЕВОЙ КАТАНКИ
АО «Казэнергокабель» было создано в 1993 году в соответствии с Указом Президента
Республики Казахстан «О развитии и конверсии оборонной промышленности», программой
развития перерабатывающих производств и включено в перечень приоритетных
инвестиционных проектов. Во второй декаде 1994 года, завод выпустил первую партию
продукции под собственным именем. Являясь лидером отрасли, АО «Казэнергокабель»
активно участвует в работе профильных Ассоциаций Казахстана и России. Компания отмечена
Правительственными наградами, неоднократно признавалась лучшим поставщиком кабельнопроводниковой продукции ведущими потребителями страны.
Павлодар обл., Павлодар қ., СӨА, 6/2
Павлодарская обл., г. Павлодар, Промзона Северная, 6/2

+7 (7182) 53 92 24
kazkabel@kazkabel.kz
www.kazkabel.kz
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ҚАЙНАР АКБ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
АККУМУЛЯТОР БАТАРЕЯЛАР ӨНДІРІСІ
«Қайнар АКБ» компаниясы аккумуляторлар шығаратын отандық өндіруші. «Самұрық-Қазына»
холдингінің отандық өндірушілер тізбесіне енген, «Интербат» аккумуляторлық батареяларды
өндірушілер қауымдастығының мүшесі. Зауыт сонымен қатар пайдаланылған
аккумуляторларды шикізатқа айналдырып, қайта өңдеумен де айналысады.
ПРОИЗВОДСТВО АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ
Компания «Кайнар АКБ» является отечественным товаропроизводителем аккумуляторных
батарей и состоит в Реестре отечественных товаропроизводителей Холдинга «Самрук-Казына»,
а также входит в ассоциацию производителей аккумуляторных батарей «Интербат». Компания
имеет развитую экономику и полный технологический цикл производства аккумуляторных
батарей. Также завод производит утилизацию отработанных батарей, превращая их в исходное
сырье.

Алматы обл., Талдықорған қ., Медеу көш., 1
Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. Медеу, 1

+7 (7282) 23 32 34
priemnaya@kainar.kz
www.kainar.kz
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ҚАРАҒАНДЫ
ҚАЗАНДЫҚ ЗАУЫТЫ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
РАДИАТОРЛАР МЕН ОРТАЛЫҚ ЖЫЛЫТУ ҚАЗАНДЫҚТАРЫН ӨНДІРУ
«Қарағанды қазандық зауыты» ЖШС 2010 жылы құрылды. Қазір қуаты 12-ден 100 кВт-қа дейінгі
халыққа арналған қазандықтарды, модульды қазандықтарды, тозаңдан тазарту қондырғыларын
(өнеркәсіпте ауаны тазартуға арналған жабдықтар кешені) өндіруде. Сондай-ақ
инсинераторлар (сұйық, қатты және газ тәрізді қалдықтарды термиялық жою қондырғылары),
пневматикалық жетектерді, клапандарды, гидравликалық жетектерді, кірпіш қалауға қажет тор
және 3D қоршауларды шығарады.
ПРОИЗВОДСТВО РАДИАТОРОВ И КОТЛОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ
ТОО «Карагандинский котельный завод» основано в 2010 году. Основные направления
деятельности компании - производство котлов для населения мощностью от 12 до 100 кВт,
производство котлов промышленного назначения мощностью от 0,1 до 2,5 МВт, производство
модульных котельных, производство асперационных установок (комплекс оборудования для
очистки воздуха в промышленности), производство инсинераторов (установки для
термического уничтожения жидких, твердых и газообразных отходов), изготовление
пневмоприводов, клапанов, гидроприводов и запорной арматуры, производство кладочной
сетки и 3D заборов, изготовление металлоконструкций любой сложности по чертежам
заказчика.
+7 771 128 18 06
Қарағанды обл., Қарағанды қ., Қарабас көш., 65/2
Карагандинская обл., г. Караганда, ул. Карабаская, 65/2

info@kotlyzavod.kz
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НПО ПЕРСПЕКТИВА
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
БЕЙНЕБАҚЫЛАУ ЖӘНЕ БЕЙНЕ ТАЛДАУ ЖҮЙЕЛЕРІ САЛАСЫНДА БАҒДАРЛАМАЛЫҚАППАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ЖАСАП, ӨНДІРУ
Компания бейнебақылау бойынша кешенді қызметтер саласындағы озық технологияларды
пайдалана отырып, өз технологияларын әзірлеу және қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы
жобаларды жүзеге асырумен айналысады. Компанияның бейнебақылау жүйелерін құру және
тиімді пайдалану, қолданыстағы қауіпсіздік жүйелерін біріктіру және жабық байланыс
арналарынан бейне сигналдарды тарату бойынша құқық қорғау органдарымен жұмыс істеуде
мол тәжірибесі бар.
РАЗРАБОТКА, ПРОИЗВОДСТВО ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫХ РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ
СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И ВИДЕОАНАЛИЗА
Специализацией компании является разработка собственных решений и реализация проектов
в сфере обеспечения безопасности, с использованием передовых технологий в сфере
комплексных услуг по видеонаблюдению. Компания обладает большим опытом совместной
работы с правоохранительными органами по созданию и эффективному использованию
систем видеонаблюдения, интеграции действующих систем безопасности и распределения
видеосигнала закрытых каналов связи.
Қарағанды обл., Қарағанды қ., Привокзальная көш., 10
Карагандинская обл., г. Караганда, ул. Привокзальная, 10

+7 (7212) 92 21 91
info@perspektiva.kz
www.perspektiva.kz
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НПФ ЭРГОНОМИКА
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2020»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020»
ЖЫЛУ ЖӘНЕ СУМЕН ЖАБДЫҚТАУ ЖҮЙЕЛЕРІН, ЖАРЫҚТАНДЫРУ ЖАБДЫҚТАРЫН
ЖОБАЛАУ, МОНТАЖДАУ, ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ.
ЭНЕРГОАУДИТ
«Эргономика» компаниясы 20 жылдан астам уақыттан бері жылумен жабдықтау, энергияны
үнемдеу, суды тазарту және тарату нарығында жұмыс істеп келеді. Осы уақыт ішінде
тұтынушыларды қолдау қызметі, кепілдік және кепілдік мерзімінен кейінгі қолдау қызметтері
ұйымдастырылды. Сумен жабдықтау және су бұру үшін сорғы станцияларын, толтыру типті су
сүзгілерін, блокты жылыту пункттерін және элеватор қондырғыларын өндіреді.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ПОСТАВКА, МОНТАЖ, СЕРВИСНОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
СИСТЕМ ТЕПЛО-, ВОДОСНАБЖЕНИЯ, СВЕТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ЭНЕРГОАУДИТ
Более 20 лет компания «Эргономика» работает на рынке теплоснабжения, энергосбережения,
очистки воды и ее распределения. За это время компанией была организована служба
клиентской поддержки, гарантийного и постгарантийного сопровождения. На предприятии
оказываются инжиниринговые услуги, внедрены оригинальные технические решения. Кроме
того осуществляется производство насосных станций водоснабжения и канализации, фильтров
воды засыпного типа, блочных тепловых пунктов и элеваторных узлов.
Қарағанды обл., Қарағанды қ., Аманжолов көш., 57/2
Карагандинская обл., г. Караганда, ул. Аманжолова, 57/2

+7 (7212) 91 01 01
info@ergonomika.kz
www.ergonomika.kz
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МАШИНАЖАСАУ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-ЖАБДЫҚТАР
МАШИНОСТРОЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ

ОРАЛ САУДА
ӨНЕРКӘСІП КОМПАНИЯСЫ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2020»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020»
ПОЛИЭТИЛЕН ҚҰБЫРЛАР ӨНДІРІСІ
«Орал сауда өнеркәсіп компаниясы» суық және ыстық сумен жабдықтау, газбен жабдықтау
және жылыту үшін диаметрі 20-дан 1600 мм-ге дейінгі полиэтилен құбырлар, сондай-ақ металл
жабын, профиль парақ, қосымша элементтер, жол белгілерін және қауіпсіздік техникасы
бойынша белгілерді, сондай-ақ пластмассадан халық тұтынатын тауарларды шығарады.
Кәсіпорын жылына 30 000 тонна полиэтиленді қайта өңдей алады.
ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ
Компания производит полиэтиленовые трубы для холодного и горячего водоснабжения,
газоснабжения и отопления диаметром от 20 до 1600 мм., а также металлочерепицу,
профилированный лист, доборные элементы, знаки дорожные и знаки по технике
безопасности, а также товары народного потребления из пластмассы. Производственная
мощность предприятия составляет 30 000 тонн полиэтилена в год.

БҚО, Орал қ., Штыбы көш., 68
ЗКО, г. Уральск, ул. Штыбы, 68

+ 7 (7112) 53 78 88
utpk05@mail.ru
www.utpk.kz
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МАШИНАЖАСАУ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-ЖАБДЫҚТАР
МАШИНОСТРОЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ

ОРАЛ ТРАНСФОРМАТОР
ЗАУЫТЫ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ЭЛЕКТР ТЕХНИКАЛЫҚ ЖАБДЫҚТАР ӨНДІРІСІ
Зауыт электр энергетикасы нарығында кешенді технологияларды бір қолдан ұсынатын
«Alageum Electric» холдингі құрамына кіреді. Кәсіпорын 6-10 кВ кернеу класындағы күшті
трансформаторларды шығарады. Компания өнімдері қазақстандық және халықаралық сапа
стандарттарына сай және ТМД (Ресей, Армения, Әзірбайжан, Өзбекстан) елдеріне 90%-ы
экспортталады.
ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ТОО «Уральский трансформаторный завод» представляет собой результат полувекового опыта
работы АО «Кентауский трансформаторный завод» с новой разработанной и внедренной
технологией производства электротехнического оборудования. Основным направлением
деятельности предприятия является производство силовых трансформаторов класса
напряжения 6-10кВ. Продукция компании соответствует казахстанским и международным
стандартам качества и экспортируется в страны СНГ с долей 90% (Россия, Армения,
Азербайджан, Узбекистан). На сегодняшний день продукция завода широко используется в
отраслях энергетики в странах СНГ.

БҚО, Орал қ., Есенжанов көш., 42/6 Н1
ЗКО, г. Уральск, ул. Есенжанова , 42/6 Н1

+7 (7112) 24 08 21
info@uraltrafo.kz
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МАШИНАЖАСАУ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-ЖАБДЫҚТАР
МАШИНОСТРОЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ

ТЕХНОГРУППСЕРВИС
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ЖАҢАРТЫЛАТЫН КӨЗДЕРДЕН ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫН ӨНДІРУ
«ТехноГруппСервис» ЖШС жаңартылатын көздерден электр энергиясын өндіру жобаларын
жүзеге асырып келеді. Атап айтқанда: жел электр станцияларына ыңғайлы учаскелерде жел
өлшеу, күн электр станцияларын салу және оларға техникалық қызмет көрсету, фотоэлектрлік
модульдер үшін металл конструкцияларын өндіру және гидроэлектр жобаларын әзірлеу,
энергияны сақтау технологиясын зерттеумен айналысады. Компанияның мақсаты – ЖЭК-ті
Қазақстан Республикасы мен Орталық Азияның энергетикалық жүйесіндегі негізгі генерация
көзіне айналдыру.
ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ОТ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
ТОО «ТехноГруппСервис» занимается реализацией проектов ВИЭ: проведение
ветроизмерений на перспективных площадках для ветровых электростанций, строительство и
обслуживание солнечных электростанций, производство металлоконструкций под
фотоэлектрические модули, разработка проектов гидроэлектростанции, исследование
технологии энергоаккумулирования. Цель работы компании - сделать ВИЭ основным
источником генерации в энергосистеме Казахстана и Центральной Азии.

Қарағанды обл., Жезқазған қ., Оңтүстік
индустриалдық аймақ, 2/2
Карагандинская обл., г. Жезказган, Южная промзона, 2/2

+ 7 (7273) 47 00 80
info@tgs-energy.kz
www.care-tech.kz
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МАШИНАЖАСАУ ЖӘНЕ ҚҰРАЛ-ЖАБДЫҚТАР
МАШИНОСТРОЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ

ТРУБПРОМ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ПЛАСТМАССА ПЛИТАЛАР, ТАБАҚТАР, ҚҰБЫРЛАР МЕН ПРОФИЛЬДЕР ӨНДІРІСІ
«Трубпром» ЖШС Қазақстандағы газ, су жүйесіне және кәріздерге арналған құбырларды
өндіреді және өткізеді. Сондай-ақ, кез келген күрделі құбырларды монтаждау бойынша ілеспе
қызметтер де ұсынады.
ПРОИЗВОДСТВО ПЛАСТМАССОВЫХ ПЛИТ, ЛИСТОВ, ТРУБ И ПРОФИЛЕЙ
ТОО «Трубпром» производит и реализует трубы для газопроводов, водопроводов и
канализаций в Казахстане, а также предоставляет сопутствующие услуги по монтажу
трубопроводов любой сложности.

БҚО, Орал қ., Желаево өнеркәсіптік аймағы, 7
ЗКО, г. Уральск, Промышленная зона Желаево, 7

+7 705 822 11 11
ttrubprom@list.ru
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ЖИҺАЗ
МЕБЕЛЬ

CITTADELLA
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ЖИҺАЗ ӨНДІРІСІ, КӨТЕРМЕ ЖӘНЕ БӨЛШЕК САУДА
«Cittadella» жиһаз компаниясы Қазақстан нарығында 10 жылдан астам уақыттан бері шкаф және
жұмсақ жиһаз өндірумен айналысады. Дайын өнімнің көпшілігі тапсырыспен, әр клиенттің
жеке қалауы бойынша жасалады. Бүгінгі таңда Cittadella – өз дүкендері бар, Петропавлдағы
көрме залдарында өнімдері қойылған, сондай-ақ бүкіл Қазақстан бойынша көтерме және
бөлшек сауда жасайтын заманауи, табысты дамып келе жатқан компания.
ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ, ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
Мебельная компания «Cittadella» более 10 лет на рынке Казахстана. Предприятие занимается
производством корпусной и мягкой мебели. Большая часть готовой продукции
изготавливается на заказ с индивидуальным подходом к каждому клиенту. На сегодняшний
день Cittadella – это современная, успешно развивающаяся компания, реализующая
продукцию в собственном магазине и в шоу-румах г. Петропавловск, а также оптом и в розницу
по всему Казахстану.

СҚО, Петропавл қ., Жамбыл көш., 156
СКО, г. Петропавловск, ул. Жамбыла, д. 156

+7 707 227 72 57
ctd.kz@mail.ru
www.ctd.kz

209

ЖИҺАЗ
МЕБЕЛЬ

FERROOM
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2020»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020»
МЕТАЛЛ ЖИҺАЗДАР ӨНДІРІСІ
«FERROOM» ЖШС 2018 жылы құрылған. Кәсіпорын металл жиһаздар мен өртке қарсы
қолданылатын жиһаздар өндіреді. Сондай-ақ, компания өрт сөндіргіштер, өрт түтіктері, өрт
сөндіруге қажет құралдар, модульдер жеткізумен де айналысады.
ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МЕБЕЛИ
ТОО «FERROOM» было создано в 2018 году. Основной деятельностью компании является
производство и реализация металлической мебели, а также поставка огнетушителей и
пожарных рукавов.

Ақтөбе обл., Ақтөбе қ., Астана ауданы,
өндірістік аймақ, 47/1
Актюбинская обл., г. Актобе, р-н. Астана,
квартал Промзона, 47/1

+7 701 982 59 53
jurist@ferroom.kz
www.ferroom.kz

210

ЖИҺАЗ
МЕБЕЛЬ

TAVIGROUP
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025», «ҚАРАПАЙЫМ ЗАТТАР ЭКОНОМИКАСЫ»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025», «ЭКОНОМИКА ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ»
МАТРАЦТАР ӨНДІРІСІ
«TAVIGROUP» сауда-өндірістік холдингі «TAVI» сауда белгісімен Қазақстан мен шетелдің жиһаз
өнеркәсібіне арналған жинақтауыштар, сапалы матрац, синтетика толтырғыштар, жұмсақ
жиһазға арналған зат-бұйымдар өндіреді және өз саласында көшбасшылардың бірі саналады.
Компания озық технологиялармен жұмыс істейді және компанияның өндірісі мен сервисінде
үнемі жаңа технологиялар енгізіп отырады.
ПРОИЗВОДСТВО МАТРАСОВ
Торгово-производственный холдинг «TAVIGROUP» с торговой маркой «TAVI» является лидером
в производстве высококачественных матрасов, синтетических наполнителей, комплектующих
для мягкой мебели и реализации комплектующих для мебельной промышленности Казахстана
и зарубежья. Компания работает с передовыми технологиями и вводит новшества в
производстве и сервисе компании.

Павлодар обл., Павлодар қ., Толстой к-сі, 130
Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Толстого, 130
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+7 705 731 42 26
marketing@tavigroup.kz

ЖИҺАЗ
МЕБЕЛЬ

АВТОР МЕБЕЛИ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
КОРПУСТЫҚ ЖИҺАЗ ЖӘНЕ МДФ ҚАСБЕТТЕР ӨНДІРІСІ
«Автор Мебели» жиһаз фабрикасы корпустық жиһаз және МДФ қасбеттер өндірісімен 12
жылдан астам уақыттан бері айналысып келеді. Командада өз ісінің үздік мамандары жиналған.
1200 шаршы метрлік цех жиек тегістейтін машина, жоғары дәл пішіммен кескіш машина, BLUM
толтырғыш машинасы секілді заманауи станоктармен жабдықталған. Компания клиенттерге
үйге, кеңсеге немесе сауда орындарына, балабақшалар мен ауруханаларға арналған заманауи
дизайндағы дүниелер ұсынады.
ПРОИЗВОДСТВО КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ И МДФ ФАСАДОВ
Мебельная фабрика «Автор мебели» занимается производством корпусной мебели и МДФ
фасадов уже более 12 лет. В команде собраны лучшие в своем деле специалисты. Цех,
площадью 1200 квадратных метров, укомплектован современным оборудованием:
кромкооблицовочным станком, высокоточным форматно-раскройным станком, присадочным
станком BLUM. Компания предлагает клиентам современный дизайн для дома, офиса,
торговых помещений, детских садов и больниц.

Павлодар обл., Павлодар қ. , Естай көш., 140, «Тұлпар» СҮ
Павлоадрская обл., г. Павлодар, ул. Естая 140,
ТД «Тулпар»

+7 705 341 76 50
avtormebelies@gmail.com
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ЖИҺАЗ
МЕБЕЛЬ

БИТНЕР
АЛЬБЕРТ ВОЛЬДЕМАРОВИЧ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2020», «ДАМУ-ӨНДІРІС»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020», «ДАМУ-ӨНДІРІС»
ТҮРЛІ ЖИҺАЗ ӨНДІРІСІ
«Город мастеров» атты жұмсақ жиһаз өндіретін фирма 2000 жылы құрылды. Қазір Павлодар
облысының ең ірі жиһаз кәсіпорындары қатарына кіреді. Кәсіпорын заманауи неміс
жабдығымен жабдықталған, жиһаздың барлық түрін шығарады. Фирманың өнімдері Қазақстан
және Ресей дүкендеріне сатылады.
ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧЕЙ МЕБЕЛИ
Фирма по производству и реализации мягкой мебели «Город Мастеров» основана в 2000 году
и является одним из крупнейших мебельных предприятий Павлодарской области.
Предприятие оснащено современным немецким оборудованием и выпускает свыше 30 видов
изделий мягкой мебели для детских, спальных комнат, гостиных и прихожих. Продукция
фирмы поставляется в магазины по всему Казахстану, а также в Россию.

Павлодар обл., Павлодар қ., Дүйсенов көш., 119
Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Дюсенова, 119
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+7 (7182) 32 52 58
albbittner@rambler.ru

ЖИҺАЗ
МЕБЕЛЬ

ЖАНБЕКОВА
«ҚАРАПАЙЫМ ЗАТТАР ЭКОНОМИКАСЫ»
«ЭКОНОМИКА ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ»
ЖҰМСАҚ ЖИҺАЗ ӨНДІРІСІ
Нарықта «CREATIVO» жиһаз студиясы ретінде танымал «Жанбекова» ЖК тек сапалы
материалдар қолданатын отандық жұмсақ жиһаз өндірушісі. 2015 жылдың мамыр айында
құрылды. Компания диван, кереует, кресло, орындықша, пуф, және т.б. секілді көптеген жиһаз
түрлерін жасайды. Сонымен қатар, компания жұмсақ жиһазды қалпына келтіру жұмыстармен
де айналасады.
ПРОИЗВОДСТВО МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
ИП «Жанбекова» представлено на рынке как студия мебели «CREATIVO». Компания начала
свою деятельность в мае 2015 года. Предприятие является отечественным производителем
мягкой мебели, работающим только с качественными комплектующими материалами. Студия
мебели «CREATIVO» изготавливает мягкую мебель любой сложности премиум качества:
диваны, кровати, кресла, банкетки, пуфы и многое другое. Кроме этого предприятие
занимается реставрацией мягкой мебели.

