
Знайомство 



IT Fozzy group TEMABIT – це:

 команда фахівців 

 стабільні проекти з боку бізнесів FOZZY Group

 високий рівень експертності та бізнес- аналізу, 
який завжди  відмічають наші партнери, в тому 
числі і закордонні

 підтримка команди та легке «введення» в проект.

IT Fozzy group TEMABIT є драйвером інновацій і нових 
бізнес-моделей та  охоче ділиться ними з іншими 
внутрішніми та зовнішніми партнерами. 

Команда IT FOZZY GROUP- TEMABIT



Голови наших спеціалізованих направлень –
висококласні лідери, котрі зацікавлені в розвитку 
кожного нашого спеціаліста.

У нас великий та стабільний колектив (що підтверджує 
низький галузевий рівень плинності), із якого 
збираються команди. При цьому ми набираємо людей 
не для проектів, а на постійну основу.

Ми надаємо можливість членам команди втілити свої 
ідеї в життя, працювати над розробкою інноваційних 
рішень в масштабних та динамічних проєктах.

У нас прозорі можливості професійного та кар’єрного 
роту. Ми «на березі» домовляємось про перспективу 
росту і напрямку розвитку.

Команда IT FOZZY GROUP- TEMABIT



Ріст нашої команди



Структура IT

Більш ніж 800 членів команди, з яких понад 500 розробників 



Де у нас знаходяться офіси IT?

«Silver Breeze» - пр. П. Тичини 
1в(2, 5 і 7 поверхи), м. Київ

«Прага» - вул, В. Сосюри 6
(2, 5 і 6 поверхи та) м. Київ

вул. Соборна, 35 
м. Вінниця

вул, В. Сосюри 6 3-й в корпусі Б,
м. Київ

вул. Академіка Бутлєрова 1, 
м. Київ

вул. Алматинська 35,
м. Київ



Киев

Бердянск

Винница Днепр

Кременчуг

Запорожье

Кривой Рог

Львов

Мариуполь

Николаев
Одесса

Ровно

Тернополь

Ужгород

Харьков

Херсон

Хмельницкий

Черкассы

Де у нас знаходяться офіси IT?



РОДИНА FOZZY GROUP



FOZZY Group – це …

 Це одна з найбільших торгово-промислових груп України

 Більш ніж  600 торгових точок 

 Біля 550 000 км2 сумарний розмір торговельних майданчиків компанії 

 Більш ніж 20 напрямків бізнесу 

 Біля 50 000  робочих місць 

 23 років експертного досвіду на споживчому ринку України



РестораниБанк Поштові послуги

Інші бізнесиТоргові мережі

Родина FOZZY Group

Туризм



Мережа супермаркетів
Всього – 262 магазинів  

2019 відкрито 23 магазинів 

Мережа гіпермаркетів
Всього – 9 магазинів  

Мережа діскаунтеров
Всього – 39 магазинів 

2019 відкрито 3 магазинів 

Мережа аптек
Всього – 46 аптек 

2019 відкрито 16 аптек 

Мережа магазинів електроніки
Всього – 96 магазинів 

2019 відкрито 10 магазинів 

Мережа магазинів біля дому
Всього – 247 магазинів  

2019 відкрито 17 магазинів

Торговельні мережі 



«У Хромого Пола»
відкриття 2015

«Escobar»
відкриття 2018

«Who&Why.Drinkery»
відкриття 2018

«Мокрі вуса»
відкриття 2019

Ресторани 

«Старомак» 
відкриття 2009

«POSITANO»
відкриття 2016

«Дзяо Бар» 
відкриття 2018

«Буланжери»
відкриття 2007



Поштові послуги

 500 відділень по Україні.

 Зручні локації у супермаркетах та ТРЦ

 Зручний графік роботи 7 днів на тиждень.

Але Justin - це ще й свій власний маркет-плейс, в 
якому доступні як традиційні поштові послуги, 
так і фінансові: видача платіжних карток, 
оформлення страхування, кредитування та т. п.

Сьогодні «Justin»- це: 



Туризм

 14 офісів по Україні в Києві, Харкові, Одесі та Львові 

Мережа «Сільпо Voyage» працює з провідними 
туроператорами, авіакомпаніями і системами 
бронювання України та світу. Наші партнери надають 
широкий спектр послуг та пропозицій, серед яких Ви 
напевно знайдете те, що підійде саме Вам.

Сьогодні «Сільпо Voyage» - це: 

 Співробітники компанії – це професіонали з 
великим досвідом роботи в туризмі.



Банк 

38 відділень по Україні, з них:
3 – у Києві 
2 – у Дніпрі
17- у Одесі 
2- у Львові
3 – у Харкові 

Нова команда прийшла в Банк Восток у 2012 році. Через 5 
років банк зайняв 6-е місце серед всіх 63 приватних банків 
України, за версією НБУ.
В 2019-му йому підвищили довгостроковий кредитний 
рейтинг до рівня uaАА+, а це означає високу 
кредитоспроможність і стабільний прогноз.

