
Презентація компанії

reliable partner for reaching success



300
ЕКСПЕРТІВ

ISO
9001:2008

Компанія Spekl спеціалізується на виробництві карткових продуктів різного призначення і надаванні послуг зби-
рання стартових пакетів та комплектів з карткою.
 
Компанія була заснована в 1998 році і на даний момент співпрацює з клієнтами Європи, Африки та Азії.

З 2008 року система менеджменту якості сертифікована відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001: 2008.

Продукти компанії Spekl є невід'ємним інструментом зростання прибутковості багатьох маркетингових стратегій 
міжнародних і українських компаній.

ПРО КОМПАНІЮ

6
НАПРЯМКІВ
ДІЯЛЬНОСТІ

19
РОКІВ НА РИНКУ



 

ГЕОГРАФІЯ ПОСТАВОК ТА ПОТУЖНОСТІ ВИРОБНИЦТВА

3
Введення даних з анкет

24 млн
од. /рік 

150 млн
Картонні картки

од. /рік 26 млн
Пластикові картки

од. /рік 

Збирання комплектів та пакетів

400 млн
од. /рік 
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БЕЗПЕКА

СТРАХУВАННЯ
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Технологічні та виробничі можливості:

•  Виробництво і персоналізація моно і мультисегментних
ваучерів поповнення рахунку
•  Автоматичне пакування ваучерів поповнення рахунку
в поліпропіленову упаковку
•  Виготовлення всіх необхідних поліграфічних елементів
стартових пакетів
•  Збирання, перепакування, маркування стартових пакетів

ВАУЧЕРИ ПОПОВНЕННЯ РАХУНКУ
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СТАРТОВІ ПАКЕТИ



 ТРАНСПОРТ
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Технологічні та виробничі можливості:

•  Виробництво безконтактних карток з чіпами 
MIFARE ®, EM-Marine
•  Персоналізація та кодування безконтактних карток 
та квитків

ПАЛИВНІ КАРТКИ

ПРОЇЗНІ КВИТКИ ТА КАРТКИ

ПАЛИВНІ ТАЛОНИ
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Технологічні та виробничі можливості:

Картки:
•  Види друку карток: цифровий, офсетний, трафаретний,
суміщений (цифровий + трафаретний,
офсетний + трафаретний)
•  Види ламінації: глянсова, матова, рельєфна
•  Види пластика: білий, прозорий, кольоровий
•  Форма: картки нестандартних форм, 1,2,3 tag
•  Персоналізація: ембосування, індент друк,
магнітна смуга, скретч-панель, штрих-код, номер, QR-код,
підписна панель, гаряче тиснення
•  Елементи захисту: УФ свічення, голограма
•  Додаткові елементи: вибіркове УФ-лакування,
рельєфний лак, припорошення пудрою
з ефектом мерехтіння

Комплекти:
•  Виготовлення всіх необхідних поліграфічних
елементів комплектів лояльності або подарункових
•  Збирання комплектів з гарантією точності
(за допомогою ПЗ Matching Systems)

РІТЕЙЛ

АКЦІЙНІ СКРЕТЧ-КАРТКИ

ВВЕДЕННЯ ДАНИХ З АНКЕТ
ТА ФОРМУВАННЯ

ЕЛЕКТРОННОЇ БАЗИ ДАНИХ

ПОДАРУНКОВІ КАРТКИ
ТА КОМПЛЕКТИ

КАРТКИ ТА
КОМПЛЕКТИ ЛОЯЛЬНОСТІ
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БАНКИ

КОМПЛЕКТ
ІЗ БАНКІВСЬКОЇ КАРТОЮ

СКРЕТЧ-КАРТКИ З ВМІСТОМ
КОДУ ДЛЯ ОТРИМАННЯ PIN-КОДУ

БАНКІВСЬКІ КАРТКИ
З ІНДИВІДУАЛЬНИМ ДИЗАЙНОМ

Технологічні та виробничі можливості:

•  Комплектація банківських карток будь-якої складності та обсягу
•  ПО (власна розробка компанії Spekl) для модерації
процесу виготовлення і доставки банківських карток
з індивідуальним дизайном
•  Виробництво та персоналізація скретч-карток, автоматичне
пакування в поліпропіленову упаковку
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СТРАХУВАННЯ

СТРАХОВІ КАРТКИ
І КОМПЛЕКТИ

ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ КАРТОК
ДРІБНИМИ ТИРАЖАМИ

Технологічні та виробничі можливості:

•  Виробництво карток будь-якої складності
•  Відповідальне зберігання заготовок на власному складі
•  Персоналізація заготовок карток від 1 одиниці
•  Збирання комплектів із картою з гарантією
точності (за допомогою ПЗ Matching Systems)
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ПЕРЕВАГИ

ЯКІСТЬ

ТЕХНОЛОГІЧНА
ЕКСПЕРТИЗА

НАДІЙНІСТЬ

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
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СИСТЕМА БЕЗПЕКИ

система авторизації
і контролю доступу

у виробничих приміщеннях 

система внутрішнього
і зовнішнього

відео спостереження

зонування виробничих
приміщень

з розмежуванням доступу

гарантія безпеки
і конфіденційності

інформації та передачі даних

 safety      ACCESS      confidence      CONTROL
privacy      SECURITY
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1
ЕТАП

2
ЕТАП

Вхідний контроль
матеріалів і напівфабрикатів

Контроль якості на всіх
етапах виробничого процесу

Фінальний контроль
якості готової продукції

3
ЕТАП

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ

nte   Sm ye sg ta emna
M
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ

ВИРОБНИЧЕ
ПЛАНУВАННЯ

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ 
ВИРОБНИЦТВОМ

Детальне онлайн-планування і 
резервування виробничих і 
технологічних ділянок для 

виконання кожного замовлення

Трансформація специфікації клієн-
та в замовлення для виробництва 
з детальним розподілом техноло-

гічних операцій за допомогою 
Spekler (ПЗ власної розробки).
Ведення протоколів контролю 

якості онлайн.

Продукція вироблена згідно міжнародних стандартів 
якості, специфікації клієнта та доставлена у строк
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04123, м. Київ,
вул. Світлицького, 35
Тел .: +38 (044) 463 40 76
Email: info@spekl.ua