Павлодар обл., Павлодар қ., Камзин көш., 37/7
Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Камзина 37/7

+7 747 658 32 42
mebel_creativo@mail.ru
www.creativo.kz
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ЖИҺАЗ
МЕБЕЛЬ

КЕСЕФ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ТҮРЛІ ЖИҺАЗ ӨНДІРІСІ
«КЕСЕФ» ЖШС – көркемдеп темірден бұйым соғу, жиһаз, матрас шығару, МДФ қасбеттер
өндірумен айналысады. Екі жиһаз фабрикасының бірлестігі болып саналатын компания
нарықта 20 жылдан астам уақыт жұмыс істеп келеді. Тұтынушыларға ыңғайлы, жайлы жұмсақ
жиһаз бен матрацтар ұсынады. Өнімдерін Қазақстан бойынша көтерме-бөлшек саудалайды.
ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧЕЙ МЕБЕЛИ
Основным видом деятельности ТОО «Кесеф» является художественная ковка, а также
производство мебели, матрасов, производство МДФ фасадов. Компания «Кесеф» является
объединением двух мебельных фабрик, которые действует на рынке более 20 лет. Компания
занимается оптово-розничной торговлей по Казахстану.

Павлодар обл., Павлодар ауданы, Чернорецк ауылы,
Пушкин көш., 71
Павлодарская обл., Павлодарский р-н, с.Чернорецк,
ул. Пушкина, 71
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+7 (7182) 60 13 70
kesef12@mail.ru

ЖИҺАЗ
МЕБЕЛЬ

КПК ZETA
«ҚАРАПАЙЫМ ЗАТТАР ЭКОНОМИКАСЫ»
«ЭКОНОМИКА ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ»
ЖИҺАЗ ЖӘНЕ ТҰРМЫСТЫҚ БҰЙЫМДАР ӨНДІРІСІ
ZETA өндірістік компаниясы 1996 жылдан бері ұлттық нарықта кең ассортименттегі жиһаз,
пластмасса және металл бұйымдарын өндіруде тұрақты көшбасшы болып келеді.
Қазақстанның 26 қаласында 49 дүкені бар. Кәсіпорын өз өндірісінің тауарларын сатумен қатар,
ТМД елдерінен және Еуропа елдерінен, соның ішінде Ресей, Италия, Вьетнам, Түркия, Польша,
Малайзия, Өзбекстаннан өнім импорттайды.
ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ И ТОВАРОВ ДЛЯ ДОМА
Казахстанская производственная компания «ZETA» – стабильный лидер по производству
мебели, пластиковой и металлической продукции широкого спектра на национальном рынке с
1996 года. Сеть магазинов «ZETA» динамично развивается и на сегодняшний день имеет 49
магазинов в 26 городах Казахстана. Помимо реализации товаров собственного производства,
компания импортирует продукцию из стран СНГ и Европы, поставщиками и партнерами
компании являются Россия, Италия, Вьетнам, Турция, Польша, Малайзия, Узбекистан.

Алматы қ., Райымбек даңғ., 225
г. Алматы, пр. Райымбека, 225

+7 (727) 313 13 51
onlineshop@zeta.kz
www.zeta.kz
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ЖИҺАЗ
МЕБЕЛЬ

ЛЕВИН В.Д.
«ҚАРАПАЙЫМ ЗАТТАР ЭКОНОМИКАСЫ»
«ЭКОНОМИКА ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ»
ТҮРЛІ ЖИҺАЗ ӨНДІРІСІ
«Левин» жиһаз фабрикасы – Солтүстік Қазақстан облысындағы ірі жиһаз өндіруші және
Қазақстандағы орындықтар мен үстелдер шығаратын ірі компаниялардың бірі. 23 жыл табысты
жұмыс істеген компанияда барлық қажетті инфрақұрылым бар, технологиялық процестер
жолға қойылған. Барлық жиһаздар жергілікті ағаштан және экологиялық таза материалдардан
жасалған. Үстелдер мен орындықтар қайыңнан жасалады. Дайын өнім Петропавл, Алматы және
Нұр-Сұлтан қалаларында сатылады.
ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧЕЙ МЕБЕЛИ
Мебельная фабрика «Левин» является крупным производителем корпусной мебели в СевероКазахстанской области и одним из крупнейших производителей стульев и столов в Казахстане.
За 23 года успешной работы компания имеет всю необходимую инфраструктуру, налажены
технологические процессы. Вся мебель производится из местных пород древесины и из
экологически чистых материалов. Для производства столов и стульев в основном используется
береза. Реализация готовой продукции осуществляется на рынках г. Петропавловск, а также в
гг. Алматы и Нур-Султан.

СҚО, Қызылжар ауданы, Бескөл ауылы, Гагарин көш., 4
СКО, Кызылжарский р-н, с. Бесколь, ул. Гагарина, 4
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+7 701 978 40 23
elena200873@mail.ru

ЖИҺАЗ
МЕБЕЛЬ

МЕБЕЛЬ ПАРК
«ДАМУ-АЙМАҚТАР III», «ДАМУ-ӨНДІРІС», «БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ-2020»
«ДАМУ-РЕГИОНЫ III», «ДАМУ ӨНДІРІС», «ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА-2020»
ҮЙГЕ АРНАЛҒАН ЖИҺАЗ ӨНДІРІСІ
«Мебель Парк» фабрикасы – жатын бөлмеге арналған сериялық жиһаздың қазақстандық
өндірушісі. 2009 жылдан бері компания тұтынушыларға заманауи, жайлы және стильді
интерьер жасауға көмектесіп келеді.
ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ ДЛЯ ДОМА
Фабрика «Мебель Парк» - это Казахстанский производитель серийной мебели для спальни. С
2009 года компания создает комфортные, стильные, современные спальни для своих клиентов.

Қостанай обл., Рудный қ., Қазанның 50 жыл. көш., 109
Костанайская обл. г. Рудный, ул. 50 лет Октября, 109

+7 747 860 62 16
www.mebel-park.kz
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ЖИҺАЗ
МЕБЕЛЬ

МЕБЕЛЬЩИК
«ҚАРАПАЙЫМ ЗАТТАР ЭКОНОМИКАСЫ»
«ЭКОНОМИКА ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ»
ЖИҺАЗ ӨНДІРІСІ
«Катрин» жиһаз фабрикасы – Қазақстандағы ең ірі өндірушілердің бірі. 16 жылдық тәжірибесі
бар қарқынды дамып келе жатқан компанияда 135 адам жұмыс істейді. Негізінен: ас үй, жатын
бөлмесі бөлмесі мен балалар бөлмесі, ішкі есіктер, еден мен төбе кенерелері, кеңсе жиһазы,
оқушы парталары мен шкафтары, мұражай мен көрме жиһаздары, жуыну бөлмелеріндегі
аралықтар, ЛДСП, МДФ, HPL тақталар шығарады.
ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ
Мебельная фабрика «Катрин» – один из крупнейших производителей мебели в Казахстане.
«Катрин» – это динамично развивающаяся мебельная компания с 16-летним опытом работы в
производстве мебели. Компания имеет более 6000 м2 производственной площади.
Предприятие занимается производством кухонной мебели, шкафов, мебели для спальни и
детских гарнитуров, а также производит столярные изделия, офисную мебель, ученическую,
санузловые перегородки, панели ЛДСП, МДФ, HPL.

Нұр-Сұлтан қ., «Жаңа қала» индустриал паркі, 101/8
г. Нур-Султан, Индустриальный парк «Жана қала», 101/8

+7 771 060 93 74
224664@mail.ru
www.mskatrin.kz
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ЖИҺАЗ
МЕБЕЛЬ

НАЗАР
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ-2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА-2025»
ОРТОПЕДИЯЛЫҚ МАТРАСТАР ӨНДІРІСІ
Қаладағы жиһаз компанияларының бірінде көп жыл жұмыс істеген Айнұр Төрежанова 2017
жылдан бастап ортопедиялық матрастар мен жастықтар шығаратын бизнес ашқан. Бүгінде
компания «Best Comfort» брендімен ортопедиялық матрастар, көрпелер мен жастықтар
шығарады. Негізінен балабақша, қонақ үй, ауруханаларға, сондай-ақ Теңіз кен орнына өнім
жеткізуге ұзақ мерзімді шарттар жасалған.
ПРОИЗВОДСТВО ОРТОПЕДИЧЕСКИХ МАТРАСОВ
Многолетний опыт работы в мебельной сфере позволил предпринимателю Айнур
Турежановой в 2017 году открыть свой бизнес по производству ортопедических матрасов и
подушек. Сегодня ее компания производит продукцию под брендом «Best Comfort».
Предприятие имеет долгосрочные договоры на поставку продукции в детские дошкольные
учреждения, гостиничные объекты города, больницы, а также на месторождение Тенгиз.

Атырау обл., Атырау қ., Құрманғазы көш., 72
Атырауская обл., г. Атырау., ул. Курмангазы, 72

+7 708 289 51 84
best_comfort@mail.ru
www.bestmatras.kz
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ЖИҺАЗ
МЕБЕЛЬ

Р.A.M.-1
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2020»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020»
ЕСІК, ЖИҺАЗ ЖӘНЕ БАСПАЛДАҚТАР ӨНДІРУ
«R.A.M.-1» ЖШС – кез келген күрделі ағаш бұйымдарын жасайтын зауыт. Компания Қазақстан
мен көршілес елдер нарығына 17 жылдан бері өнім шығарып келеді. Ағаштан жасалған ішкі
есіктер, ағашпен қапталған кіреберістің темір есіктері, ас үй және жатын бөлмелері, паркет, кез
келген күрделі, түсті баспалдақтар ұсынады.
ПРОИЗВОДСТВО ДВЕРЕЙ, МЕБЕЛИ И ЛЕСТНИЦ
ТОО «Р.А.М.-1» – завод-изготавитель по производству деревянных изделий любой сложности:
деревянных межкомнатных дверей, входных железных дверей с деревянной обшивкой,
кухонных и спальных гарнитуров, паркета, лестниц любой сложности.
Компания работает 17 лет на рынке Казахстана и ближнего зарубежья.

Шымкент қ., Қапал батыр көш., «Оңтүстік» инд. аймағы
г. Шымкент, ул. Капал батыра, инд. зона «Оңтүстік»
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+7 707 518 80 90
maraldoszhan@mail.ru

ЖИҺАЗ
МЕБЕЛЬ

ТОКУШЕВ С.М.
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ-2020»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА-2020»
ЖИҺАЗ ӨНДІРІСІ
АССАД компаниясы Көкшетау қаласындағы жиһаз нарығында 2007 жылдан бері жұмыс істеп
келе жатыр. 2009 жылы компанияның өндірістік кешені іске қосылды. Қазіргі таңда
компанияның өндірістік және қойма үй-жайлары үш мыңнан астам м² құрайды. Компанияның
жиһазы өзінің сапасымен және арзан бағасымен ерекшеленеді. Компания цехтары неміс
(Homag,Brandt) және италиялық (Griggio) жабдықпен, оның ішінде компьютерлендірілген
жартылай автоматтық желілермен жабдықталған. Тек сапалы материалдарды пайдаланады.
ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ
Компания «АССАД» работает на рынке мебели в Кокшетау с 2007 года. С 2009 года начал
работать производственный комплекс. В настоящее время производственные и складские
помещения компании насчитывают более 3000 кв.м. Мебель отличается своим качеством и
доступностью. Предприятие постоянно развивает производственный комплекс, закупая
высокотехнологичное и качественное оборудование, цеха оснащены оборудованием
немецкого (Homag, Brandt) и итальянского (Griggio) производства, в том числе и
компьютеризированными полуавтоматическими линиями.

Ақмола обл., Көкшетау қ., Сүлейменов көш., 21Б
Акмолинская обл., г. Кокшетау, ул. Сулейменова д.21Б

+7 777 952 67 74
www. tokushev1976@mail.ru
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ЖИҺАЗ
МЕБЕЛЬ

ФЕНИКС
ЖИҺАЗ ФАБРИКАСЫ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025», «ҚАРАПАЙЫМ ЗАТТАР ЭКОНОМИКАСЫ»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025», «ЭКОНОМИКА ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ»
КОРПУСТЫҚ ЖИҺАЗ ЖАСАУ ӨНДІРІСІ
«ФЕНИКС» жиһаз фабрикасы» ЖШС оқу орындарына арналған жиһаздар жасайды. Өндірістегі
шикізат пен материалдардың 90%-ы отандық өндірушілердің өнімдері. «Феникс» жиһаз
фабрикасы» ЖШС BI Group компаниялар тобына, Назарбаев Зияткерлік мектептеріне және т. б.
ірі компанияларға жиһаз жеткізеді.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ
ТОО «Мебельная фабрика «Феникс» изготавливает учебную мебель с долей местного
содержания на уровне 90%. ТОО «Мебельная фабрика «Феникс» поставляет мебель в группы
компаний «BI Group», «Назарбаев интеллектуальные школы» и т.д.

Павлодар обл., Павлодар қ., Лесная көш., 1/9
Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Лесная 1/9
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+7 777 096 01 00
stroitel542@gmail.com

ЖИҺАЗ
МЕБЕЛЬ

ФЛАМИНГО KZ
«ЕҢБЕК»

ОРТОПЕДИЯЛЫҚ МАТРАЦТАР МЕН ЖҰМСАҚ ЖИҺАЗ ӨНДІРІСІ
«Фламинго KZ» ЖШС – ортопедиялық матрас өндіретін отандық компания. 2016 жылы ашылған
кәсіпорында матрацтар өндірісі ортопедиялық серіппелі блокты дайындаудан бастап дайын
өнімнің қаптамасына дейін толық циклден өтеді. Компания шикізат пен керек-жарақтарды
жетекші өндірушілерден сатып алады. Қысқа мерзімде стандартты өлшемде де, тапсырыс
бойынша да матрастар шығарады. Компания мақсаты – бүкіл Қазақстанға танымал брендке
айналу.
ПРОИЗВОДСТВО ОРТОПЕДИЧЕСКИХ МАТРАСОВ И МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
ТОО «Фламинго KZ» производит ортопедические матрасы с 2016 года. Производство матрасов
проходит полный цикл с момента изготовления ортопедического пружинного блока до
упаковки готового товара. Компания закупает материалы от ведущих производителей сырья и
фурнитуры. На предприятии производят матрасы в короткие сроки как стандартного размера,
так и на заказ. Цель компании - стать узнаваемым брендом по всему Казахстану.

Қарағанды обл., Қарағанды қ., Орлов көш., 101,
А корпусы
Карагандинская обл., г. Караганда, ул. Орлова,
101, корпус А

+7 (7212) 44 07 09
ﬂamingo.kz@mail.ru
www.mf-ﬂamingo.kz
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ИНТЕРЬЕР ЗАТТАРЫ
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

БАКИШЕВА К.О
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
АРНАЙЫ КИІМ ӨНДІРІСІ
«Klass» тігін цехы өз қызметін 2001 жылы бастады. Негізінен мектеп формасын, спорт киімдерін,
арнайы киімдер тігумен айналысады. Жеке сату бөлімдері мен өнімдерін сататын арнайы
дүкені бар. Цех Ақтөбе қаласында орналасқан. Жаппай тапсырыс қабылдап, оны уақытында
орындап, сапаға кепілдік бере алады. Серіктестік қайырымдылық шараларына да белсенді
қатысады.
ПРОИЗВОДСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ
Швейный цех «Klass» начал свою деятельность в 2001 году. Компания занимается пошивом
школьной и спортивной формы, одежды для работников сферы обслуживания. Предприятие
имеет свои торговые отделы и специализированный магазин по продаже собственной
продукции. Цех расположен в г. Актобе. Компания принимает оптовые заказы и гарантирует
качество выполнения заказов в срок. Руководитель компании активно принимает участие в
благотворительности.

Ақтөбе қ., Шернияз көш., 23
г. Актобе, ул. Шернияза, 23
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+7 777 032 41 85
klass-trade@mail.ru
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ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

БЕСАСПАП
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
КИІМ ТІГУ ӨНДІРІСІ
«Бесаспап» – қалыңдық көйлегі, үйге қажетті тоқыма заттар, тойға арналған бұйымдар, ұлттық
нақыштағы спорт киімдер тігетін кәсіпорын. 2015 жылы кәсіпкер журналистикадағы мансабын
аяқтап, жеке кәсіпкер ретінде тіркеліп, өз үйінде павильон ашып, көптен күткен арманына
қадам басты. Бүгінгі таңда «Бесаспап қыз жасауы тиіс цехының» жолға қойылған бизнесі, 7
қызметкерден тұратын штаты, тұрақты клиенттері, 50 мыңнан астам жазылушысы бар
Instagram аккаунты бар.
ПРОИЗВОДСТВО ОДЕЖДЫ
«Бесаспап» - это предприятие по пошиву приданного для невесты, текстиля для дома,
принадлежностей для тоя, спортивной одежды для пар с национальным колоритом (футблоки,
свитшоты, спортивные костюмы). В настоящее время ИП «Бесаспап кыз жасауы тігін цехы»
имеет налаженный бизнес, штат с 7 работниками, свою клиентскую базу и инстаграм аккаунт с
аудиторией более чем 50 тысяч подписчиков.

Ақтөбе қ., Ломоносов көш.,72
г. Актобе, ул. Ломоносова, 72

+7 777 96 20 18
simba_72@mail.ru
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ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

LIFE SI
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ЖАЛЮЗИ ЖӘНЕ РОЛЛ ПЕРДЕЛЕР ӨНДІРІСІ
2011 жылы құрылған «Life si» командасы Ақтөбе, Нұр-Сұлтан, Орал, Атырау, Қостанай,
Қызылорда, Шымкент қалаларына өздері шығаратын жалюзи мен рулон перделерді, оның
керек-жарақтарын жеткізіп келеді. Мұндай перделер мен жалюзи өте ыңғайлы,
функционалды, күтімі оңай және классикалық перделер сияқты бөлменің сәнін кіргізеді.
ПРОИЗВОДСТВО ЖАЛЮЗИ И РОЛЛ ШТОР
ИП «Life Si» (Гамма) основано в 2011 году. Компания производит жалюзи и ролл шторы в гг.
Актобе, Нур-Султан, Уральск, Атырау, Костанай, Кызылорда и Шымкент. В «Life Si» (Гамма) есть
все для производства жалюзи: оборудование, комплектующие, рекламная поддержка. Такие
жалюзи и рулонные шторы очень элегантны, функциональны, просты в уходе и прекрасно
дополняют классические шторы и интерьер помещения.

Ақтөбе қ., Батыс-2 ы/а, 48г-үй, 2
г. Актобе, Батыс 2, д.48 г, корпус 2
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+7 702 500 00 94
gamma-rs@mail.ru

ИНТЕРЬЕР ЗАТТАРЫ
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АЛЕНОВА М.Т.
«ЕҢБЕК»

ҰЛТТЫҚ БҰЙЫМДАР ЖАСАУ
«Аленова» ЖК ұлттық нақышта үйлену тойына арналған бұйымдар жасап, ұлттық салтжораларды өткізу арналған атрибуттар, ұлттық киім мен кәдесыйлар өндірумен айналысады.
ПРОИЗВОДСТВО НАЦИОНАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ИП «Аленова» занимается изготовлением изделий в национальном стиле для свадеб,
атрибутов для проведения национальных обрядов, а также производством сувенирной
продукции и одежды в национальном стиле.

Қостанай қ., 9-ш/а 6 үй, 51 пәтер
г. Костанай, мкр.9, д.6, кв.51

+7 778 611 00 91
milayazhanna@mail.ru

229

ИНТЕРЬЕР ЗАТТАРЫ
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

БАЯНДИНОВА Е.В.
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2020»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020»
ПЕРДЕ ЭСКИЗІН ЖАСАП, ТІГІП БЕРУ
«Алькор» перде салоны «Алькор» сауда белгісімен, өз дизайны бойынша дастархан, болашақ
аналар мен бүкіл жанұя мүшелеріне арналған жастықтар, үй-кеңсе перделерін тігеді.
Кәсіпорынның Ресейде, Германияда және ТМД елдерінде тұрақты клиенттері бар.
Компанияның миссиясы: «клиенттердің игілігі үшін қызмет ету және әр үйге жылу сыйлап,
сұлулық әкелу»
ПОШИВ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШТОР
Салон штор «Алькор» специализируется на пошиве скатертей для дома, подушек для будущих
мам, штор для офисов и многого другого по индивидуальным разработкам. У предприятия есть
клиенты в России, Германии и странах СНГ. Миссия компании: «Служить на благо клиентов и
вносить тепло, уют и красоту в каждый дом».

Нұр-Сұлтан қ., 38 көш., 17 үй, 2 кеңсе
г. Нур-Султан, ул. 38, д.17, офис 2
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+7 747 051 77 59
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БОЖАКОВА
«ДАМУ-КӨМЕК»

АҒАШТАН БҰЙЫМДАР ӨНДІРУ
Ағаш өңдеу саласында 20 жылдан астам жұмыс істеп келе жатқан, тәжірибелі компания.
Жоғары сапалы ағаштан ұлттық нақыштағы ыдыс-аяқ, сандық, нан тақтай секілді тұрмысқа
қажет бұйымдар жасайды.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ
ИП « Божакова» имеет опыт работы в сфере деревообработки более 20 лет. Компания
специализируется на изготовлении высококачественной продукции: национальной
деревянной посуды, сундуков, разделочных досок и др.