У 2020 Банк Восток посів третє місце серед технологічних 
банків України на премії FinAwards 2020. Банк Восток посів 
третє місце у номінації «Технології» за впровадження чат-
боту з цілодобовою службою підтримки.

Гаряча лінія    0 800 30 70 10.

Довідка про 
банк :

tel:+380800307010


Інші бізнеси 

На сьогоднішній день 
підприємство ТД «Ніжин» 
має:

 40 найменувань товарів 
під ТМ «Ніжин»

 понад 55 найменувань 
продукції ТМ «Грінвіль»

 бренд «Премія» для 
одного з найбільших 
рітейлерів України Fozzy 
Group

На сьогоднішній день 
підприємство ТОВ 
«БОГУСЛАВСЬКИЙ ЗАВОД 
ПРОДТОВАРІВ» випускає 
кондитерські вироби під ТМ 
«Богуславна»:

 Зефір;

 Вівсяне печиво;

 Здобне печиво.

На сьогоднішній день 
Снятинська 
птахофабрика (повна 
назва підприємства -
ТОВ ВКФ «Варто») - це 
30 000 кв. м пташників в 
Івано-Франківській 
області на околиці м 
Снятин. 

На сьогоднішній день 
підприємство «Вогні Гестії» має:

 4000 м2 виробничих площ

 Понад 230 працівників

 Свіжа високоякісна сировина 
від провідних світових 
виробників

 Виробництво продукції під ТМ 
«Премія», ТМ  «Повна Чаша» 
та ТМ  «Extra!» для «Fozzy 
Group».



FOZZY Group входить в:

 TOP 500 найбільших підприємств центральної та 
східної Європи за версією DELOITTE

 TOP 5 за обігом серед недержавних компаній України 
за версією  FORBES

 TOP 3 серед найбільших платників податків ритейлу 
України

 ТОP 20 кращих роботодавців – 3 позиції з яких - наші
 ТОП-5 серед кращих банків для фізичних осіб за 

даними Проєкту Української міжбанківської Асоціації 
членів платіжних систем (ЕМА) «#Явний_покупець» 
увійшов банк «Восток»

Рейтинги



 Retail Awards – 2018 – Вибір споживача

 Кращий проект PrivateLabel року

 FOZZY Group була названа «Інноваційним 
лідером галузі «Ритейл»

 дизайнерські супермаркети «Cільпо» увійшли 
в Europe’s Finest Store 2019

Перемоги



ПРОДУКТИ ТА Проєкти



Наші партнери 

Німеччина
По всьому світу компанія 
Bizerba пропонує клієнтам в 
сфері малого бізнесу, торгівлі, 
промисловості та логістики 
виняткове портфоліо апаратних 
та програмних рішень в галузі 
«ваги».

Исландия
Розробляє ПЗ для рітейла та 
HORECA (сфера гостинності) 
та надає послуги у більш ніж 
60 країн світу.

Норвегія
У компанії працюють 525 співробітників  у 
норвезькому місті Релінган.
3 групи рішень:
• Рішення для рітейла 
• Рішення по забезпеченню безпечності 

грошової готівки
• Рішення по етикетуванню.

Німеччина
По всьому світу компанія 
Bizerba пропонує клієнтам в 
сфері малого бізнесу, торгівлі, 
промисловості та логістики 
виняткове портфоліо апаратних 
та програмних рішень в галузі 
«ваги».



Наші партнери 

США
Рішення в сфери Штучного 
інтелекту для рітейлерів. База 
клієнтів налічує  1200 
організацій, в том числі 15 
світових торговельних мереж.  

Чехія
Є провідним постачальникам 
інформаційних технологій і 
консалтингових послуг в 
області торгівлі, логістики та 
дистрибуції.

США 
Американська компанія, що 
спеціалізується на 
спеціалізованій 
обчислювальній техніці для 
роздрібних мереж, 
банківської, фінансової, 
туристичної та медичної 
галузей. Основна продукція 
перших років існування –
касові апарати. 

США
Транснаціональна корпорація, яка є 
найбільшим у світі виробником 
мережевого обладнання, 
призначеного для обслуговування 
мереж віддаленого доступу, сервісів 
безпеки, мереж зберігання даних, 
маршрутизації і комутації, а також 
для потреб комерційного ринку IP-
комунікацій і корпоративного ринку.



Наші партнери 

США
Електронна корпорація, один із 
найбільших світових виробників усіх 
видів комп'ютерів і програмного 
забезпечення, один з найбільших 
провайдерів глобальних 
інформаційних мереж. Корпорація 
посідає шосте місце в списку 
найбільших компаній світу. 

США 
Багатонаціональна корпорація 
комп'ютерних технологій зі 124 
тис. працівниками в 102 країнах 
(2017р.) є найбільшою у світі 
компанією — виробником 
програмного забезпечення. 

Японія
Сьогодні Hitachi - це фінансово-
промислова група. До її складу 
входить понад 1100 компаній.