Қостанай қ., Қобыланды батыр көш., 17
г. Костанай, ул. Кобыланды батыра д. 17

+7 777 376 51 01
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ГАУҺАР
«ЕҢБЕК»

ҰЛТТЫҚ НАҚЫШТА ҚОЛӨНЕР БҰЙЫМДАРЫН ӨНДІРУ
Маңғыстаулық кәсіпкер Тажіқұлова Жылдызгүл Желденбайқызы «KURAK KORPE – GAUHAR»
брендімен 2017 жылдан бері ұлттық стильде қолөнер және тоқыма бұйымдарын шығарып
келеді. Ол тігетін көрпе-жастық пен оның тысы, сөмке және т.б. бұйымдар Ақтау қаласының
тұрғындары арасында сұранысқа ие.
ПРОИЗВОДСТВО РЕМЕСЛЕННЫХ И ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ В НАЦИОНАЛЬНОМ СТИЛЕ
Таджикулова Жылдызгул Желденбаевна осуществляет предпринимательскую деятельность
«KURAK KORPE - GAUHAR» с 2017 года. Деятельность предпринимателя – производство
ремесленных и текстильных изделий: подушек (наволочки), чехлов для одеяла, сумок и других
изделий в национальном стиле. Все изделия изготавливаются вручную. В настоящее время
ассортимент выпускаемой продукции увеличился и пользуется большим спросом среди
населения.

Маңғыстау обл., Ақтау қ.,17 ш/а, 99 үй, 8 т.ж
Мангистауская обл., г.Актау, 17 мкр, д. 99, н.п.8
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+7 701 778 88 96
kurak_korpe_gauhar@mail.ru
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ЖӘМИЛӘ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ҰЛТТЫҚ НАҚЫШТАҒЫ ҮЙ ТОҚЫМАСЫ
«Жәмилә» ЖК 2021 жылы құрылған. Кәсіпорын ұлттық нақыштағы тоқыма бұйымдарын, көрпежастық, сейсеп, жастық тыс, қыз жасауы сияқты бұйымдарды тігумен айналысады. Жыл сайын
өнімге сұраныс артып, өнім түрлері де кеңейіп келеді. 5 адам жұмыспен қамтылған.
ДОМАШНИЙ ТЕКСТИЛЬ В НАЦИОНАЛЬНОМ КОЛОРИТЕ
В настоящее время ИП «Жәмилә» производит пошив текстильных изделий в национальном
колорите: корпеше, наволочек, кыз жасауы и многого другого. С каждым годом на предприятии
растет спрос на продукцию и расширяется ассортимент.

Атырау обл., Алмалы ауылы
Атырауская обл., с. Алмалы

+7 747 182 45 16
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КЕРІМ СҰЛУ-QYZYLORDA
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ТОҚЫМА БҰЙЫМДАРЫН ӨНДІРУ
Апалы сіңілі Прекеева Жанар мен Шынар Мақсатқызы отандық этно стильдегі өнім шығаратын
кәсіпкерлер. Олар тұтынушыларға «Керім сұлу-Qyzylorda» брендімен қолдан тігілетін сапалы
әрі сәнді бұйымдар ұсынып, қазақстандықтардың көңілінен шығып жүр. Цехта заманауи
стильдегі, жоғары сапалы ерекше құрақ көрпе-жастық, бесік жабдықтары, дастархан жапқыш,
тұсаукесер жиынтығы, жиналмалы бесік және т.б. заттар жасалады.
ПРОИЗВОДСТВО ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Сестры Жанар и Шынар Прекеевы - предприниматели, которые производят отечественную
продукцию в этно-стиле. В изделиях ручной работы под брендом «Керім сұлу – Qyzylorda»
особое внимание уделяется качеству, поэтому они популярны во всех регионах Казахстана.
Компания выпускает современные высококачественные специальные тростниковые одеяла,
подушки с национальным орнаментом, скатерти, бесик жасауы, раскладной бесик и пр.

Қызылорда қ., Мұратбаев көш., 36А
Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. Муратбаева, 36А
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+7 708 234 19 52
zhanar-zhanar-1985@mail.ru
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МАҚСҰТОВА Ж.Н.
«ҚАРАПАЙЫМ ЗАТТАР ЭКОНОМИКАСЫ»
«ЭКОНОМИКА ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ»
ТОҚЫМА ӨНІМДЕРІ ӨНДІРІСІ
2015 жылы кәсіпкер Мақсұтова Жансұлу Нұрбекқызы «GALATEX» брендімен төсек жабдықтарын
тігетін цехты іске қосты. 2017 жылы компания интернет сатылымдар мен өз сайты арқылы
Қазақстан нарығына шықты. Қазір команда көрпе, төсек жапқыш, матрасқаптар, жастықтар,
халаттар және т.б. үйге қажет дүниелер шығарады. Дайын тауар Wildberries, Kaspi, Satu kz, Ozon
сияқты белгілі маркетплейстер арқылы сатылады.
ПРОИЗВОДСТВО ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
В 2015 году Максутова Жансулу Нурбековна запустила собственное производство по пошиву
постельного белья под брендом «GALATEX». В 2017 году компания вышла на рынок Казахстана,
запустив интернет продажи и собственный сайт. С 2021 года предприятие самостоятельно
производит одеяла, покрывала, наматрасники, подушки, халаты и многое другое. Продажи
осуществляются по всем известным маркетплейсам - Wildberries, Kaspi, Satu kz, Ozon.

Көкшетау қ., Наурызбай батыр көш., 63а
г. Кокшетау, ул. Наурызбай батыра 63а

+7 708 444 23 15
galatex2015@mail.ru
www.galatex.kz
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ОҢҒАРБАЕВА
«ҚАРАПАЙЫМ ЗАТТАР ЭКОНОМИКАСЫ»
«ЭКОНОМИКА ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ»
ТОҚЫМА БҰЙЫМДАРЫН ӨНДІРУ
1998 жылы өз жұмысын 2 тігін машинасымен бастаған Айгүл Оңғарбаева қазіргі таңда
жабдықтың 24 түріне ие. Компания «Altyn-Ine» перделер салоны арқылы перде, шілтер
шымылдық, жалюзи және де кешкі салтанат көйлектерін тігумен айналысады.
ПРОИЗВОДСТВО ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Компания занимается производством штор, тюли, жалюзи, а также пошивом вечерних платьев
в собственном салоне «Altyn-Ine». Деятельность компании началась в 1998 году с двух швейных
машинок и выросла до 24 видов оборудования.

Қызылорда обл., Қызылорда қ., Шоқай көш., 41
Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. Шокая, 41
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+7 778 175 86 16
aigul.ongarbaeva@mail.ru

ИНТЕРЬЕР ЗАТТАРЫ
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

ЖАНАХМЕТОВА А.Г.
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ЗЕРГЕРЛІК ЖӘНЕ КӘДЕСЫЙ БҰЙЫМДАРЫН ӨНДІРУ, ҚОЛДАНБАЛЫ ӨНЕР
«Ханшайым» агенттігі экологиялық таза материалдардан кәдесый, сыйлықтар мен картиналар
жасап, этникалық стильде безендіріп, әрлеумен айналысады. Ақкөл ауданындағы ең ірі
жарнама-өндіріс компаниясы. Олар: көлемді әріптер, белгілер, жеңіл қораптар, баннерлер,
тақтайшалар, стеллалар, стендтер және басқа да көптеген өнімдер жасап бере алады.
ПРОИЗВОДСТВО ЮВЕЛИРНЫХ И СУВЕНИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО
Агентство «Ханшайым» специализируется на изготовлении сувениров, подарков и картин, а
также на декоре украшений в этническом стиле с использованием экологически чистых
материалов. Агентство «Ханшайым» является самой большой рекламно-производственной
компанией в Аккольском районе. Предприятие изготавливает объемные буквы, вывески,
световые коробы, баннеры, таблички, стеллы, стенды и многое другое.

Ақмола обл., Ақкөл қ., Нұрмағамбетов көш., 22
Акмолинская обл., Аккольский р-н, г. Акколь,
ул. Нурмагамбетова, 22

+7 701 993 03 12
zhanakhmetova.assemgul@gmail.com
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ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

ЮСУПОВА Б.Т.
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ТОҚЫМА БҰЙЫМДАРЫН ӨНДІРУ
Кәсіпкер Юсупова Бибайша Тоқсамбайқызы ұлттық нақышта көрпе-төсек жаймасы, сейсеп,
жастық тыс, бесік жабдықтары мен қыз жасауы, киім-кешек, сөмке, дастархан сияқты үйге
қажет көптеген бұйымдар жасаумен айналысады. 2003 жылдан бері жұмыс істейтін цехтағы
өнімнің 99 пайызы қолмен тігіледі. «Қазақстанның үздік тауарлары» республикалық көрмебайқауына қатысып, дипломмен марапатталған.
ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Юсупова Бибайша Токсамбаевна занимается изготовлением постельных принадлежностей в
национальном колорите: корпе, корпеше, накидки на бесик, сумки, шопперы, дивандеки и т.п.,
где 99% изделий шьется вручную. Мастерская по пошиву работает с 2003 года, Юсупова Б.Т.
лично занимается изготовлением заказов и контролирует весь процесс производства. В 2019
году продукция цеха участвовала в республиканской выставке-конкурсе «Лучший товар
Казахстана» и была награждена дипломом.

Қызылорда қ., Энергетик көш., 24
Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. Энергетик, 24
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+7 777 526 18 47
bibaisha_66@mail.ru

ИНТЕРЬЕР ЗАТТАРЫ
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

БАЛ ТЕКСТИЛЬ
«ҚАРАПАЙЫМ ЗАТТАР ЭКОНОМИКАСЫ», «ДАМУ-ӨНДІРІС»
«ЭКОНОМИКА ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ», «ДАМУ-ӨНДІРІС»
КІЛЕМ ӨНДІРІСІ
«Бал Текстиль» ЖШС қазақ-түрік кәсіпорыны – Қазақстандағы кілем шығаратын жетекші
фабрикалардың бірі. Өндіріс күніне 9 000 шаршы метр кілем мен кілем өнімдерін және
жылына 4000 тонна полипропилен жіп шығарады. Кілем «BCF», «Heat-Set» брендтерінің
синтетикалық пропиленнен иірілген жібінен тоқылады. Өнімдер TURAN, Хан-Тәңірі, Алатау,
Барыс, Сарыарқа, Ұлытау, Алаш, Отырар брендтерімен шығып, әлемдік деңгейдегі сапасымен
ерекшеленеді.
ПРОИЗВОДСТВО КОВРОВ И КОВРОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
Казахстанско-турецкое предприятие «Бал Текстиль» - это одна из ведущих в Казахстане фабрик
в сфере производства ковров и ковровых изделий. Мощность производства составляет 9 000
кв.м. ковров и ковровых изделий в день и 4000 тонн полипропиленовых нитей в год. Ковры и
ковровые изделия изготавливаются из синтетической пропиленовой нити марок «BCF», «HeatSet». Продукция выходит под марками «TURAN», «Хан-Тенгри», «Алатау», «Bars», «Сарыарқа»,
«Ұлытау», «Алаш», «Отырар» и имеет качество мирового уровня.

Шымкент қ., 264-орам, 165-қ/н
г. Шымкент, 264 квартал, 165 строение

+7 (7252) 92 14 44
Info@baltekstil.kz
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БЛЭК
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ҚАЗАҚЫ ҰЛТТЫҚ СТИЛЬДЕ ТАБИҒИ АҒАШТАН ЫДЫС-АЯҚ, ЖИҺАЗ ЖӘНЕ КӘДЕСЫЙЛАР
ӨНДІРІСІ
«Блэк» фабрикасы – өзінің тіркелген «Блэк» атты сауда белгісі және өніміне авторлық құқығы
сақталған отандық ағаш өңдеу кәсіпорны. Көкшетаулық дизайнер, безендіруші, суретші және
ағаш ұстасы Юрий Егорович Никитенко негізін 1989 жылы қалаған зауыт қазақтың ұлттық
ыдыстарын және табиғи ағаш түрлерінен жиһаз, кәдесый секілді жалпы саны 3000-нан астам
өнім түрлерін жасайды.
ПРОИЗВОДСТВО ПОСУДЫ, МЕБЕЛИ И СУВЕНИРОВ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА В
КАЗАХСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ СТИЛЕ
Фабрика «Блэк» – это брэнд Казахстана, крупнейшее деревообрабатывающее предприятие,
имеющее свою зарегистрированную торговую марку «Блэк» и авторские права на свою
продукцию. Компания основана в 1989 году, которую создал и возглавил Никитенко Юрий
Егорович - дизайнер и оформитель, художник и краснодеревщик из г. Кокшетау. Основой
производства компании является изготовление национальной казахской посуды и предметов
мебели из натуральных пород дерева. Всего создано более 3000 видов изделий, большинство
из них находятся под защитой авторского права и имеют патенты.
Көкшетау қаласы, Сабатаев көшесі 125а
г. Кокшетау, ул. Сабатаева, 125а
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+7 702 225 25 85
www.black.kz

ИНТЕРЬЕР ЗАТТАРЫ
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НАЗАР ТЕКСТИЛЬ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2020»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020»
КІЛЕМ ЖӘНЕ КІЛЕМ ӨНІМДЕРІ ӨНДІРІСІ
«Назар Текстиль» ЖШС 2012 жылы Қазақстан Республикасының аумағында кілемдер мен кілем
бұйымдарын көтерме және жекелей саудалау мақсатында құрылған. Дами келе отандық кілем
фабрикасын ашу туралы шешім қабылданды. 2014 жылы қараша айында Елбасының
қатысуымен тікелей теле көпір арқылы өндіріс іске қосылды. Қазақстандық кілемдер ел
аумағында сатылып, көрші елдерге де экспортталады. Мақсат: өндірісті одан әрі дамытып,
сырттан келетін кілемдердің онын басу, отандық бренд қалыптастыру.
ПРОИЗВОДСТВО КОВРОВ И КОВРОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
В целях реализации инвестиционного проекта в 2012 году предоставлена строительная
площадка на территории специальной экономической зоны «Оңтүстік». Компания «НазарТекстиль» основана в 2012 году, основной профиль деятельности — оптовая и розничная
торговля коврами и ковровыми изделиями на территории Республики Казахстан. Планируя
расширение области деятельности компании, было принято решение о строительстве в
Республике Казахстан собственной фабрики по производству ковровых изделий.
Шымкент қ, Еңбекші ауданы, Жұлдыз ш/а.,
Ленгір тас жолы 7 км, АОА «Оңтүстiк»
г. Шымкент, Енбекшинский р/н, ж/м. Жулдыз,
Ленгерское шоссе 7 км, СЭЗ «Оңтүстiк»

+7 775 238 55 66
info@nazartextile.kz
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ҚАРЛЫҒАШ,
ШЕБЕРЛЕР ОРТАЛЫҒЫ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ЗЕРГЕРЛІК ЖӘНЕ КӘДЕСЫЙ БҰЙЫМДАРЫ, СӘНДІ ҚОЛДАНБАЛЫ ӨНЕР
«Қарлығаш» шеберлер орталығы ‒ Қазақстан қолөнершілер одағының аймақтық өкілі.
Қызылорда облысының 78 шеберінің басын қосады. Онда кілем тоқу, құрақ құрау, киіз басу,
дәстүрлі кесте, «біз кесте», батик техникасы, кәдесый жасауды үйретеді. Орталықтың өнімдері
халықаралық мәдени-этнографиялық фестивальдердің, көрмелер мен жәрмеңкелердің
дипломдармен, сыйлықтарымен марапатталған. «Қазақстанда жасалған» акциясы аясындағы
«Үздік халық тұтынатын тауарлар» облыстық көрме-байқауларының бірнеше дүркін жеңімпазы.
ЮВЕЛИРНЫЕ, СУВЕНИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО
Центр ремесленников «Карлыгаш» является региональным представителем Союза
ремесленников Казахстана. Центр объединяет 78 мастеров. На базе центра проводятся
регулярные занятия по обучению ремеслу: создание ковров ручной работы, лоскутное шитье,
войлоковаляние, традиционная вышивка «біз кесте», изготовление камзолов и жилетов в
национальном стиле, производство в технике батик, сувенирное производство. Изделия
центра отмечены дипломами и призами международных культурно-этнографических
фестивалей, выставок-ярмарок.

Қызылорда обл., Қызылорда қ., Торайғыров көш., 25
Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул. Торайгырова, 25
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+7 747 906 61 38
kz.karlygash@mail.ru
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ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ADK INDEX
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ҚАСБЕТКЕ АРНАЛҒАН СӘНДІК БҰЙЫМДАР ӨНДІРУ
2011 жылы құрылған «ADK Index» ЖШС «LEPKA» сауда белгісімен полиуретан мен
полистиролдан жасалған сәндік элементтер шығарады. Кәсіпорынның Алматы облысы Талғар
қаласында 1 га жертелімінде орналасқан, еуропалық өндірістегі автоматтандырылған
қондырғылармен жабдықталған 2200 м2 жеке өндірістік базасы бар. Декор элементтерінің
барлығы компанияның Алматыдағы жеке көрме залында қойылған. Бұл декор элементтерін
Қазақстан бойынша құрылыс компаниялары мен жекеқұрылыс салушылар сатып алады.
ПРОИЗВОДСТВО ДЕКОРАТИВНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ФАСАДА
ТОО «ADK Index» основано в 2011 году, компания является казахстанским производителем
декоративных элементов из полиуретана и полистирола под торговой маркой «LEPKА».
Предприятие имеет собственную производственную базу площадью 2200 м2, расположенную
на земельном участке 1га в г. Талгар Алматинской области и оснащенную автоматизированным
оборудованием европейского производства. Вся продукция компании выставлена в
собственном шоу-руме в г. Алматы. Потребителями декорэлементов являются строительные
компании и частные застройщики по всему Казахстану.

Алматы қ., Жетісу ауданы, Райымбек даңғ., 77/55
г. Алматы, Жетысуский р-н, пр. Райымбека д.77/55
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+7 (727) 391 01 00
www.lepka.kz

ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫ
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ALINA GROUP
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ҚҰРҒАҚ БЕТОН ҚОСПАЛАРЫН ӨНДІРУ
«AlinaGroup» құрылыс материалдарын өндіру бойынша Орталық Азиядағы көшбасшы
компания. Шикізатты өндіру мен өңдеуден бастап дайын өнімді түпкілікті тұтынушыға сатуға
дейін толық өндіріс циклымен қамтылған. AlinEX сауда белгісімен шығатын құрғақ құрылыс
қоспалары, лак-бояу өнімдері, Alina Paint және Decorex сәндік бояулар мен сылақтар, G-Ex
минералды шикізаты, Alina гипсокартоны тұтынушыға жақсы таныс.
ПРОИЗВОДСТВО СУХИХ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ
Компания «AlinaGroup» является лидером в Центральной Азии по производству строительных
материалов. Предприятие имеет полный цикл производства от добычи и переработки сырья
до продажи готовой продукции конечному потребителю. Компания оперативно реагирует на
потребности рынка, гарантирует стабильность, безопасность продукта и выгодное
соотношение цены и качества. В ассортимент выпускаемой линейки продукции входят: сухие
строительные смеси «AlinEX», лакокрасочная продукция, декоративные краски и штукатурки
«AlinaPaint» и «Decorex», минеральное сырье «G-Ex», гипсокартон «Alina».

Алматы қ., Қазыбаев көш.,20
г. Алматы, ул. Казыбаева, 20

+7 777 399 39 93
www.alina.kz
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DARVOLEXKZ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2020»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020»
АҒАШ-ПОЛИМЕР КОМПОЗИТТЕН ЖАСАЛҒАН ТЕРРАССА ТАҚТАЛАРЫ ӨНДІРІСІ
«Darvolexkz» компаниясы ағаш-полимер композиттен жасалған террасса тақталарын
шығарады. Бұл – еденге арналған заманауи және тозбас материал. Композиттің құрамы: 60%
ағаш, 35% полимер, 5% тұрақтандырғыш қоспалар мен пигменттерден тұрады. Ыңғайлы және
қарапайым бекіту жүйесі орнату кезінде уақыт үнемдейді. «Davrolex» террасса тақтасын кәсіби
мамандардың көмегінсіз кез келген адам өзі төсей алады.
ПРОИЗВОДСТВО ТЕРРАСНОЙ ДОСКИ ИЗ ДРЕВЕСНО-ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИТА
Компания «Darvolexkz» производит древесно-полимерный композит - современный и
практичный напольный материал. Состав данного композита включает в себя: 60% древесины,
35% полимера, 5% добавок-стабилизаторов и пигменты. Внешний вид террасной доски
«Davrolex» является уникальным, одна сторона имеет мелкий вельвет, на другой - крупные
полосы. Террасная доска «Davrolex» окрашена на всю глубину, разнообразие цветов (4
основных цвета) и две рабочих стороны позволяют создавать оригинальные дизайнерские
работы. Удобная и простая система крепления экономит время при монтаже. Укладку
террасной доски «Davrolex» легко сделать своими руками, не прибегая к помощи
профессиональных специалистов.
+7 (7142) 56 22 60
Қостанай обл., Қостанай қ., С.Көбеев көш., 2а, 32-пәтер
Костанайская обл., г. Костанай, ул. Кубеева, 2А, кв.32

Darvolex.kx@gmail.com
www.darvolex.kz
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ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

F.K.KUNSTSTOFFE
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025», «ҚАРАПАЙЫМ ЗАТТАР ЭКОНОМИКАСЫ», «ДАМУ-ӨНДІРІС»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025», «ЭКОНОМИКА ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ», «ДАМУ-ӨНДІРІС»
ҚОРШАУ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫ, ЕСІК-ТЕРЕЗЕ ӨНДІРІСІНЕ ҚАЖЕТ ПВХ ПРОФИЛЬДЕР
ӨНДІРІСІ
«F. K. Kunststoffe» ЖШС қоршау конструкциялары, терезе және есік жүйелеріне арналған ПВХ
профильдерін өндіретін қазақстандық кәсіпорындардың бірі. FUNKE KUNSTSTOFFE отбасылық
кәсіпорны алғаш 1962 жылы Зенденхорст қаласында (Батыс Германия) құрылған. 2013 жылы
ПВХ профильдерінің өндірісі Нұр-Сұлтан қаласына көшіріліп, ашылды. 2018 жылы қайта тіркеу
жүргізіліп, кәсіпорын «F. K. Kunststoffe» ЖШС деп атала бастады.
ПРОИЗВОДСТВО ПВХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ, ОКОННЫХ И
ДВЕРНЫХ СИСТЕМ
В настоящее время ТОО «F.K. Kunststoffe» является одним из ведущих в Казахстане
производителей ПВХ профилей для ограждающих конструкций, оконных и дверных систем.
Семейное предприятие «FUNKE KUNSTSTOFFE» основано в городе Зенденхорст (Западная
Германия) в 1962 году. В 2013 году перенесено и запущено в эксплуатацию производство ПВХ
профилей в г. Нур-Султан. В 2018 году произведена перерегистрация и предприятие стало
называться ТОО «F.K. Kunststoffe».

Нұр-Сұлтан қ., Байқоңыр ауд,, Өндіріс т/а, Текелі кенті, 3/1
г. Нур-Султан, р-н Байконыр, ж/м Өндіріс, пер. Текелі, 3/1

+7 (7172) 72 72 00
a.repa@fk-proﬁle.com
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FASDECO.KZ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ҚАСБЕТТІ ҚАПТАУ, ҚАСБЕТТІК ТЕРМОПАНЕЛЬДЕР, ОҚШАУЛАУ, СӘНДІК ЭЛЕМЕНТТЕР,
СҰЙЫҚ ТРАВЕРТИНГ
«Fasdeco.Kz» компаниясы қасбет материалдарын шығарады. Қасбетті қаптайтын жылу
панельдері эстетикалық жағынан әдемі, дыбыс оқшаулайтын тамаша материал саналады. Олар
қабырғалар ғана емес, ғимараттардың маңызды тірек конструкцияларын да суық пен ылғалдан
қорғайды., әрі өртке қауіпсіз.
ОБЛИЦОВКА ФАСАДА, ФАСАДНЫЕ ТЕРМОПАНЕЛИ, УТЕПЛЕНИЕ, ДЕКОРАТИВНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ, ЖИДКИЙ ТРАВЕРТИНГ
«Fasdeco» являются отличным утеплителем для любого строения, укрывая собой от влаги,
холода и сырости не только стены, но и такие важные несущие конструкции зданий как
фундамент, армопояс и колоны. Отделка дома фасадными панелями в разы повышает уровень
шумоизоляции, благодаря пористости и плотности материала пенополистирола, заложенного
в основании термопанелей. Термопонель покрыта негорючим ударостойким и прочным
материалом, соответствующим международным стандартам качества.

Ақтөбе обл., Ақтөбе қ. Маресьев көш.,105
Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Маресьева, д. 105
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+7 707 395 86 72
fasdeco@mail.ru

ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

MODEX ASTANA
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025», «ҚАРАПАЙЫМ ЗАТТАР ЭКОНОМИКАСЫ»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025», «ЭКОНОМИКА ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ»
КӨЛЕМДІ БЛОКТАР ӨНДІРІСІ
«Modexastana» зауыты 2020 жылы іске қосылды. Зауытта үй салу технологиясына арналған
көлемді блоктар шығарылады. Заманауи технологияның арқасында кәсіпорында әрлеу
жұмыстарын жүргізуге де мүмкіндік бар. Процестерді автоматтандыру және көп сатылы
бақылау арқылы өнім сапалы болып шығады. Құрылыс алаңында мұндай үй-жинақтарымен 1
күнде 1 қабат үйді құрауға болады.
ПРОИЗВОДСТВО ОБЪЁМНЫХ БЛОКОВ
Завод «Modexastana» был запущен в 2020 году. На заводе используется технология объемноблочного домостроения. Технология позволяет производить чистовую отделку на
предприятии. Высокое качество выпускаемой продукции достигается за счёт автоматизации
процессов и многоэтапного контроля качества. Скорость монтажа домокомплектов на
стройплощадке составляет 1 этаж в сутки.

Нұр-Сұлтан қ., әл-Фараби даңғ., 95
г. Нур-Султан, пр. Аль-Фараби, 95

+7 778 003 77 70
info@modex.kz
www.modex.kz
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NEW ECO CITY
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ТОЗҒАН ШИНАЛАРДЫ ҚАЙТА ӨҢДЕУ, ӘРТҮРЛІ ФРАКЦИЯДАҒЫ РЕЗЕҢКЕ ҮГІНДІСІН ӨНДІРУ
ЖӘНЕ РЕЗЕҢКЕ ЖАБЫНДАРДЫ ДАЙЫНДАУ
«NewEcoCity» ЖШС 2019 жылы құрылған және тозған дөңгелектерді қайта өңдеп, түрлі
фракциялардағы резеңке үгіндісін алып, резеңке жабындар жасайтын, қарқынды дамып келе
жатқан ірі кәсіпорындардың бірі. Компания табысының сыры ең озық технологияларды
пайдалану, жоғары сапалы жабдықтарды қолдану, ақылға қонымды баға саясаты және отандық
өндірушіні қолдау. CT-KZ сәйкестік сертификаты бар.
ПЕРЕРАБОТКА ИЗНОШЕННЫХ ПОКРЫШЕК, ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ
РАЗЛИЧНЫХ ФРАКЦИЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЕЗИНОВЫХ ПОКРЫТИЙ
ТОО «NewEcoCity» образовано в 2019 году и является одним из крупнейших, динамично
развивающихся предприятий в Атырауском регионе по переработке изношенных покрышек,
продаже резиновой крошки различных фракций и изготовлении резиновых покрытий. Одной
из важнейших составляющих успеха компании является использование самых передовых
технологий, применение оборудования высокого качества, разумная ценовая политика и
поддержка отечественного производителя. Компания имеет сертификат соответствия CT-KZ.

Атырау обл., Атырау қ,. Гурьевснаб ауданы
Атырауская обл., г. Атырау, р-н Гурьевснаб
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+7 701 019 00 90
www.new-ecocity.kz

ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

PROLUX LED
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2020»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020»
ЖАРЫҚДИОД ЖАРЫҚТАНДЫРУ ӨНІМДЕРІ
«PROLUX LED» ЖШС жарықдиодты жарықтандыру жүйелерінің соңғы үлгілерін шығаратын
қазақстандық өндіруші. Жоғары технологиялық жарықтандыру өнімдерін өндірумен сатуда
сегіз жылдық тәжірибесі бар компания NICHIA жапон компаниясының инженерлерімен
бірлесіп, қуатты 163 люменге дейін үнемдейтін жарықдиодты светодиоды бар бірқатар
қайталанбас шамдарды жасады.
ПРОИЗВОДСТВО СВЕТОДИОДНЫХ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
«PROLUX LED» - казахстанский производитель систем светодиодного освещения последнего
поколения. Производство компании – это новейшая линия современного оборудования для
выпуска самых энергоэффективных светодиодных осветительных приборов, не имеющих
аналогов на рынке Казахстана. Предприятием был разработан светодиод с
энергосбережением до 163 люмен совместно с инженерами японской компании «NICHIA».

Қарағанды обл., Қарағанды қ., Ключевая көш., 1
Карагандинская обл., г. Караганда, ул. Ключевая, 1

+7 (7212) 21 41 99
info@proled.kz
www.proled.kz
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S.M.F.-SYSTEM ТОҚЫЛМАҒАН
МАТЕРИАЛДАР ФАБРИКАСЫ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ТОҚЫЛМАҒАН МАТЕРИАЛДАР ӨНДІРІСІ
«S.M.F.-SYSTEM» тоқылмаған материалдар фабрикасы» ЖШС бірнеше жылдан бері геотекстиль
мен Dortex геокомпозитін (Дорниттің қазақстандық аналогы) және геомембрана, геосетка,
геотор секілді әлемдегі жоғары сұранысқа ие геосинтетика материалдарын, сондай-ақ газ және
су құбырларының полиэтилен құбырларын шығарып келеді. Өнім Ресей мен Қазақстанның
соңғы үлгіде жабдықталған зертханаларында сынақтан өтіп, сертификатталған.
ПРОИЗВОДСТВО НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ТОО «S.M.F.-System» на протяжении нескольких лет производит самые востребованные в мире
геосинтетические материалы: геотекстиль и геокомпозит Dortex (казахстанский аналог Дорнит),
геомембрану, геосетки, георешетки, а также полиэтиленовые трубы газовые и водопроводные.
Продукция сертифицирована и прошла испытания в самых оснащенных лабораториях России
и Казахстана.

Қостанай обл., Тобыл қ, Механизаторлар көш., 21/1
Костанайская обл, г. Тобыл, ул. Механизаторов 21/1

+7 714 553 85 92
cb@dornit.kz
www.dortex.pro
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SOLTUSTIK RUBBER
RECYCLING
«ДАМУ-ӨНДІРІС»

ШИНАЛАРДЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ, ҚАУІПСІЗ РЕЗЕҢКЕ ПЛИТКАЛАР ӨНДІРУ
«Soltustik Rubber Recycling» компаниясы 2014 жылдың 15 мамырында құрылды. Ескі автомобиль
дөңгелектерін экологиялық таза өнім етіп қайтадан кәдеге жарату/өңдеумен айналысады.
Балалар ойнайтын, спорт алаңдары, тротуарлар мен спорт залдар үшін үгітілген резеңкеден
қауіпсіз жабындар жасайды.
УТИЛИЗАЦИЯ АВТОШИН, ПРОИЗВОДСТВО ТРАВМОБЕЗОПАСНОЙ РЕЗИНОВОЙ ПЛИТКИ
Компания «Soltustik Rubber Recycling» основана 15 мая 2014 года. Предприятие занимается
утилизацией/переработкой изношенных автомобильных шин экологическим способом
(механическим) и производством травмобезопасных покрытий на основе резиновой крошки
для детских и спортивных площадок, тротуаров и тренажерных залов, брусчатки – «Катушка»,
«Волна», «Кирпич»; бесшовных резиновых покрытий.

СҚО, Петропавл қ., Ж.Жабаев көш., 174, 17 кеңсе
СКО, г. Петропавловск, ул.Ж.Жабаева 174, офис 17

+7 (7152) 49 01 80
too_srr@mail.ru
www.kazplitka.com
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STONE HOUSE
«ДАМУ-ӨНДІРІС»

ТАС КЕСІП, ҚАШАП, ӨҢДЕУ ЖҰМЫСТАРЫ
«STONE HOUSE» ЖШС 2000 жылдан бастап әлемнің барлық кен орындарынан табиғи тас
жеткізумен, өңдеумен және одан өз өндірісінде түрлі бұйымдар жасаумен айналысады.
Компанияның Show-room-ында әлемнің барлық кен орындарынан тас үлгілері ұсынылған,
каталогта тастың 350-ден астам түрі жиналған. Оның ішінде граниттің 100-ге жуық, мәрмәрдің
200-ге жуық, оникстің 40 және травертиннің 30 түрі бар. Компания ТМД-дағы жалғыз
дистрибьютор және итальяндық «Antolini Luigi» компаниясының 13 өкілінің бірі.
РЕЗКА, ОБРАБОТКА И ОТДЕЛКА КАМНЯ
Компания «STONE HOUSE», основанная в 2000 году в г. Нур-Султан, занимается поставкой и
обработкой натурального камня, а также изготовлением изделий из него на собственном
производстве в г. Нур-Султан. Предприятие имеет Show-room компании, где представлены
образцы камней со всех месторождений мира, в каталоге собрано более 350 видов камней, из
которых около 100 сортов гранита, почти 200 сорта мрамора, 40 сорта оникса и 30 сорта
травертина. На сегодняшний день компания «STONE DECOR» - это единственный
дистрибьютор в странах СНГ и один из 13 представителей итальянской компании
«AntoliniLuigi».
Нұр-Сұлтан қ., Байтұрсынов көш., 1 (А3-блок)
г. Нур-Султан, ул. Байтурсынова, 1 (блок А3)
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+7 777 199 90 01
stonedecor.kz@gmail.com

ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

TEPLOSTANDART
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ЖЫЛЫТУ ҚАЗАНДЫҚТАРЫНЫҢ ӨНДІРІСІ
«TeploStandart» Қазақстандық зауыты 2002 жылдан бері тұрғын үйлер, өндірістік үй-жайлар
және әкімшілік ғимараттардың жылыту жүйелеріне арналған жылыту қазандықтарын жасап,
шығарумен айналысады. Осы уақыт ішінде компания 20 мың үйді отандық қазандықтармен
қамтамасыз етті. Жылу және сумен жабдықтау объектілерін монтаждау бойынша осы жылдар
ішінде 1500 нысанға қызмет көрсетіп, қолданысқа берді.
ПРОИЗВОДСТВО КОТЛОВ ОТОПЛЕНИЯ
Казахстанский котельный завод «TeploStandart» занимается производством водогрейных
котлов для систем отопления жилых домов, производственных помещений и
административных зданий. Компания осуществляет свою деятельность с 2002 года. За данный
период производственного опыта порядка 20 тысяч домов отапливаются котлами,
произведенными компанией. За годы опыта монтажа, отопления и водоснабжения
насчитывается 1500 выполненных объектов.

Алматы обл., Талдықорған қ., Медеу көш., 12
Алматинская обл., г Талдыкорган, ул. Медеу, 12

+7 (7282) 25 52 55
prtdk1@mail.ru
www.teplostandart.kz
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АЛКОН+
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025», «ДАМУ-ӨНДІРІС»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025», «ДАМУ-ӨНДІРІС»
ЗАМАНАУИ АЛЮМИНИЙ ЖӘНЕ МЕТАЛЛ ПЛАСТИК КОНСТРУКЦИЯЛАР ӨНДІРУ ЖӘНЕ
МОНТАЖДАУ, АРХИТЕКТУРАЛЫҚ МАҚСАТТА ӘЙНЕК ПАРАҚТАРДЫ ҚАЙТА ӨҢДЕУ,
СОНДАЙ-АҚ ҚҰРЫЛЫСТЫҚ МАҚСАТТАҒЫ ШЫНЫ ПАКЕТТЕР ӨНДІРІСІ
Қазақстандағы заманауи алюминий және металл пластик конструкциялар жеткізушілердің бірі
және шыныпарақтар өңдейтін жетекші өндірістер қатарында. Қазақстанда өз өніміне 5 жылға
кепілдік беретін жалғыз компания.
ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖ СОВРЕМЕННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ И МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ
КОНСТРУКЦИЙ, ПЕРЕРАБОТКА ЛИСТОВОГО СТЕКЛА В АРХИТЕКТУРНОМ НАЗНАЧЕНИИ, А
ТАКЖЕ ПРОИЗВОДСТВО СТЕКЛОПАКЕТОВ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Высокое качество проектирования, производства и монтажа обеспечивает условия, в которых
воплощаются в жизнь самые сложные архитектурные проекты. «АЛКОН+» - единственная
компания в Казахстане, которая дает 5-летнюю гарантию на изделия собственного
производства.

Нұр-Сұлтан қ., Республика даңғ., 58/1
г. Нур-Султан, пр. Республики, 58/1

+7 (7172) 31 04 39
info@alcon.kz
www.alcon.kz
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ЕРНАЗАРОВ ЖӘНЕ К.
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2020»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020»
АРБОЛИТБЛОКТАР, АҒАШ ӨҢДЕУ ӨНДІРІСІ
«Ерназар и К» ЖШС 22 жылдан бері ағаш бұйымдарын өндіріп сатады. 2014 жылдан бастап
компания өз өндірісінің негізінде арболитблогы секілді жаңартылған жаңа құрылыс
материалдарын шығара бастады.
ПРОИЗВОДСТВО АРБОЛИТОВЫХ БЛОКОВ / ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО
ТОО «Ерназар и К» занимается производством и продажей столярных изделий собственного
производства на протяжении 22 лет. С 2014 года компания стала производить новый
улучшенный строительный материал - арболитовый блок, на базе собственного предприятия.

Ақмола обл., Көкшетау қ., СӨА 7-өткел, 3-үй
Акмолинская обл., г. Кокшетау, Сев. промзона проезд 7,
дом 3

+7 771 461 12 16
tooernazarov@mail.ru
www.arbolit.kz
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КОМПОЗИТ ҚҰБЫРЛАР
ЗАУЫТЫ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ШЫНЫТАЛШЫҚТЫ ҚҰБЫРЛАР ӨНДІРІСІ
«Композит құбырлар зауыты» ЖШС құбыр арматурасын өндірушілер мен ірі тұтынушылармен
серіктес. Қытайдың, Еуропаның, Ресейдің жоғары сапалы өнім шығаратын ірі зауыттарымен
тығыз байланыста.
ПРОИЗВОДСТВО СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ
ТОО «Завод Композитных Труб» является партнёром крупных производителей и потребителей
трубозапорной арматуры. Компания имеет тесные связи с крупными заводами Китая, Европы,
России, выпускающих продукцию высокого качества.

Қызылорда обл., Қызылорда қ., Марал Ишан көш., 35
Кызылординская обл., г. Кызылорда, ул.Марал Ишан, 35

+7 777 454 87 85
info@zst.kz
www.zst.kz
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ИНКАР-I
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2020»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020»
МАШИНА ЖАСАУ
«Инкар-I» ЖШС машина жасау және металл өңдеу саласындағы қазақстандық тауар өндіруші.
Тау-кен металлургиясы, тау-кен өндіру кешендері, сондай-ақшағын және орта бизнес үшін
стандартты емес жабдықтарды жеткізуші. «2016 жылдың үздік өнеркәсіптік кәсіпорыны»
номинациясы бойынша ҚР Президентінің «Алтын Сапа» сыйлығының иегері және бизнестің
әлеуметтік жауапкершілігі жөніндегі «Парыз-2018» республикалық байқауында «Үздік ұжымдық
шарт» номинациясы бойынша жеңімпазы атанған.
МАШИНОСТРОЕНИЕ
ТОО «Инкар-1» - один из ведущих товаропроизводителей в области машиностроения и
металлообработки. Компания осуществляет поставки нестандартного оборудования для
горно-металлургического, горнодобывающего комплексов. ТОО «Инкар-1» было признано
Лауреатом республиканского конкурса социальной ответственности бизнеса «Парыз-2018» в
номинации «Лучший коллективный договор». В 2016 году компания стала победителем Премии
Президента РК «Алтын - Сапа» в номинации «Лучшее промышленное предприятие 2016 года».

Қарағанды обл., Теміртау қ., Мичурин к., 32Е
Карагандинская обл., г. Темиртау, ул. Мичурина, 32Е

+7 (7213) 44 77 99
Inkar-1@yandex.kz
www.inkar-1.kz
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МИР-2001
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫ ӨНДІРІСІ
«МИР-2001» ЖШС Германияның жетекші фирмаларының бірі «RIMAC Maschinen&AnlagenGmbH»
құралдарын пайдалана отырып, RBM4 технологиясымен құрылыс бұйымдарын шығаратын
зауыт. Өндірістің жоғары технологиялық деңгейі, мамандардың тәжірибесі мен кәсібилігі,
сондай-ақ жергілікті инертті материалдарды пайдаланудың арқасында сапалы өнім шығарып,
тұрақты кәсіпорын құруға мүмкіндік мол.
ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ТОО «МИР 2001» - это завод по производству вибропрессованных строительных изделий,
использующий технологии и оборудование RBM4, - одной из ведущих фирм Германии «RIMAC
Maschinen&AnlagenGmbH». Высокий технологический уровень производства, опыт и
профессионализм специалистов, а также использование местных инертных материалов
позволяют компании выпускать качественную продукцию и оставаться стабильным
предприятием.

Қызылорда обл., Қармақшы ауданы, Төретам ауылы,
Құлтасов көш., 75а
Кызылординская обл., Кармакшинский р-н, п. Торетам,
ул. Культасова, 75а

+7 705 888 34 22
ts.mir@yandex.ru
www.mir-2001.satu.kz
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МҰХИТОВ МЕЙІРБЕК
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ТЕРЕЗЕ ӨНДІРІСІ
Мұхитов Мейірбек Асқарұлы 2012 жылдан бері кәсіпкерлікпен айналысады. Ал пластик
терезелер шығаруды 2016 жылдан бастаған. Атап айтқанда: бөлме терезелері, лоджия, балконға
арнап терезе жасайды. Өнімнің негізгі тұтынушылары – құрылыс компаниялары мен Маңғыстау
облысының тұрғындары. Сұраныс өте жоғары және жеке тапсырыс бойынша да жасайтын
мүмкіндік бар. 10 адам жұмыспен қамтылған.
ПРОИЗВОДСТВО ОКОН
Мухитов Меирбек Аскарович осуществляет предпринимательскую деятельность с 2012 года.
Производством пластиковых окон предприниматель начал заниматься с 2016 года. В
настоящее время основными видами продукции ИП «Мухитов Меирбек» являются
пластиковые окна для комнат, лоджий и т.п., которые в основном заказывают строительные
компании и жители Мангистауской области. На сегодняшний день спрос на данную
продукцию очень высок, каждый заказ выполняется индивидуально. В данное время
трудоустроено порядка 10 человек.

Маңғыстау обл., Мұнайлы ауданы, Қызылтөбе ауылы
Мангистауская обл., Мунайлинский р-н., с. Кызылтобе

+7 778 640 57 78
muxitov.okna@mail.ru
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НАМЫС
ҚҰРЫЛЫС ФИРМАСЫ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
КВАРЦ ҚҰМЫ ӨНДІРІСІ
Кәсіпорын Қазақстан мен жақын шетел нарығына сапалы фракцияланған кварц құмының 12
астам түрін шығарып, жеткізеді. Компания 2004 жылдан бастап құрылыс материалдарын
шығарып келеді.
ПРОИЗВОДСТВО КВАРЦЕВОГО ПЕСКА
ТОО «Строительная фирма Намыс» производит и поставляет на рынок Казахстана и ближнего
зарубежья более 12 видов качественного фракционированного кварцевого песка.
Предприятие было создано в 2004 году с основным направлением - строительство и выпуск
стройматериалов.

Ақмола обл., Көкшетау қ., Солтүстік өндіріс аймағы,
3-өткел, 62-ү
Акмолинская обл., г. Кокшетау, Северная промзона,
проезд 3, д. 62

+7 747 410 95 01
sales@sf-namys.kz
www.sf-namys.kz
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САПА СУ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2020»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020»
ТЕМІРБЕТОН ҚҰБЫРЛАР ӨНДІРІСІ
2015 жылы Қазақстанда ҚР Үдемелі индустриялық-инновациялық даму мемлекеттік
бағдарламасы аясында темір-бетоннан жасалған қысымсыз құбырлар шығаратын алғашқы
зауыт ашылды. «Сапа су» ЖШС жоғары технологиялық неміс жабдықтарында азаматтық
құрылыс, жол құрылысы, кәріз, су бұру, энергиямен жабдықтау, телекоммуникация, ағын
суларды тазалау және жаңбырлы суды кәдеге жарату үшін қажет темір-бетон бұйымдарының
барлық түрлерін өндіреді. 2021 жылы «Сапа су» ЖШС «Іскер» мемлекеттік сыйлығын алды.
ПРОИЗВОДСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ
В 2015 году начало свою работу ТОО «Сапа су» - первый завод в Казахстане по производству
железобетонных безнапорных раструбных труб, открытый в рамках государственной
программы форсированного индустриально-инновационного развития РК. «Сапа су»
производит все виды железобетонных изделий, предназначенные для гражданского
строительства, строительства дорог, канализации, водоотведения, энергоснабжения,
телекоммуникаций, очистки стоков и утилизации дождевой воды. В 2020 году завод начал
производить железобетонные безнапорные трубы с футеровкой, кроме того компанией был
открыт филиал в г. Шымкент.
Ақмола обл., Целиноград ауданы, Қосшы ауылы
Акмолинская обл., Целиноградский р-н, с., Косшы

+7 701 983 95 15
www.sapa-su.kz
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СЕМЕЙ ҚҰРЫЛЫС
МАТЕРИАЛДАРЫ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ШИФЕР МЕН ҚҰРЫЛЫС БЛОКТАРЫ ӨНДІРІСІ
«Семей құрылыс материалдары» ЖШС Қазақстанда шифер өндіретін және құрылыс
материалдары саласында жұмыс істейтін жетекші компаниялардың бірі. Кәсіпорын хризотил
цемент өндіреді. Өндірісте заманауи техника, сауатты басқару, энергия және ресурс
үнемдейтін озық технологияларды қолданудың арқасында сапалы өнім шығаруға мүмкіндік
мол.
ПРОИЗВОДСТВО ШИФЕРА И СТРОИТЕЛЬНЫХ БЛОКОВ
ТОО «Семей Құрылыс Материалдары» является крупнейшим производителем шифера и одной
из лидирующих отраслевых организаций, существующей в промышленной сфере
строительных материалов Казахстана. Компания специализируется на выпуске хризотилцементных изделий. Высокое качество выпускаемой продукции обеспечивается за счет
современного организационно технического уровня производства с применением
прогрессивных энерго-ресурсосберегающих технологий.

ШҚО, Семей қ.,Батыс өнеркәсіп торабы, 15
ВКО, г. Семей, Западный промышленный узел, 15
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СОЛТҮСТІК ФАНЕР
КОМБИНАТЫ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ШПОН, ФАНЕР, АҒАШ ТАҚТАЛАР МЕН ПАНЕЛЬДЕР ӨНДІРІСІ
«Солтүстік Фанер Комбинаты» жоғары дәлдіктегі жабдықтары бар, жылына 20 000 м3-ден астам
фанера өндіретін кәсіпорын. Алғашқы өнімдер 2021 жылдың қаңтар айында шығарылды.
Өндірісте шикізат ретінде Қазақстанмен Ресейдің 100% қайың шпоны пайдаланылады.
Ресейдің жетекші өндірушісінен шайыр сатып алынады. Сапасы жағынан әлемдік
көшбасшылардың бірі саналатын неміс пленкасы қолданылады. Қазіргі уақытта комбинат
Қазақстандағы ең ірі фанер өндіруші.
ПРОИЗВОДСТВО ШПОНА, ФАНЕРЫ, ПЛИТ И ПАНЕЛЕЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ
«Северный Фанерный Комбинат» оснащен высокоточным оборудованием, производственной
мощностью более 20 000 м3 фанеры в год. Первая продукция компании была выпущена в
январе 2021 года. В качестве сырья на производстве используется 100% березовый шпон из
Казахстана и России, смола приобретается у ведущего Российского производителя, а также
используется немецкая пленка, производитель которой является одним из мировых лидеров
по качеству. На данный момент завод является самым большим производителем фанеры на
территории Казахстана.

СҚО, Петропавл қ., Я.Гашек өткелі, 1
СКО, г. Петропавловск, проезд Я.Гашека 1

+7 702 995 27 15
sales@northwood.ru
www.northwood.ru
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СОЮЗ ОКОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ПВХ БҰЙЫМДАРЫН ЖАСАУ ЖӘНЕ МОНТАЖДАУ
«Союз Оконных Технологий» ЖШС 2014 жылдың ақпанында құрылды. Сол жылы маусым айында
темір-пластик құрылғылар өндіретін зауыты ашылды. Компания кез-келген конфигурациялы
темір-пластик құрылғылар шығарудан басқа, балкон, лоджияларды толық қаптап,
орамперделер мен керме төбелер тартумен де айналысады. 2015 жылы Нұр-Сұлтан қаласында
кеңсесін ашты.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПВХ
ТОО «Союз Оконных Технологий» образовано в феврале 2014 года, в июне этого же года был
открыт завод по производству металлопластиковых конструкций. Кроме производства
металлопластиковых конструкций любой конфигурации, компания занимается комплексной
отделкой балконов и лоджий, установкой рулонных штор и натяжных потолков. В 2015 был
открыт офис в г. Нур-Султан.

Павлодар обл., Павлодар қ., Бектұров көшесі, 27
Павлодарская обл., г. Павлодар, ул. Ак. Бектурова 27

+7 (7182) 62 30 96
megasteelplast@mail.ru
www.steel-plast.kz
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ТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ
КАЗАХСТАН
«ДАМУ-ӨНДІРІС»

БЕТОННАН ҰСАҚ БҰЙЫМДАР ШЫҒАРУ ӨНДІРІСІ
«Тал Инженеринг Казахстан» ЖШС – «Аверс» компаниялар тобына кіреді. Жаяу жүргіншілер
жолына төсейтін бетон плита, брусчатка, берік кенерелерді неміс технологиясымен, толық
автоматтандырылған желіде, екі қабатты жартылай құрғақ вибропресс әдісімен шығарады.
Сондай-ақ барлық маркалы бетон қоспаларын өндіреді. Компания құрылыс химиясы өнімдерін,
оның ішінде бетон өндіруге арналған қоспаларды шығаратын әлемдік жетекші
компаниялардың бірі саналатын халықаралық Mc-Bauchemie концернінің ресми серіктесі.
МЕЛКОШТУЧНЫЕ БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Компания «Тал Инженеринг Казахстан» входит в группу компаний «Аверс», которая занимается
производством и реализацией мелкоштучных бетонных изделий, таких как: тротуарная плитка,
брусчатка, бордюр и поребрик. В компании используют метод двухслойного полусухого
вибропрессования по немецкой технологии на комплексной, полностью автоматизированной
линии. Предприятие является официальным партнером международного концерна MCBauchemie, являющегося одним из ведущих мировых производителей продуктов
строительной химии, в том числе добавок для производства бетона.

Нұр-Сұлтан қ. А 185 көш., 5/1-ғимарат
г. Нур-Султан, р-н Алматы, ул. А 185, здание 5/1

+7 701 911 00 70
info@avers.kz
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ЮГРЕГИОНПЛАСТ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2020»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020»
ПОЛИПРОПИЛЕН ҚАҢЫЛТЫРЛАР МЕН ПЛАСТМАССА БҰЙЫМДАР ӨНДІРІСІ
«ЮгРегионПласт» ЖШС 2011 жылы құрылған. Кәсіпорын полипропилен қаңылтыры мен әртүрлі
пластмасса бұйымдарын өндіреді. Монолит қаңылтыр, сондай-ақ дәнекерлеу таяғы
полипропилен блок-сополимерлерден жасалады. Заманауи полимерлі экструзия
технологиясын қолданудың арқасында жоғары сапалы қаңылтыр шығаруға мүмкіндік мол. Бұл
өнімдер химия, мұнай-химия, металлургия, электронды, радиотехника, тамақ өнеркәсібі және
басқа да салаларда қолданылады.
ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ЛИСТОВ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТИКА
Компания «ЮгРегионПласт» основана в 2011 году. Основным направлением деятельности
компании является производство полипропиленового листа и различных изделий из пластика.
Производимые монолитные листы, а также сварочный пруток изготавливаются из блоксополимеров полипропилена. Высокое качество листов обеспечено применением
современной технологии экструзии полимеров. Область применения листовой продукции
очень разнообразна, она применяется при изготовлении емкостного оборудования для
предприятий химической, нефтехимической, металлургической, электронной,
радиотехнической, пищевой промышленности.
Шымкент қ., Ерімбетов көш., 52, 303-кеңсе
г. Шымкент, ул. Еримбетова 52, офис 303

+7 771 805 45 52
urp_astana@mail.ru
www.urp.kz
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ASTANAPROMPACK
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025», «ДАМУ-ӨНДІРІС»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025», «ДАМУ-ӨНДІРІС»
ҚАҒАЗ БЕН КАРТОННАН ЖАСАЛҒАН БҰЙЫМДАР ӨНДІРІСІ
2014 жылдың сәуір айында құрылған «AstanaPromPack» ЖШС – қағаз орамалар саласындағы
жетекші кәсіпорындардың бірі. Өндіріс Еуропа өнеркәсіп құралдарымен жабдықталған. Соның
арқасында тұтынушыға қағаз қаптаманың көптеген түрін ұсына алады. Атап айтқанда: логотип
басып, цемент және құрғақ құрылыс қоспалары мен көмір, ауылшаруашылық өнімдеріне
арналған бірнеше қабатты қаптар, крафт пакеттер мен фастфуд орамаларын шығарады. Барлық
заманауи стандарттарға сай келетін желім мен қауіпсіз бояулар қолданылады.
ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ БУМАГИ И КАРТОНА
ТОО «AstanaPromPack», созданое в апреле 2014 года, является одним из ведущих предприятий
по производству бумажной упаковки. Производство оснащено европейскими
промышленными линиями, что позволяет предложить покупателям широкий ассортимент
бумажной упаковки: мешки для фасовки цемента и сухих строительных смесей, многослойные
мешки для древесного угля и сельскохозяйственных товаров, крафт пакеты и пакеты для
кондитерской и фастфудной продукции, с возможностью нанесения логотипа заказчика. В
технологическом процессе используются безопасные клеи и краски на водной основе,
полностью соответствующие всем современным стандартам.
Нұр-Сұлтан қ., Ықылас Дүкенұлы көш., 31/12
г. Нур-Султан, ул. Ыкылас Дукенулы, 31/12

+7 707 737 65 52
astanakraft@gmail.com
www.astanaprompack.kz
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ECOGREENPACK
«ҚАРАПАЙЫМ ЗАТТАР ЭКОНОМИКАСЫ»
«ЭКОНОМИКА ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ»
ҚАҒАЗ ЖӘНЕ ҚАТЫРМА ҚАҒАЗДАН ТҮРЛІ БҰЙЫМДАР ӨНДІРУ
«Eco Green Pack» ЖШС негізін қалаушы және директоры Назым Камзина нарыққа маркетингтік
зерттеу жүргізген кезде өз стартапы – бір реттік ыдыс-аяқтар шығару ісінің мүмкіндігі мол
екенін түсінді. Кәсіпкер азық-түлікке арналған отандық қаптаманы 2020 жылдан бастап шығара
бастады. Азық-түлік өнімдеріне арналған отандық қаптама өндірісі – Қазақстан
экономикасының қарқынды дамып келе жатқан салаларының бірі. Қазір компания
полипропиленнен сүт өнімдеріне арналған қаптар да шығарады.
ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ БУМАГИ И КАРТОНА
Назым Камзина, директор и основатель ТОО «EcoGreenPack», проводила маркетинговое
исследование и осознала возможности своего стартапа по одноразовой посуде.
Предприниматель начала производство отечественной упаковки для продуктов питания в
2020 году. Производство отечественной упаковки для продуктов питания – одна из самых
динамично развивающихся отраслей экономики Казахстана. На сегодняшний день компания
производит упаковочные изделия для молочных продуктов из полипропилена.

Алматы қ., Мақатаев көш., 117, 4-қабат, 427-кеңсе
г. Алматы, ул. Макатаева, 117, 4 этаж, 427 офис

+7 708 709 32 79
info@ecogreenpack.kz
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P.T.Z.
«ҚАРАПАЙЫМ ЗАТТАР ЭКОНОМИКАСЫ»
«ЭКОНОМИКА ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ»
ПЛАСТМАССАДАН ЖАСАЛҒАН БҰЙЫМДАР ӨНДІРІСІ
«ZETA» компаниясына қарасты Талғар өндірістік зауыты пластмасса және металл бұйымдарын
өндіруде, пластмассаны қайта өңдеуде көшбасшы болып келеді. Қазір «ZETA» компаниялар
тобы Қазақстан Республикасындағы жиһаз өнеркәсібіндегі жетекші кәсіпорындардың бірі.
Компанияда 3000-нан астам адам жұмыс істейді. Өндірілетін өнімнің ассортименті 6000-нан
асады.
ПРОИЗВОДСТВО ПЛАСТИКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
Производственный талгарский завод при компании «ZETA» - стабильный лидер по
производству пластиковых и металлических изделий, в том числе по переработке пластика.
Сегодня группа компаний «ZETA» - это одно из ведущих предприятий мебельной
промышленности в Республике Казахстан. В компании трудятся более 3000 человек.
Ассортимент производимой продукции составляет более 6000 наименований.

Алматы обл., Талғар қ., Сәтпаев көш., 2
Алматинская обл., г. Талгар, ул. Cатпаева, 2
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SMBGROUP FAMILY
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
SLING-BAGS ЖӘНЕ BIG-BAGS ӨНДІРІСІ
«SMBGROUP Family» ЖШС – өз аймағында көшбасшы саналатын, тұрақты дамып келе жатқан
және басқа салалардағы кәсіпорындармен белсенді ынтымақтасатын компания. Sling-Bags
және Big-Bags, полипропилен контейнерлерін шығарумен айналысады. Жеке өндіріс
коммерциялық өнімдердің сапасына кепілдік беріп, тұтынушыларға қолайлы баға ұсынуға
мүмкіндік береді.
ПРОИЗВОДСТВО БИГ-БЕГОВ, СЛИНГ-БЕГОВ
«SMBGROUP Family» - стабильно развивающаяся компания, которая занимает лидирующие
позиции в своем регионе и активно сотрудничает с предприятиями других областей.
Основным направлением работы компании является производство полипропиленовых
контейнеров Слинг-Беги и Биг-Беги. Собственное производство позволяет гарантировать
качество выпускаемой продукции, а также предоставлять клиентам наиболее доступные цены.
Ассортимент выпускаемой продукции включает в себя: МКР/Биг бэги, слинг-бэги, вагонные
вкладыши, полипропиленовые мешки.

СҚО, Петропавл қ., Ғ. Мүсірепов көш., 38
СКО, г. Петропавловск, ул. Мусрепова, 38

+ 7 777 296 06 01
sales@smbgroup.kz
www.smbgroup.kz
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АСЫЛ АРМАН
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ПОЛИМЕР ҚАПТАМАЛАР ӨНДІРІСІ
«Новопэк» — полимер қаптама нарығында көп жылдан бері көшбасшы болып келеді. Компания
кеден одағының нормаларына сәйкес келетін сапалы өнімге кепілдік береді. 2003 жылы
құрылған компания өңірлік деңгейдегі шағын фабрикадан бастап ЕАЭО елдері аумағындағы ең
ірі өнеркәсіптік кешенге дейін ұлғайды.
ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИМЕРНОЙ УПАКОВКИ
«Новопэк» является многолетним лидером на рынке полимерной упаковки, компания
гарантирует качественный продукт, соответствующий нормам Таможенного союза. Основанное
в 2003 году, предприятие уверенно прошло путь от небольшой фабрики регионального уровня
до одного из крупнейших промышленных комплексов на территории стран-участниц ЕАЭС.

Ақмола обл., Көкшетау қ., ШӨА, 20-өткел
Акмолинская обл., г. Кокшетау, Восточная промзона,
проезд 20

+7 (7162) 721 111
sales@novopack.kz
www.novopack.kz
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БАЙТЕМІРОВА Р.С.
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2020»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020»
ПЛАСТМАССА ОЙЫНШЫҚТАР ӨНДІРІСІ
Шымкенттік кәсіпкер Рәбиға Байтемірова балаларға арналған пластмасса ойыншықтарды 2014
жылы «Navruz Plastic-ShR» сауда белгісімен шығара бастады. Фабрика қоршаған ортаға уыт
және өзге де зиянды қалдық шығармайтын әдіспен оннан астам түрі бар сапалы пластмасса
ойыншықтар жасайды. Өндірісте қауіпсіз жұмысқа қолайлы жағдай жасалған, еңбекті қорғау
бойынша тұрақты жұмыс жүргізіліп тұрады.
ПРОИЗВОДСТВО ПЛАСТМАССОВЫХ ИГРУШЕК
ИП «Байтемирова Р.С.» начало производство детских пластмассовых игрушек в 2014 году под
торговой маркой «Navruz Plastic –ShR». Ассортимент фабрики – это более десяти видов
качественных детских пластмассовых игрушек, которые производятся безотходным путем, не
выделяя токсичные или иные выбросы в окружающую среду. Кроме того, на предприятии
ведется постоянная работа по обеспечению охраны труда сотрудников фабрики и созданию
благоприятных условий для безопасной работы на производстве.

Шымкент қ., Қабанбай батыр көш., 18/9
г. Шымкент, ул. Кабанбай-Батыра, 18/9

+7 701 348 58 04
shuhrat_63@mail.ru
www.navruzplasticshr.com
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ГОФРО-К
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ГОФРОЫДЫСТАР ӨНДІРІСІ
«Гофро-К» ЖШС гофрадан жасалған ыдыс пен жәшіктер, сондай-ақ кондитерлік өнімдер, пицца,
дәрі-дәрмек, алкоголь өнімдері, косметика, парфюмерия, тұрмыстық химия, макарон, сүт, ет
және балық өнімдері, түшпара, халық тұтынатын және өнеркәсіптік мақсаттағы тауарлар, жиһаз
және басқа да өнімдер үшін ақ немесе қоңыр түсті екі, үш және бес қабатты картоннан мөлшері
мен үлгілері әр түрлі қаптамалар шығаруға тапсырыс қабылдайды.
ПРОИЗВОДСТВО ГОФРОТАРЫ
ТОО «Гофро-К» принимает заказы на изготовление гофротары, гофроящиков, а также прочей
упаковки различных размеров и конфигураций из двух, трех и пятислойного гофрированного
картона с белым и бурым поверхностным слоем, для кондитерских изделий, пиццы,
медикаментов, косметики, парфюмерии, бытовой химии, макаронных, молочных, мясных и
рыбных продуктов, пельменей, товаров народного потребления и промышленного
назначения, мебели и прочей продукции.

Қарағанды обл., Қарағанды қ., Волгодонская көш., 19
Карагандинская обл., г. Караганда, ул. Волгодонская, 19

+7 705 315 38 38
sales@gofro-k.kz
www.gofro-k.kz
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ДОСТЫҚ ЖӘНЕ К
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ШЫНЫ ЫДЫСТАР ӨНДІРІСІ
«Достық және К» ЖШС шыны банкалар шығарады. Өндірісте екі технологиялық желі
орнатылған. Бір желі сыйымдылығы 1,0 литрге дейінгі банкаларды (сыйымдылығы 0,5 л.; 0,72 л.;
0,85 л.; 0,92 л.) шығарса, екіншісі сыйымдылығы 2,0 литр және 3,0 литр банкаларды шығарады.
Өнімнің сапасы МемСТ-тың «консервіленген тамақ өнімдеріне арналған шыны ыдыс»
талаптарына сай. 2017 жылдың өзінде ғана 8 518 728 дана шыны банка шықты.
ПРОИЗВОДСТВО СТЕКЛЯННОЙ ТАРЫ
ТОО «Достык и К» занимается производством стеклянных банок. В производственном цехе
установлены две технологические линии производства. Одна линия предназначена для
выпуска банок емкостью до 1,0 литра (емкостью 0,5л.; 0,72л.; 0,85л.; 0,92 л.), другая
предназначена для выпуска банок емкостью 2,0 литра и 3,0 литра. Завод может выпускать
банки в широком ассортименте, имеется достаточный выбор форм комплектов. Производимая
продукция по качеству соответствует всем требованиям ГОСТ 5717.1-2014 «Тара стеклянная для
консервированной пищевой продукции». В 2017 г. компанией было произведено 8 518 728 шт.
стеклянных банок.

Жамбыл обл., Тараз қ., Төле би көш., 182 а
Жамбылская обл. г.Тараз, ул. Толе би, 182 а

+7 (7262) 94 11 95
dostik-k@mail.ru
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ЛОНЧИНСКИЙ Н.Г.
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025», «ДАМУ-ӨНДІРІС», «ҚАРАПАЙЫМ ЗАТТАР ЭКОНОМИКАСЫ»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025», «ДАМУ-ӨНДІРІС», «ЭКОНОМИКА ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ»
КАРТОН-ҚАҒАЗ ҚАП ПЕН ЫДЫСТАР ӨНДІРІСІ
«Резон» баспаханасы 1999 жылы 15 қазанда құрылған. Қазір елордада картон-қағаз қаптамалар
шығарумен айналысады. Кәсіпкер шағын командамен іс бастап, қазір толыққанды кәсіпорын
ретінде жұмыс істейді. Типография клиенттерді сапалы картон-қағаз қап, ыдыстармен
қамтамасыз етеді.
ПРОИЗВОДСТВО КАРТОННО-БУМАЖНОЙ УПАКОВКИ И ТАРЫ
Типография «Резон» основана 15 октября 1999 года. Типография занимается производством
картонно-бумажной упаковки в г. Нур-Султан. Предприниматель начинал с небольшой
команды, в настоящее время проект функционирует как полноценное предприятие,
обеспечивая клиентов качественной продукцией.

Нұр-Сұлтан қ., Қ.Кемеңгерұлы көш., 11/2
г. Нур-Султан, ул. Кошке Кеменгерулы, 11/2

+7 701 180 82 03
Rezon.ast@mail.ru
www.upakovka-astana.kz
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ТОКК КАЗАХСТАН
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ӨНЕРКӘСІП ЖӘНЕ ХАЛЫҚ ТҰТЫНАТЫН ТАУАРЛАРДЫ ӨНДІРУ, САТУ
«ТОКК КАЗАХСТАН» ЖШС 2000 жылы тіркеліп, шарап-арақ өнімдеріне арналған терможапқыш
қалпақша мен шампанға арналған фольгадан жасалған капсулалар шығара бастады. Бірнеше
жыл ішінде компания сәтті дамып, өндіріс қуатын арттыра отырып, алюминий бұрандалы шыны
бөтелке қақпағын шығаратын желіні іске қосты. «ТОКК КАЗАХСТАН» қаптама шығару зауыты
Нұр-Сұлтан қаласында, қоймалары Алматы, Мәскеу, Минскіде орналасқан. Зауыттың бүкіл
Қазақстан мен алыс-жақын шет елдерді қаптамамен қамтамасыз етуге мүмкіндігі бар.
ПРОИЗВОДСТВО, РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРОВ ПРОМЫШЛЕННОГО И НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
Компания «ТОКК КАЗАХСТАН» была основана в 2000 году. В начале своей деятельности
компания осуществляла выпуск термоусадочного колпачка для вино-водочной продукции и
капсул из фольги для шампанского. В течение нескольких лет компания успешно развивалась,
зарекомендовала себя как надежного и добросовестного поставщика и партнера, и,
увеличивая свои производственные мощности, была запущена линия по производству
алюминиевого винтового колпачка для стеклянных бутылок. Завод по производству
упаковочных изделий «ТОКК КАЗАХСТАН» расположен в г. Нур-Султан, склады компании
находятся в гг. Алматы, Москва и Минск.
Нұр-Сұлтан қ., әл-Фараби даңғ., 87
г. Нур-Султан, пр. әл-Фараби, здание 87

+7 701 558 52 25
astana_upak@mail.ru
www.astanaupak.kz
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ASЕМ ҒӨБ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2020»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020»
ЗАРАРСЫЗДАНДЫРҒЫШ ҚҰРАЛДАР ӨНДІРУ ЖӘНЕ САТУ
«ASЕМ» ғылыми-өндірістік бірлестігі» ЖШС – бұл заманауи жоғары технологиялық жабдықтар,
инновациялық технологиялар, тек жоғары сапалы шикізат, оңтайлы логистика және кәсіби
кадрлар. Компания аурухана гигиенасы үшін жаңа буынның заманауи дезинфекциялық
құралдары кешенін әзірледі. Оның құрамына беттер мен құралдарға арналған әмбебап
дезинфекциялау құралдары, тез дезинфекциялауға арналған өнімдер, сондай-ақ сабындар,
антисептиктер және тері күтімі құралдары кіреді.
ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ
«Научно-производственное объединение «ASЕМ» - это современное высокотехнологичное
оборудование, инновационные технологии, только качественное сырье, оптимальная
логистика и профессиональные сотрудники. Компания разработала комплекс современных
дезинфицирующих средств нового поколения для больничной гигиены. В него вошли
универсальные средства для поверхностей и инструментов, средства для быстрой
дезинфекции, а также мыла, антисептики и средства по уходу за кожей.

Шымкент қ., Қапал батыр көш., Өндірістік аймағы, 116/2
г. Шымкент, ул. Капал батыра, пром. Ондиристик, 116/2

+7 (7252) 78 98 18
npoasem@gmail.com
www.asemm.kz
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BAIT TRAVEL
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025», «ЕҢБЕК»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025», «ЕҢБЕК»
ПЛАСТИКТЕН ЖАСАЛҒАН КОНСТРУКТОР БҰЙЫМДАР ӨНДІРІСІ
«Bait Travel» ЖК – балаларға арналаған пластик конструкторлар, конструкторларға арналған әр
түрлі керек-жарақтар шығарады. «Four angles» атты констурктор шығаратын цех Алматыда 2018
жылы ашылған. Осы уақыт ішінде кәсіпорынның негізін қалаған Нұрлан Байтыманов отандық
тұтынушыларды құрама ойыншықтармен қамтып келеді.
ПРОИЗВОДСТВО КОНСТРУКТОРОВ ИЗ ПЛАСТИКА
ИП «BaitTravel» производит детские пластиковые конструкторы, а также различные аксессуары
для конструкторов. Цех по производству конструктора «Four angles» заработал в Алматы летом
2018 года. За это время компания наладила поставку игрушек по стране.

Алматы қ., Райымбек даңғ., 212/1
г. Алматы пр. Райымбека, 212/1

+7 705 522 23 05
fourangles11@gmail.com
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BRAVO CHEMICALS
«ҚАРАПАЙЫМ ЗАТТАР ЭКОНОМИКАСЫ»
«ЭКОНОМИКА ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ»
СҰЙЫҚ-КҮРДЕЛІ ТЫҢАЙТҚЫШТАР ӨНДІРУ
«BravoChemicals» ЖШС – заманауи сұйық және арнайы тыңайтқыштар өндіреді. «Bravo»
командасы өсімдік шаруашылығы саласындағы тәжірибелі сарапшылар. Фермерлерге
арналған ең жақсы агро-технологияларды қалыптастыру үшін жұмыс істейді.
ПРОИЗВОДСТВО ЖИДКО-СЛОЖНЫХ УДОБРЕНИЙ
«Bravo Chemicals» – новая компания на рынке сельского хозяйства Казахстана. «Bravo» – это
команда опытных специалистов в области удобрения для растений, которые работают над
формированием лучших агрорешений для фермеров. Cоздавая ассортимент в направлении
развития бизнеса, компания готова предложить качественный продукт каждому фермеру,
полностью покрыв потребности в питании всех сельскохозяйственных культур.

Ақмола обл., Көкшетау қ., Солтүстік өндірістік аймақ
Акмолинская обл., г. Кокшетау, Северная промзона
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+7 700 333 03 06
m.ashirbekova@bravocmd.com
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CLEANSER
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
САБЫН ЖӘНЕ ЖУУ, ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ЖЫЛТЫРАТУ ҚҰРАЛДАРЫ ӨНДІРІСІ
Компания «Cleanser» сауда белгісімен сұйық сабын, кірсабын және ыдыс-аяқ жуатын өнімдер
шығарумен айналысады. Қазір ауданы 4000 шаршы метрден асатын цехта айына 300-ден 600
тоннаға дейін дайын өнім шығады. Өндірісте қаптамасымен қоса, өнімді жасаудың толық
циклын қамтамасызететін заманауи және жоғары технологиялық жабдығы бар екі жаңа
автоматтандырылған желі іске қосылған.
ПРОИЗВОДСТВО МЫЛА И МОЮЩИХ, ЧИСТЯЩИХ И ПОЛИРУЮЩИХ СРЕДСТВ
Компания под торговой маркой «Cleanser» занимается производством жидкого мыла,
хозяйственного мыла и средств для посуды. На данный момент цех площадью более 4000
квадратных метров изготавливает от 300 до 600 тонн готовой продукции в месяц. В
производстве задействованы две новые автоматизированные линии с современным и
высокотехнологичным оборудованием, обеспечивающим полный цикл создания продукта,
включая собственную упаковку.

БҚО, Орал қ., Полевая көш., 10
ЗКО, г. Уральск, ул. Полевая, 10

+7 701 346 77 30
clinser17@mail.ru
www.cleanser.kz
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EASY TRADING
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025», «ДАМУ-ӨНДІРІС»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025», «ДАМУ-ӨНДІРІС»
ШАРУАШЫЛЫҚ-ТҰРМЫСТЫҚ ЖӘНЕ САНИТАРЛЫҚ-ГИГИЕНАЛЫҚ МАҚСАТТАҒЫ ҚАҒАЗ
БҰЙЫМДАР ӨНДІРІСІ
«EasyTrading» ЖК – «Easy», «Easy care» «Оригами», «Акварель» атты сауда белгісімен өрнек
басылған қағаз өнімдер шығаратын отандық тауар өндірушілердің бірі. Компания 2013 жылдан
бастап дәретхана қағазын, қағазмайлықтар мен сүлгілер сияқты классикалық қағаз
өнімдерінен бастап, диспенсерлерге арналған кәсіби санитария қағазына дейін шығарып
келеді.
ПРОИЗВОДСТВО БУМАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО И САНИТАРНОГИГИЕНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Компания «EasyClassic&Professional» с 2013 года является одним из успешно развивающихся
отечественных товаропроизводителей в Казахстане. Под торговыми марками «EASY», «EASY
CARE», «ОРИГАМИ», «АКВАРЕЛЬ» предприятие производит и реализовывает туалетную бумагу,
бумажные салфетки, бумажные полотенца и пр.

Нұр-Сұлтан қ., Өндіріс тас жолы, 22/2
г. Нур-Султан, шоссе Өндіріс 22/2

+7 701 727 72 05
easy.kz@mail.ru
www.easygroup.kz
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GENERAL CASPIAN GROUP
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
САБЫН, ЖУҒЫШЗАТТАР, ТАЗАРТҚЫШТАР МЕН ЖЫЛТЫРАТҚЫШТАР ӨНДІРІСІ
«GeneralCaspianGroup» ЖШС 2019 жылдың 26 желтоқсанында ашылды. Кәсіпорын «Taza» сауда
белгісімен ыдыс жууға арналған жуғыш сұйықтықтар шығарумен айналысады. Бүгінгі күні
компания өз өнімдерін Маңғыстау облысы бойынша өткізіп келеді. Болашақта басқа да сапалы
тауарлармен қатар, басқа аймақтарға да жеткізуді жоспарлап отыр.
ПРОИЗВОДСТВО МЫЛА, МОЮЩИХ, ЧИСТЯЩИХ И ПОЛИРУЮЩИХ СРЕДСТВ
ТОО «GeneralCaspianGroup» было открыто 26 декабря 2019 года. Компания занимается
производством жидкого средства для мытья посуды под торговой маркой «Taza». На
сегодняшний день компания реализует свою продукцию по всей Мангистауской области. В
планах у компании поставка продукции в другие регионы Казахстана.

Маңғыстау обл.,Ақтау қ., 32В ш/а.,10 үй, 209-кеңсе
Мангистауская обл., г. Актау, ул. мкр 32В, д. 10, кв., 209

+7 771 269 12 70
g.c.group@mail.ru
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GOOD LOOK САУДА ҮЙІ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ТОЛЫҚ РАЦИОНДЫ ҚҰРАМА ЖЕМ ӨНДІРІСІ
«GOOD LOOK сауда үйі» ЖШС – ауыл шаруашылығы жануарлары мен құстарына арналған
құрама жем өндіру бойынша автоматтандырылған кешен.
ПРОИЗВОДСТВО ПОЛНОРАЦИОННЫХ КОМБИКОРМОВ
ТОО «Торговый дом GOOD LOOK» - это автоматизированный комплекс по производству
комбикормов для сельскохозяйственных животных и птиц.

Жамбыл обл., Тараз қ., Жамбыл даңғ., 6
Жамбылская обл., г. Тараз, пр. Жамбыла, 6
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+7 707 284 27 91
goodlook2007@mail.ru
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QNP-KZ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
БАСҚАРУШЫ КОНСАЛТИНГТІК КОМПАНИЯ
«QNP-KZ» ЖШС басқарушы консалтингтік компаниясының құрамында: «НПО Дефектоскопия»
ЖШС — бұзылмайтын бақылау және техникалық диагностика саласындағы қызметтер;
«Гормонтаж проект» ЖШС — Ғ және Қ пен гидротехникалық құрылыстарды көп факторлы
түсіру, жобалау; «Өнер кәсіпке жәрдемдесудің Қазақстандық институты» ЖШС — экология
саласындағықызметтер, ҒЗЖ, зертханалық зерттеулер; «QNP-Education» ЖШС — персоналды
даярлау/қайта даярлау және IT-технологияларды ілгерілету саласындағы қызметтер бар.
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
«QNP-KZ» - управляющая консалтинговая компания, состоящая из ТОО «НПО Дефектоскопия»
(услуги в области неразрушающего контроля и технической диагностики), ТОО «Гормонтаж
проект» (услуги в области многофакторного обследования ЗиС и гидротехнических
сооружений, проектирования), ТОО «Казахстанский Институт Содействия Промышленности»
(услуги в области экологии, НИР, лабораторных исследований), ТОО «QNP-Education» (услуги в
области подготовки/переподготовки персонала и продвижение IT-технологий).

Нұр-Сұлтан қ.,Сығанақ көш., 43/2
г. Нур-Султан, р-н Есиль, ул.Сығанақ,43/2

+7 (7172) 64 22 93
info@qnp.kz
www.qnp.kz
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SWISSGROW
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ТЫҢАЙТҚЫШТАР ӨНДІРІСІ
«SWISSGROW» 35 жылдан астам ауыл шаруашылығына арналған күрделі органикалық,
минералды және органика-минералды тыңайтқыштардың арнайы рецептерінің 300-ден астам
түрін шығарады. «SWISSGROW» тыңайтқыштары әлемнің 40-тан астам елінде қолданылады
және бүгінде Түркияда, Мексикада, Қазақстанда зауыттары бар және Эфиопияда зауыт салу
үшін инвестициялық жоба жүзеге асырылуда.
ПРОИЗВОДСТВО УДОБРЕНИЙ
Компания «SWISSGROW» более 35 лет занимается производством свыше 300 видов
специальных рецептов комплексных органических, минеральных и органическо-минеральных
удобрений для сельского хозяйства. Удобрения компании «SWISSGROW» применяются в более
чем 40 странах мира. На сегодняшний день предприятие имеет заводы в Турции, Мексике,
Казахстане, а также реализует инвестиционный проект по строительству завода в Эфиопии.

Нұр-Сұлтан қ., А көш., 185, 5 ғ.
г. Нур-Султан, р-н Алматы, ул. А 185, здание 5

+7 (7172) 37 30 06
273006@mail.ru
www.swissgrow.kz
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АВРОРА ӨНДІРІСТІК КЕШЕНІ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2020»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020»
ДЕЗИНФИКЦИЯ ЖӘНЕ ТАЗАЛАУ ӨНІМДЕРІН ШЫҒАРУ
«Аврора» өндірістік кешені 2010 жылы құрылған. Кәсіпорын шаш пен денеге күтім жасауға
арналған құралдар, тұрмыстық химия мен антисептиктер шығарады. Отандық кәсіпорын озық
технологиялар мен ең үздік еуропалық өндірушілердің шикізатын пайдаланады. Өнімнің
барлық желіс і«ROER Research &Innovatie B. V.» (Нидерланды) компаниясымен бірлесіп
әзірленеді. Зауытағы өндіріс процесін де осы компания зертханасының өкілдері мұқият
бақылайды. Нәтижесінде, косметика және тұрмыстық химия құралдары сапасының барлық
стандарттарына сай келетін өнім шығады.
ПРОИЗВОДСТВО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ И МОЮЩИХ СРЕДСТВ
Производственный комплекс «Аврора» - это казахстанское предприятие, созданное в 2010 году,
которое специализируется на производстве и оптовой продаже средств для ухода за волосами
и телом, бытовой химии и кожных антисептиков. Компания использует передовые технологии,
а также сырье от лучших европейских заводов-производителей. Разработка всей линейки
продукции велась совместно с компанией «ROER Research&Innovatie B.V.» (Нидерланды).
Производственный процесс предприятия тщательно контролируется представителями
лаборатории «ROER Research&Innovatie B.V».
Алматы қ., Ходжанов көш., 79
г. Алматы, ул. Ходжанова, 79

+7 701 788 24 32
50003@avh.kz
www.a-brands.kz
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АРКО ГРУПП 2011
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ТҰРМЫСТЫҚ ХИМИЯ ӨНДІРІСІ
«АркоГрупп 2011» ЖШС тұрмыстық химия өнімдерінің жиырмадан астам түрін Yarko сауда
белгісімен шығарады. Оның ішінде жуғыш және тазартқыш құралдар, сұйық сабын, кір жуатын
ұнтақтар және сұйық хош иістендіргіштер, сондай-ақ автохимия заттары да бар.
ПРОИЗВОДСТВО БЫТОВОЙ ХИМИИ
ТОО «Арко Групп 2011» производит бытовую химию в г. Нур-Султан. В ассортименте продукции
более 20 наименований, среди которых: моющие и чистящие средства, жидкое крем-мыло,
жидкие стиральные порошки и кондиционеры для белья, а также автохимия. Продукция
доступна разным слоям населения.

Нұр-Сұлтан қ., Досмұхамедұлы көш., 1
г. Нур-Султан, ул. Досмухамедулы, 1
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+7 708 425 21 78
agrupp2011@mail.ru
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НОВЫЙ ЗАПАД
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ШАРУАШЫЛЫҚ ЗАТТАРЫ ӨНДІРІСІ
«Новый Запад» ЖШС компаниясы 2012 жылы құрылған. Компания «АССОЛЬ» сауда белгісімен
шаруашылық тауарларын өндіреді (ыдыс-аяқ жуатын ысқылар, майлықтар, бір реет
қолданылатын ыдыс-аяқ жиын тықтары, қоқыс қаптары).
ПРОИЗВОДСТВО ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
Компания «Новый Запад» основана в 2012 году. Основной деятельностью компании является
производство хозяйственных товаров под торговой маркой «АССОЛЬ» (губки для посуды,
салфетки для уборки, наборы одноразовой посуды, мусорные мешки).

БҚО, Орал қ., Некрасов көш., 26/6
ЗКО, г. Уральск. ул. Некрасова 26/6

+7 705 802 99 19
info@novyizapad.kz
www.novyizapad.kz
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ПРОФХИМ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2020»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020»
САБЫН ЖӘНЕ ЖУУ ҚҰРАЛДАРЫ, ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ЖЫЛТЫРАТАТЫН ЗАТТАР ӨНДІРУ
2015 жылы құрылған «ПрофХим» компаниясы тұрмыстық және автохимия шығаратын ірі
отандық өндірушілердің бірі. Атап айтқанда жеке бас гигиенасы, ыдыс жууға арналған, кір
жуатын, еден мен кілем жуатын, дезинфекциялық құралдар мен автокосметика, авто
сусабындарын шығарады. Сондай-ақ, еуропалық химиялық шикізат пен химреактивтерсатумен
де айналысады. Қазіргі тауарлар Қазақстан нарығында «VoKa» және «Чистый домик» сауда
белгісімен сатылуда.
ПРОИЗВОДСТВО МЫЛА И МОЮЩИХ, ЧИСТЯЩИХ И ПОЛИРУЮЩИХ СРЕДСТВ
Компания «ПрофХим» создана в 2015 году. На сегодняшний день предприятие является одним
из самых крупных производителей бытовой и автохимии в Казахстане. Выпускаемая
продукция включает в себя: средства личной гигиены, средства для мытья посуды, стирки,
средства для пола и ковров, дезинфицирующие средства, автокосметику, автошампуни. Также,
одним из главных направлений деятельности компании является реализация европейского
химического сырья и химреактивов. «ПрофХим» имеет хороший опыт в области «Контрактного
производства». В настоящий момент продукция компании представлена на рынке Казахстана
под торговой маркой «VoKa» и «Чистый домик».
Алматы қ., Сүйінбай даңғ., 284
г. Алматы, пр. Суинбай, 284

+7 705 710 93 43
info@profhim.kz
www.profhim.kz
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РАДУГА
«ҚАРАПАЙЫМ ЗАТТАР ЭКОНОМИКАСЫ»
«ЭКОНОМИКА ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ»
ПЛАСТМАССА БҰЙЫМДАР, ХАЛЫҚ ТҰТЫНАТЫН МЕТАЛЛ БҰЙЫМДАР ӨНДІРІСІ,
ПОЛИЭТИЛЕН ҚАЛДЫҚТАРЫН ӨҢДЕУ ЖӘНЕ ҚАЙТАДАН ТҮЙІРШІКТЕР ЖАСАУ
1993 жылы құрылған «Радуга» ЖШС бүгінгі таңда Қазақстан нарығында жетекші орын алатын,
үлкен филиалдар желісі, жеке инфрақұрылымы бар, әртараптандырылған, қарқынды дамып
келе жатқан компания. Тұтыну тауарларын шығаратын ірі қазақстандық өндірушілердің және
дистрибьюторлардың бірі. Компания өмірдің ажырамас бөлігіне айналған жоғары сапалы және
қолжетімді өнімдерді жасайды.
ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС, МЕТАЛЛА ТНП, ПЕРЕРАБОТКА
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТХОДОВ И ПРОИЗВОДСТВО ВТОРИЧНОЙ ГРАНУЛЫ
ТОО «Радуга» образовано в 1993 году. На сегодняшний день - это многопрофильная, стабильно
развивающаяся компания, с крупной филиальной сетью, собственной инфраструктурой,
занимающая лидирующие позиции на рынке Казахстана. Кроме того предприятие является
одним из крупнейших казахстанских производителей и дистрибьюторов товаров народного
потребления. Также ТОО «Радуга» продвигает общественные интересы, социальноэкологическую ответственность и образование.

СҚО, Петропавл қ., Я.Гашек өткелі, 1
СКО, г. Петропавловск, проезд им. Я.Гашека, 1

+7 (7152) 63 00 01
raduga@kdr.kz
www.kdr.kz
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РБК PLUS
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2020»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020»
«ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» ТАУАР БЕЛГІСІМЕН ҚАҒАЗ ӨНІМДЕРІН ӨНДІРУ
2012 жылы құрылған «Triera KZ» ЖШС 2019 жылы «РБК plus» ЖШС болып қайта құрылды. Кәсіп
орынның негізгі қызметі – «Пятый элемент» сауда белгісімен қағаз өнімдері – дәретхана қағазы
мен қағаз майлықтар шығарады. «Пятый элемент» өнімдері Қостанай облысынан тыс жерлерде
кеңінен танымал және Қазақстанның барлық аймақтарында да сатылуда.
ПРОИЗВОДСТВО БУМАЖНОЙ ПРОДУКЦИИ ТОРГОВОЙ МАРКИ «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
Компания «РБК plus» была реорганизована в 2019 году из компании «Triera KZ», образованной в
2012 году. Основной деятельностью предприятия является производство бумажной продукции
торговой марки «Пятый элемент» - туалетной бумаги и бумажных салфеток. Продукция «Пятый
элемент» широко известна за пределами Костанайской области и реализуется с большим
успехом во всех регионах Казахстана.

Қостанай обл., Қостанай ауданы, Тобыл қ.,
Механизаторлар көш., 21/6
Костанайская обл., Костанайский р-н, г. Тобыл,
ул. Механизаторов, 21/6
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+7 771 094 99 19
003@triera.kz
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ТҰҢҒЫШ- ТАРАЗ
«БЕРЕКЕ»

«ТҰҢҒЫШ-ТАРАЗ» АҚ БОР ӨНДІРІСІ
«Тұңғыш-Тараз» – кез келген жерге жазуға және сурет салуға арналған бор шығаратын
қазақстандық ірі өндіруші. Шикізат та экологиялық таза және сертификатталған табиғи бор.
Бордың бірнеше түрі шығарылғанмен, кейбір жағдайларда клиенттің таңдауы бойынша
ерекше қапталады. «Тұңғыш-Тараз» бренді бүкіл әлемдегі тұтынушыларға жеткізіледі.
ПРОИЗВОДСТВО БЕЛОГО КВАДРАТНОГО МЕЛА «ТҰҢҒЫШ – ТАРАЗ»
ТОО «Тұңғыш-Тараз» является крупнейшим казахстанским производителем мела для записи и
рисования на любой поверхности. Сырье для производства мела является экологически
чистым и сертифицированным натуральным продуктом. В ассортименте компании имеется
несколько видов мела, а в некоторых случаях упаковка производится по выбору клиента.
Бренд «Тұңғыш-Тараз» предоставляет доставку для потребителей по всему миру.

Жамбыл обл., Тараз қ., Народная көш., 25
Жамбылская обл., г. Тараз ул., Народная, 25

+7 775 997 6941
era2701@mail.ru
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ХИМИЯ ӨНЕРКӘСІБІ
ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ШАКИРОВА Г.Г.
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ДЕЗИНФЕКЦИЯ ЖАСАЙТЫН ЭКО ҚҰРАЛДАР ӨНДІРІСІ
Кәсіпорын 2015 жылы құрылған. «Электр мен белсендірілген оң зарядты су» атты сұйықтық
шығарады. Бұл - патогенді бактерия, вирус, зең, споралардың барлық түрін (соның ішінде
аусыл, сібір жарасы, туберкулез және т.б.) жоятын әлемдегі жалғыз дезинфекциялаушы
экологиялық таза құрал. Өнімнің RU-DE.АВ51.В.0036919.09.2016. стандарттарына сәйкестігі
туралы ерікті декларациясы бар.
ПРОИЗВОДСТВО ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО СРЕДСТВА
Компания «ШАКИРОВА Г.Г.» была создана в 2015 году. Предприятие производит экологически
чистое дезинфицирующее средство «Вода электроактивированная положительно
заряженная». Это единственное средство в мире, уничтожающее все виды патогенных
бактерий, вирусов, грибов, спор, включая ящур, сибирскую язву, туберкулез и др. Компания
имеет добровольную декларацию на соответствие продукции стандартам RUDE.АВ51.В.0036919.09.2016.

СҚО, Қызылжар ауданы, Прибрежное ауылы,
Интернациональная көш., 49
СКО, Кызылжарский р-н, с. Прибрежное,
ул. Интернациональная, д.49
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+7 777 269 63 73
gulshatt2074@mail.ru
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ЮВЕЛИРНЫЕ И СУВЕНИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ALTYNBEK
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ЗЕРГЕРЛІК БҰЙЫМДАР МЕН КӘДЕСЫЙЛАР
2006 жылы құрылған «ALTYNBEK» ЖШС ұлттық нақыштағыкәдесыйлар, былғарыдан жасалған
бұйымдар шығарумен айналысады. Экологиялық таза материалдан торсық, саба, мес, жота,
жағлантөс, қамшы түрлері секілді этнографиялық сипаттағы барлық бұйымдардың елуден
астам түрін шығарады.
ЮВЕЛИРНЫЕ И СУВЕНИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Компания «ALTYNBEK» создана в 2006 году. Предприятие выпускает национальные сувениры,
изделия из кожи. В ассортименте продукции более 50-ти видов экологически чистых
сувениров: торсык, саба, мес, конек, жаглан сундук, разновидности камчи и т.д. Все сувениры
этнографического характера.

Ақтөбе обл., Темір ауданы, Шұбарқұдық ауылы,
Аққұдық көш., 36
Актюбинская обл., Темирский р-н, п.Шубаркудук,
ул. Аккудук, 36
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ЮВЕЛИРНЫЕ И СУВЕНИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

V. SULTAN
«ШОБ ТОП-МЕНЕДЖМЕНТІН ОҚЫТУ»
«ОБУЧЕНИЕ ТОП-МЕНЕДЖМЕНТА МСБ»
БИЖУТЕРИЯ ЖӘНЕ СОҒАН ҰҚСАС БҰЙЫМДАР
Компания табиғиттан зергерлік бұйымдар,кәдесый өнімдерін жасаумен айналысады.
Аймақтағы шеберлер орталығына тән біраз шаруаларды атқарады. 2018 жылдан бастап
компания қоғамдық шараларға белсенді қатысып, халықаралық және республикалық ісшараларда ұлттық нақыштағы бұйымдар, сондай-ақ крафт кәдесый өнімдерін ұсынуда. Көрме,
қол өнер іс-шараларын да ұйымдастырып, халық арасында қолөнер бағыттары бойынша
оқытумен де айналысады.
ПРОИЗВОДСТВО БИЖУТЕРИИ И АНАЛОГИЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Компания занимается производством украшений из натурального камня, сувенирной
продукции, выполняет ряд функций центра ремесленников в регионе. С 2018 года компания
ведет активную общественную деятельность. ТОО «V.SULTAN» принимает участие в
международных и республиканских мероприятиях, выставляет изделия национального
колорита, а также крафтовую сувенирную продукцию. Кроме того предприятие
организовывает выставочные, ремесленные мероприятия, а также проводит обучение по
ремесленным направлениям среди граждан и молодежи.

Павлодар обл., Павлодар қ., Жаяу Мұса көш., 1
Павлодарская обл., г. Павлодар ул. Жаяу Муса, 1

+7 700 983 37 75
nigmat18@mail.ru
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ЮВЕЛИРНЫЕ И СУВЕНИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

АТАМҰРА
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2020»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020»
МУЗЫКАЛЫҚ АСПАПТАР МЕН ҰЛТТЫҚ НАҚЫШТАҒЫ ЫДЫСТАР ШЫҒАРУ
Байбұланов Әбілқасым Диханбайұлы музыкалық аспаптарды жасауға студенттік жылдардан
бастап әуестенді. Қазір халық аспаптары (домбыра, қобыз, шертер, т.б.) мен ұлттық ыдыстарды
дайындайтын және жөндейтін шеберханасы бар. Бос уақытында жастарға сүйікті ісін үйретеді.
Шебер ұзақ жылдар бойы ерекше ою-өрнектерді, мінсізпішінді, жоғары сапалыды бысты іздеу
менайналысып келеді.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОСУДЫ
Абилкасым Байбуланов более 20 лет изготавливает национальные музыкальные инструменты,
такие как: домбра, қобыз, шертер, а также национальную посуду и сувениры. Для изготовления
используются несколько видов деревьев: сосна, карагач, ясень, береза, дуб, осина, урюк,
ореховое дерево. В мастерской также осуществляют реставрацию старых музыкальных
инструментов.

Қарағанды обл., Сәтпаев қ., Абай көш., 67-6
Карагандинская обл, г. Сатпаев, ул. Абая, 67-6
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nazimka68@mail.ru
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БОРЗИЛОВ А.А.
«ДАМУ-ӨНДІРІС»

ЗЕРГЕЛІК БҰЙЫМДАР ӨНДІРУ
«Жемчужина» зергерлік компаниясы 2004 жылы құрылды. Мұнда соңғы үлідегі өндіріс базасы
бар және дизайннан бастап дайын өнімге дейін толық циклді қамтамасыз ететін бірегей дизайн
тобы бар. «Жемчужина» зергерлік компаниясының өнімдері барлық халықаралық
стандарттарға сай. Металдың бастапқы сапасын бақылаудан бастап, дайын өнімнің жеке
зертханадағы соңғы сынағына дейін жіті қадағаланады.
ПРОИЗВОДСТВО ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Ювелирное предприятие «Жемчужина» основано в 2004 году. Компания располагает
производственной базой последнего поколения и уникальной дизайнерской группой,
обеспечивая полный производственный цикл, от эскиза до готового изделия. Выпускаемая
продукция предприятия соответствует всем международным стандартам благодаря системе
контроля всех этапов производственного цикла: от входного контроля качества металлов до
финальных испытаний потребительских характеристик в собственной лаборатории качества.

Қарағанды обл., Қарағанды қ., Бұқар Жырау даңғ., 89
Карагандинская обл., г. Караганда, пр. Бухар Жырау, 89

+7 778 585 22 55
www.zhem.kz
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ДЕНИСЕНКО
«ЕҢБЕК»

LASER CRAFT шығармашылық шеберханасы Ақмола облысы, Степногорск қаласында
орналасқан. Цех 2011 жылдан бері лазермен кесу және ою арқылы ағаштан жасалған ұлттық
нақыштағы кәдесыйлар, сыйлық бұйымдары мен интерьер бұйымдарын шығарумен
айналысады. Жоғары сапа, авторлық бұйым дизайны, материалдардың экологиялық тазалық –
кәсіпорын қызметінің негізгі қағидалары.
Творческая мастерская «LASER CRAFT» находится в г. Степногорск Акмолинской области. С 2011
года мастерская производит посредством лазерной резки и гравировки сувениры в
национальном стиле, подарочные изделия и предметы интерьера из дерева. Высокое
качество, авторский дизайн изделий, экологичность материалов - основные принципы
деятельности предприятия.

Ақмола обл., Степногорск қ., 4 ш/а 21-үй, 51-пәтер
Акмолинская обл, г.Степногорск, 4 мкр, д.21, кв. 51
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НЕЧАЕВ
ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
«ЕҢБЕК»

АҒАШ БҰЙЫМДАРЫНЫҢ ШЕБЕРХАНАСЫ
«Папа Карло» ағаш бұйымдар шеберханасы —шеберлер командасы қолмен жасаған және
өңдеген, интерьерге арналған керемет сәндіктор паннолар, логотип таңбаланған
корпоративтік сыйлықтар, фото салатын жиектер, композиция, медаль ілгіш, сағат сияқты
бұйымдар кені. Эксклюзив заттар заманауи лазерлік құрал-жабдықтарда өңделіп, жасалады.
Жоғары сапалы фанерадан, әдемі дизайнда жасалған, гиппоаллерген және берік. 3D
технология бойынша ағашты өңдеу және осы техникада сурет жасау бойынша жабдықты сатып
алудың арқасында ерекше техникамен кескін салып, зат жасауға мүмкіндік бар.
МАСТЕРСКАЯ ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ
Мастерская деревянных изделий «Папа Карло» - это потрясающие декоративные решетки для
интерьера, корпоративные подарки с нанесением логотипа, фоторамки, композиции,
держатели для медалей, детские метрики, часы, созданные и обработанные мастерами
вручную. Эксклюзивные изделия производятся на современном лазерном оборудовании из
отборной, высококачественной фанеры, сочетающей в себе красивый внешний вид,
гипоаллергенность и прочность. Новшеством стало приобретение оборудования по обработке
натурального дерева в 3D технологии и создание картин в данной технике.
Қостанай обл., Қостанай қ., Баймағамбетов көш., 3/3
Костанайская обл., г. Костанай, ул. Баймагамбетова 3/3

+7 777 271 01 55
papa_karlo_kst@mail.ru
www.papakarlo.kz
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ТЕКЕМЕТ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ҰЛТТЫҚ КӘДЕСЫЙЛАР, КАРТИНАЛАР, СӘНДІК БҰЙЫМДАР ӨНДІРУ
«Текемет» шығармашылық шеберханасы ұлттық нақышта кәдесый, картина, сәнді бұйымдар
жасаумен айналысады. Шеберханада былғары, ағаштан өрнектелген оюлармен және
гравюралармен, бедер, көркем суреттермен, кескіндеме, графика, мүсін, сәндік элементтермен
әдіптелген сәнді панельдер жасалады. «Текемет» ЖК сәнді бұйымдары Орал, Алматы, Астана,
Ақтөбе, Павлодар, Қазан, Самара, Саратовтағы, сондай-ақ Италия, БАӘ, АҚШ, Германиядағы
жеке коллекцияларда тұр.
ПРОИЗВОДСТВО НАЦИОНАЛЬНЫХ СУВЕНИРОВ, КАРТИН, ДЕКОРАТИВНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ИП «Текемет» занимается производством национальных сувениров, картин, декоративных
изделий. В мастерской создаются декоративные панно из кожи, дерева с рельефной резьбой,
гравировкой, художественной росписью, а также с живописными, графическими,
скульптурными и декоративными элементами. Декоративные изделия ИП «Текемет» нашли
свое место в частных коллекциях по всему Казахстану – в Уральске, Алматы, Нур-Султане,
Актобе, Павлодаре, а также за границей – в России, Италии, ОАЭ, США, Германии.

БҚО, Орал қ., Н.Назарбаев даңғ., 172/9 үй
ЗКО, г. Уральск, пр. Н. Назарбаева, д.172/9
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ҰМАЙ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025», «АЛМАТЫ ЖІБЕК ЖОЛЫ»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025», «АЛМАТЫ ЖІБЕК ЖОЛЫ»
ФРАНШИЗА-ЗЕРГЕРЛІК БҰЙЫМДАР САУДАСЫ
«Ұмай» ЖК 2015 жылдан бастап Қазақстанға бағалы материалдардан жасалған зергерлік
бұйымдар жеткізу менайналысады. Оләйгілі «ASSOS» брендінің франшизасын сатып алып,
елдегі ең ірі ресми өкілге айналған. Кәсіп орын өнімі «Ұлттық сараптама
орталығында»сараптамадан өтті және зергерлік бұйымдар нарығындағы жаңа трендтерге
сайкеледі.
ФРАНШИЗА - ТОРГОВЛЯ ЮВЕЛИРНЫМИ УКРАШЕНИЯМИ
ИП «Умай» осуществляет свою деятельность с 2015 года. С этого же года компания занимается
поставкой ювелирных изделий из драгоценных материалов на рынок Казахстана. Компания
приобрела франшизу известного бренда «ASSOS». Продукция предприятия прошла
экспертизу в Национальном центре экспертизы и соответствует новым трендам на рынке
ювелирных изделий.

Алматы қ., Қабдолов көш., 1/3
г. Алматы, ул. Кабдолова 1/3

+7 701 999 77 91
gulmira7755@mail.ru
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ЗЕРГЕРЛІК ЖӘНЕ КӘДЕСЫЙ БҰЙЫМДАРЫ
ЮВЕЛИРНЫЕ И СУВЕНИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ШЕБЕР ЖАНҰЯ
«БИЗНЕСТІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ 2025»
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2025»
ЗЕРГЕРЛІК ЖӘНЕ СӘНДІК БҰЙЫМДАР ӨНДІРУ
«Шебер жанұя»– аты айтып тұрғандай ата-бабадан мұра болып келе жатқан қолөнер, ұсталықты
дәріптеу, бренд қылып қалыптастырып, жаңғырту мақсатында 2011 жылы ресми түрде
тіркелген. Арнайы премиум бұйымдар тұтынатын және шет елдік қонақтар үшін жасалатын
өнімдер шығарады. Мысалы: теріден картиналар, ер-тоқым, ат-әбзелдері, жүннен бұйымдар,
кеудеше, сөмке, ұлттық нақыштағы зергерлік бұйымдар, сонымен қатар керамикалық өнімдер,
ағаштан кәдесыйлар жасайды.
ПРОИЗВОДСТВО ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И УКРАШЕНИЙ
Компания «Мастерская семья» была официально зарегистрирована в 2011 году. Миссия
компании состоит в том, чтобы создать и возродить забытые национальные изделия ручной
работы как бренд. Предприятие выпускает продукцию, рассчитанную на иностранных гостей,
которые ценят особый премиальный сегмент. Например, в компании изготавливают картины
из кожи, мужскую одежду, конское снаряжение, изделия из шерсти, жилеты, куртки, сумки,
украшения в национальном стиле, а также керамические изделия, сувениры из дерева.

Алматы обл., Қарасай ауданы , Қаскелең қал.,
Көкдала көш., ұй2
Алматинская обл., Карасайский р-н, г. Каскелен
ул. Кокдала, д.2
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+7 747 238 03 18
nar61@inbox.ru
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ҚАЗАҚСТАН ФРАНШИЗАЛАРЫ
КАЗАХСТАНСКИЕ ФРАНШИЗЫ

ANNA ANNA

ӘЙЕЛДЕР КИІМІ
Қазақстанда ұсынылатын әйелдер киімі маркаларының бірі – «ANNA. ANNA» жыл сайын өндіріс
пен сату көлемін 2-3 есеге арттырып келеді. 2019 жылы алғашқы дүкен ашылса, қазір 2 қалада 10
жеке дүкен, Алматы және Нұр-Сұлтан қалаларында франшиза бойынша ашылған 2 дүкен бар.
Мақсат – 2022 жылдың соңына дейін 10 франшиза дүкенін ашу.
ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА
Компания «ANNA ANNA» – одна из самых быстро растущих марок женской одежды в
Казахстане. Каждый год увеличивается производство и продажи в 2-3 раза. В 2019 году
предприятие открыло свой первый магазин. На сегодняшний день в портфеле компании 10
собственных магазинов, 2 из которых работают по франшизе в гг. Алматы и Нур-Султан. Цель
компании - открыть 10 магазинов по франшизе до конца 2022 года.

Алматы қ., Абай даңғ., 109б, «Глобус» ССО, 1-қабат
г. Алматы, проспект Абая 109б, ТРЦ «Глобус», 1 этаж
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+7 777 809 65 65
info@annaanna.ru

ҚАЗАҚСТАН ФРАНШИЗАЛАРЫ
КАЗАХСТАНСКИЕ ФРАНШИЗЫ

CHECHIL PUB

ГАСТРОНОМИКАЛЫҚ БАРЛАР ТОПТАМАСЫ
«Chechil Pub» гастрономиялық барлар тобының артықшылықтары:
Сәтті идея және қолжетімді мекеме, күнделікті мереке мен қуаныш атмосферасы, қолайлы баға
мен жоғары сапаның кепілі, тамақ пен сусын мол және әр алуан түрлі. Компанияның
стратегиясы Қазақстан нарығында, өз саласының атақты бренд-көшбасшысы болуға
бағытталған.
ГРУППА ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ БАРОВ
Преимущества концепции Chechil Pub:
Успешная идея и доступное заведение, атмосфера праздника и радости каждый день, лучшее
соотношение цены и качества, щедрое и вкусное предложение еды и напитков. Стратегия
компании направлена на создание легендарного бренда-лидера в своей отрасли на рынке
Казахстана.

Нұр-Сұлтан қ., Сәтбаев көш., 13/2
г.Нур-Султан, ул. Сатпаева, 13/2

+7 776 272 39 22
franchise.che@gmail.com
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ҚАЗАҚСТАН ФРАНШИЗАЛАРЫ
КАЗАХСТАНСКИЕ ФРАНШИЗЫ

DOLCE PHARM

БІР РЕТ ҚОЛДАНЫЛАТЫН МЕДИЦИНАЛЫҚ БҰЙЫМДАР ӨНДІРІСІ
«Dolce» және «Dolce-Pharm» компанияларының фармацевтикалық өндірістік-коммерциялық
бірлестігі 1998 жылы құрылған. Бүгінде кәсіби хирургиялық және басқа да мақсаттағы бір реттік
латекс қолғаптардың барлық түрлерін, хирургия, акушерия-гинекологияға қажет күрделі
жиынтықтар, бір рет қолданылатын киімдер мен іш киімдер, пластиктен медициналық
аспаптар, сондай-ақ дәрі-дәрмектер (белсендірілген көмір 0,25 № 10 «Ultra Adsorb») шығаратын
ірі қазақстандық өндірушілердің бірі. Қауымдастық елдегі медициналық мекемелердің
қажеттіліктерін қамтамасыз етіп, Орталық Азия және ТМД елдеріне өнім экспортайды.
РЕАЛИЗАЦИЯ ОДНОРАЗОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Фармацевтическое производственно-коммерческое объединение компаний «Dolce» и «DolcePharm» образовалось в 1998 году. Сегодня это один из крупнейших казахстанских
производителей всех видов профессиональных хирургических и смотровых перчаток, сложных
хирургических, акушерских и гинекологических комплектов, одноразовой одежды и белья,
медицинских инструментов из пластика, а также лекарственных средств (активированный
уголь 0,25 №10 «Ультра Адсорб»). Объединение экспортирует свой товар для стран
Центральной Азии и стран СНГ.
Алматы обл., Іле ауданы, Ш.Уәлиханов көш., 25а
Алматинская обл., с. Коянкус, ул. Ш.Уалиханова, 25а

+7 7272 71 98 08
factory@dolce.kz
www.dolcepharm.kz
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ҚАЗАҚСТАН ФРАНШИЗАЛАРЫ
КАЗАХСТАНСКИЕ ФРАНШИЗЫ

EM BOLSYN

ЕМДІК ЖӘНЕ ДҰРЫС ТАМАҚТАНУ ТАҒАМДАРЫН ЖЕТКІЗУ ҚЫЗМЕТІ
Компания емдік мақсаттағы тамақтар рационын күнделікті жеткізіп берумен айналысады. Ол
мәзір І және ІІ типті қант диабеті, асқазан-ішек, бауыр, жүрек-қан тамыры, өт жолы сияқты
көптеген аурулар кезінде ем болып саналатын тағамдардан тұрады. Оны компания мамандары
мұқият зерттеп, тыйым салынған қоспаларсыз, аллергендер мен тітіркендіргіштерсіз диета
түрінде әзірлейді. Қысқа уақыт аралығында компанияның бұл рационының арқасында 20 000нан астам адам денсаулығын жақсартып, жағдайын жеңілдетті.
СЕРВИС ДОСТАВКИ ЛЕЧЕБНОГО И ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ
Основной деятельностью компании является сервис доставки ежедневных рационов
лечебного питания. Разработанное меню включает в себя рацион на полный день с
исключением тщательно изученных квалифицированными специалистами запрещенных
ингредиентов, продуктов, пищевых аллергенов и раздражителей при определенных
заболеваниях желудочно-кишечного тракта, печени, желчевыводящих путей, сердечнососудистых заболеваний, сахарного диабета 1 и 2 типов. За короткое время лечебное питание
компании улучшило и облегчило состояние здоровья более 20 000 человек, страдающих
гастритом, язвой желудка, болезнями почек, болезнями печени и желчевыводящих путей.
Нұр-Сұлтан қ., Кенесары көш., 8
г.Нур-Султан, ул. Кенесары, 8

+7 708 909 88 87
www.em-bolsyn.kz
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ҚАЗАҚСТАН ФРАНШИЗАЛАРЫ
КАЗАХСТАНСКИЕ ФРАНШИЗЫ

KAZFRANCH

ҚАЗАҚСТАН ФРАНШИЗАЛАРЫ БІРЛЕСТІГІ
Ұлттық франчайзинг қауымдастығы болып саналатын «Kazfranch» Қазақстанда франчайзинг
институтын дамыту, кәсіпкерлер үшін құқықтық және бизнес ортаны жақсартуды көздейді.
Негізінен ақпараттық басылымдар шығарады, семинарлар өткізеді, көрмелер мен
конференциялар ұйымдастырады, Қазақстаннан тыс жерлерде өтетін франчайзингтік
көрмелер мен маңызды іс-шараларға бизнесмендер делегацияларын даярлайды.
КАЗАХСТАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ФРАНЧАЙЗИНГА
Казахстанская ассоциация франчайзинга «Kazfranch» является национальной
франчайзинговой ассоциацией. Одной из основных целей ассоциации является обеспечение
развития института франчайзинга в Казахстане, а также улучшение правовой и бизнес-среды
для предпринимателей. «Kazfranch» выпускает информационные издания, проводит
семинары, организует выставки и конференции, формирует делегации бизнесменов на
франчайзинговые выставки и важные мероприятия, проходящие за пределами Казахстана.

Алматы қ., Көктем 1, 50
г.Алматы, Коктем-1, 50

+7 777 099 93 17
kazfranch@gmail.com
www.kazfranch.kz
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ҚАЗАҚСТАН ФРАНШИЗАЛАРЫ
КАЗАХСТАНСКИЕ ФРАНШИЗЫ

LANZHOU

ҚЫТАЙ КЕСПЕСІ КАФЕСІ
Орта Азия нарығын жаулап, тұтынушылардың көңілінен шыққан «LANZHOU» мейрамханасы
Қазақстандағы алғаш fast food орнын 2018 жылы ашты. Бүгін де республика бойынша 36
мейрамхана жұмыс істеп тұр. Олардың 24-і франшиза бойынша ашылған. Тәжірибе
көрсеткендей, жоба шығыны мейрамхана форматына байланысты 10-20 ай ішінде ақталады
және алғашқы айдан бастап операциондық пайда түсе бастайды. «Lanzhou» компаниясының
басты өнімі-кеспе. Оған құпия дәмдеуіштер қосылып, 200 жылдан астам уақыт бойы сақталған
ерекше рецепт бойынша дайындалады.
КАФЕ КИТАЙСКОЙ ЛАПШИ
«LANZHOU» – сеть популярных заведений fast food, которая ворвалась на рынок Казахстана и
упорно движется по городам Средней Азии. Первый ресторан был открыт в 2018 году. На
сегодняшний день в стране работают 36 ресторанов, 24 из которых открыты по франшизе.
Опыт показывает быструю окупаемость проекта – от 10 до 20 месяцев в зависимости от
формата ресторана, и уже с первого месяца работы поступает операционная прибыль.
Основной продукт «Lanzhou» – китайская лапша уникального вкуса, приготовленная по
неповторимому рецепту с добавлением секретных специй.
Алматы қ. Жібек Жолы көш., 65 А
г. Алматы, ул Жибек жолы 65 А

+7 775 007 00 77
lanzhoukafe@gmail.com
www.lapsha.kz
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КАЗАХСТАНСКИЕ ФРАНШИЗЫ

MAIL BOXES ETC

ЖЕДЕЛ ПОШТА
«Mail Boxes Etc» – әлемнің 50 елінде 2800 астам кеңсесі бар бизнес-қызметтер орталығының
халықаралық франчайзинг желісі. Компания клиенттері 1980 жылдан бері жетекші
операторлармен (UPS, DHL, FedEx, TNT, Exlineжәнебасқа) құжаттар мен сәлемдемелерді шұғыл
жеткізу, полиграфия, кәдесый және кеңсе өнімдеріне тапсырыс беру бойынша бірегей
қызметті жүзеге асырып келеді. Сондай-ақ E-Commerce (eBay, Amazon, TaoBaoжәнебасқа)
қызметтерінде қолданады.
ЭКСПРЕСС ПОЧТА
«Mail Boxes Etc» – международная франчайзинговая сеть бизнес-услуг с более чем 2800
центрами в 50 странах мира. Клиенты компании с 1980 года получают уникальный сервис по
экспресс-доставке документов и посылок ведущими операторами (UPS, DHL, FedEx, TNT, Exline
и др.), сервис по заказу полиграфической, сувенирной и канцелярской продукции, а также
пользуются услугами E-Commerce (eBay, Amazon, TaoBao и др).

Алматы қ., әл-Фараби даңғ., 19 к 3Б, 1-қабат, 510-кеңсе
г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19 к3Б, 1 этаж, 510 офис

+7 7272 78 00 50
ofﬁce@mailboxesetc.kz
www.mailboxesetc.kz
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ҚАЗАҚСТАН ФРАНШИЗАЛАРЫ
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OPEN ENGLISH

АҒЫЛШЫН ТІЛІН ҮЙРЕТУ
«OpenEnglish» – білім берудегі әлеуметтік инновация. Франшиза ағылшын тілін оқыту бойынша
волонтерлік қозғалысты қалыптастыру және әлеуметтік кәсіпкерлікті дамытуға бағытталған.
«Open English» білім беруде экспорт әлеуеті нарттыруға және жаппай оқытуға жағдай жасайды.
Жастардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, білім берудегі шекарасыздық, еңбек нарығы мен
инновацияларға ықпалдасуда бизнесмендердің үлес қосуына жасалған бірегей мүмкіндік.
ОБУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
«Open English» - социальная инновация в образовании. Франшиза направлена на
формирование волонтерского движения по обучению английскому языку и развитие
социального предпринимательства. «Open English» позволяет увеличить экспертный
потенциал в преподавании, обеспечить массовый охват в обучении и дает уникальную
возможность для бизнесменов внести свой вклад в развитие конкурентоспособности
молодежи, интеграции в мировое пространство образования, рынка труда и инноваций.

+7 702 763 27 13
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ҚАЗАҚСТАН ФРАНШИЗАЛАРЫ
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QAZAQ ARULAR
ҚЫЗДАР АКАДЕМИЯСЫ

ДАМЫТУ ОРТАЛЫҒЫ
«Qazaq Arular» қыздар академиясы – жасөспірімдерді адамгершілік және эстетикалық тұрғыда
даму орталығы. Мақсаты – өмірлік дағдылар мен құндылықтар жүйесін қалыптастыру, оң мінезқұлық негіздерін қалыптастыру, талғампаз, білімді, ақылды, ибалы, инабатты қыз балалар
тәрбиелеу. «Qazaq Arular» академиясы ұлттық құндылықтарды жастардың бойына сіңіріп,
тарихқа, мәдениетке қызығушылықты оятуға көмектеседі. 2018 жылдан бері жұмыс істеп келеді.
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
Академия для девочек «QazaqArular» – это центр нравственного и эстетического развития.
Академия начала свою деятельность в 2018 году. Целью компании является формирование
системы жизненных навыков и ценностей, прививание основы нравственного поведения,
воспитание утончённых, элегантных, хозяйственных, женственных, успешных, образованных
девочек и девушек. Академия «QazaqArular» помогает узнать «свои корни», развивает интерес
к истории и к своей национальной культуре.

Ақтөбе обл., Ақтөбе қ., Батыс 2, 2б
Актюбинская обл., г.Актобе, Батыс 2, 2б
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UNIGROUP

ЖҰМЫСШЫЛАР ҚЫЗМЕТІН ҰСЫНАТЫН АУТСОРСИНГ
«UniGroup» франшизасы – жүк тиеушілермен жұмысшылар қызметін ұсынатын аутсорсинг
бизнес-моделі. Өз саласында тәжірибесі мол франшизаға бизнестің ерекшеліктерін оқытумен
паш ету, қызметтерін сипаттау, франшизердің қолда бар бизнесімен жеке іс-тәжірибесі
негізінде бизнес процестерді құру кіреді. Франшизаның бағасы 1 000 000 тенгеден жоғары.
3 айдан кейін өзін-өзі ақтайды. Компания бірінші айдан бастап табыс табуға кепілдік береді.
АУТСОРСИНГ РАБОЧЕГО ПЕРСОНАЛА
Франшиза от «UniGroup» – это бизнес-модель аутсорсинга по предоставлению услуг грузчиков
и разнорабочих, основанная на собственном многолетнем опыте компании в данной сфере.
Франшиза включает в себя обучение и раскрытие нюансов специфики бизнеса, описания
ключевых ниш деятельности и их особенности, принципы построения бизнес-процессов на
основе действующего бизнеса. Стоимость франшизы от 1 000 000 тг. Окупаемость вложений от
3-х месяцев. Компания гарантирует доход уже с первых месяцев.

Нұр-Сұлтан қ., Қажымұқан көш., 12а
г.Нур-Султан, ул. Кажымукана, 12а

+7 701 533 08 02
info@unigroup.kz
www.unigroup.kz
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АЙКҮНЕ
ҚАЗАҚ ГИМНАСТИКАСЫ

САУЫҚТЫРУ ГИМНАСТИКАСЫ
«Айкүне» қазақ гимнастикасының негізін ата-бабасынан сынықшылық жұққан Павлодарлық
Абай Баймағамбетов қалаған. Ол көне қазақи ем әдістерін жаңарта отырып омыртқа мен тірекқимыл жүйесін жылдам сауықтырудың патенттелген инновациялық эксклюзив әдістемесін
ойлап тапты. Жаттығуларды алдын-ала дайындықсыз, мектеп оқушыларынан бастап, қарт
адамдарға дейін ұзақ уақыт жасауға болады.
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА
Казахская гимнастика «Айкуне» - эксклюзивная, запатентованная инновационная методика
быстрого самовосстановления позвоночника и опорно-двигательного аппарата, подходящая
для всех возрастов, от школьного до пожилого возраста без предварительной подготовки.
Основателем и разработчиком компании является Абай Баймагамбетов, уроженец Павлодара,
потомственный костоправ, возродивший древние лечебные практики предков.

Нұр-Сұлтан қ., Майлина көш., 37
г.Нур-Султан, ул.Майлина, 37

+7 702 403 03 23
aikune_astana@mail.ru
www.aikune.ru

319

ҚАЗАҚСТАН ФРАНШИЗАЛАРЫ
КАЗАХСТАНСКИЕ ФРАНШИЗЫ

АНКАУОВ Б.К.

ИНТЕРЬЕР ДИЗАЙНЫ, ҚОЙ ЖҮНІНЕН АППЛИКАЦИЯ ТЕХНИКАСЫНДАҒЫ КАРТИНАЛАР
«Arlan Design» компаниясын 2011 жылы ағайынды Анқауовтар құрған. Негізінен интерьер
дизайны, қой жүнінен аппликация техникасындағы картиналар жасаумен айналысады. Картина
жасау технологиясына өнер табыс патенті бар және картиналар мәдениет және
этнографиялық туризм объектісі болып саналады. 2018 жылдан бастап компания өзінің
«QOL ÓNER KARTINA GALEREIASY» галереясын ашты. Ол галереяда жұртшылық назарына
авторлардың еңбектері ұсынылған және шеберлік сағаттары өтеді.
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА, КАРТИНЫ В ТЕХНИКЕ АППЛИКАЦИЯ ИЗ ШЕРСТИ
Компания «Arlan Design» была основана в 2011 году родными братьями Анкауовыми. Сфера
деятельности компании - дизайн интерьера, создание картин в технике аппликация из шерсти.
На технологию создания картин имеется патент на изобретение, картины представляют собой
объект культуры и этнографического туризма. С 2018 года компания открыла собственную
картинную галерею «QOL ÓNER KARTINA GALEREIASY», где в просторном помещении
выставляются авторские картины и проводятся мастер-классы по собственной технологии.

Қостанай обл., Қостанай қ., әл-Фараби даңғ., 48
Костанайская обл., г.Костанай, пр. Аль-Фараби 48

+7 777 243 16 42
arlan-design@mail.ru

Arlan Design
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МЕТРЫ

ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІК АГЕНТТІГІ
«Метры» – республикалық деңгейдегі жылжымайтын мүлік агенттігі. Қазақстанның барлық
қалаларында филиалдары бар. Негізінен тұрғын және коммерциялық жылжымайтын мүлікті
іздеу және сату қызметтерін ұсынады. Ұзақ жылдар бойы жинаған тәжірибе негізінде үлкен
база қалыптасқан. Сатушыларға нысанды сатуға дайындауға көмектесіп, оны тез әрі тиімді
түрде сатуға көмектеседі. 8 жыл ішінде 10 000-нан астам отбасына өз баспанасын табуға
көмектесті. Мұнда өз ісінің майталмандары жұмыс істейді. Өйткені компания қызметкерлердің
дамуына үнемі қаражат салып отырады.
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
Агентство недвижимости «МЕТРЫ» – это компания республиканского масштаба,
представленная практически во всех городах Казахстана. Компания оказывает услуги по
поиску и продаже жилой и коммерческой недвижимости. Имея многолетний опыт, агентство
профессионально подбирает объекты из своей огромной базы. В компании продавцам
помогут подготовить объект к продаже, тем самым быстро и выгодно его продать. За 8 лет
работы компания помогла более 10 000 семьям найти свой дом.

Нұр-Сұлтан қ., Қошқарбаев даңғ., 26
г. Нур-Султан, просп. Кошкарбаева, 26

+7 775 078 55 55
info@metry.kz
www.metry.kz
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ОЛИМП

КЛИНИКАЛЫҚ-ДИАГНОСТИКА ЗЕРТХАНАСЫ
«ОЛИМП КДЗ» 18 заманауи зерханалық кешен, республика бойынша шамамен 500 емшара
кабинеттері бар, 3000-ға жуық талдаулар түрін жасайтын клиникалық-диагностика зертхана.
2021 жылы зертханада 36 000 000-нан астам тест жасалған. ISO 15189 халықаралық сапа
стандартына ие. 2016;2017;2018; 2019 жылдағы «Жыл таңдауы», 2019 жылғы «Үздік Қазақстандық
франшиза», «Іскер» ұлттық сыйлығы, «Алтын сапа-2018» ҚР Президентінің сыйлығының иегері.
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ
«КДЛ ОЛИМП» имеет 18 современных лабораторных комплексов, порядка 500 процедурных
кабинетов по Казахстану. Компания имеет международный стандарт качества ISO 15189, а также
признания – «Выбор года» 2016, 2017, 2018, 2019. Кроме этого, компании присвоена
Национальная премия «Іскер», премия Президента Республики Казахстан «АЛТЫН САПА-2018»,
«Лучшая Казахстанская франшиза – 2019 года».

Нұр-Сұлтан қ., Мәңгілік ел көш., 20
г. Нур-Султан, ул. Мангилик ел, 20

+7 701 961 30 48
manager.franchise@kdlolymp.kz
www.kdlolymp.kz
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