Продукти та проекти



Самообслуговування на вагах BIZERBA

Це потужна інноваційна платформа для ваг BIZERBA.
Основними особливостями платформи є:

 Процеси, які налаштовуються індивідуально
 Інтеграція з програмою лояльності
 Інтеграція з мобільними додатками
 Використання потужних компонентів інтерфейсу
 Централізоване управління



Каси самообслуговування
Успішний пілот, який було реалізовано. Нова технологія є 
невід'ємною частиною нового формату роздрібних 
магазинів холдингу. 

Досягненням 2019 року є розгортання технології на базі 26 
торговельних точок.

Реалізовано в наступних торговельних мережах: 



Самообслуговування на BitPOS

За допомогою  наступних POS – терміналів можливо 
зробити наступне:

 Оплатити покупки за допомогою картки або 
смартфона або готівкою 

 Отримати фіскальний чек 
 Скористатися бонусам, спеціальними 

пропозиціями та знижками

Увага ! Таким способом неможливо оформити покупку 
тютюнових виробів. 



Самообслуговування за допомогою мобільного 
телефону 

Мобільний додаток «Сільпо»

Мобільний додаток «Фора»

В додатку реалізовані наступні функції:

 Всі актуальні акції на дотику пальців.
 Можливість отримувати персональні пропозиції в 

додатку 
 Актуальний стан балансу по вашим балам та 

бонусам, а також зручна можливість відкладати 
дрібну решту на баланс «Копійкового рахунку».

 Захисний код для ваших бонусів. 
 Сканер товару по штрих–коду - це можливість 

отримання додаткової інформації по товару 
камерою смартфона. Відслідковуйте віддалено 
наявність товару в вашому магазині та його ціну.

 Історія чеків. Електронні чеки за всіма вашими 
покупками завжди під рукою. 

 Оплата QR в один скан. Додавайте платіжні картки 
до гаманця Мастерпасс та сплачуйте за покупки 
лише в один скан.



Scan&Go – самообслуговування next level



Самообслуговування за допомогою мобільного 
телефону 

Пілотний проект в логиці «Scan&Go» запущений  в магазинах з 

літа 2019 року. 

в магазинах Фора за адресою:
м. Київ, вул.Метрологічна,14б, вул.Шолуденка,16 та 
вул. Ентузіастів, 7

Проєкт стартував під назвою  «Вільна каса»

Проєкт стартував під назвою  «Кишенькова каса»



Самообслуговування за допомогою мобільного 
телефону 





Click&Collect – інтернет магазин Сільпо



Інтернет-магазин Сільпо «Ми зібрали – Ви забрали»



Палітра 

«Палітра» – інструмент для формування оптимального 
асортименту в магазинах мережі «СІЛЬПО»

— Змістовний аналіз асортименту

— Введення ролі навігатора

— Побудова процесу керування – асортиментної сесії

— Стандартизоване прийняття рішень

— Групування товарів, орієнтуючись на думку Гостя

— Стандартизація розмірів поличок (Lego блоки)



Електронний чек

ЕКВАЄР

НБУ

Електронний 
кабінет

e-Receipt

Діючий процес

ДФС

e-Receipt

Економія на оптимізації інфраструктури



 Забезпечити простий та зручний доступ кожному члену 
команди і партнеру до цифрових сервісів Digital Channels

 Діджиталізувати всі інструкції на єдиний ресурс Silpo Wiki

 Діджиталізувати документи Digital HR

 Створення відео та спрощення складних інструкцій



Цифрова рівність

 Внутрішній job-сайт
 Digital Channels
 Портал 

 Особистий кабінет
 Інфопривід
 Спільнота

 E-learning platform
 Digital Space. Silpo Wiki

Digital Copyright & Production

Digital HR

 Керування обліком інновацій
 Звернення до зовнішніх досвідів та ідей

Еволюція: Мотивація – Інновація - Культура і клімат

Додаток 
перевершника

Human Capital 
Management

Організація

Діджитацізація 
документообігу

Система управління 
інноваціями



ЕЦП

Кваліфікований цифровий  підпис Внутрішній документообіг Робота с контрагентами



НАШІ ТРАДИЦІЇ



Щорічна ІТ Стратегія

Якщо ти ще не був там, то ти багато втратив!
...і не отримав фірмову футболочку.



Відкриті можливості

НАПРЯМРОЗВИТКУ І РОЗРОБКИ
РІВНІ

Позиція 4 3 2 1

Senior -   

Strong middle - -  

Middle -   

Junior    

Trainee    

Як приклад використовуємо один із напрямків. Кожен з вас може отримати детальну інформацію у свого лідера.  



Медична 
страховка

Навчання і 
розвиток

Абонемент в 
спортзал

Корпоративні 
заходи

Додаткові 
привілеї від 
банку Восток 
та програми 
Власний 
рахунок

Спортивні 
корпоративні 
заходи

Привілеї для кожного

Фонд 
лідера

Ризикове 
страхування



Знижка 30% 

Знижки для членів команди TEMABIT надаються на кулінарію власного виробництва в Сільпо, кафе «Кантін»

Знижкою мають змогу скористатися, ті хто :
 мають картку програми лояльності «Вланий рахунок» або картку в рамках зарплатного проєкту від банку 

«Восток»



У кожного Лідера є  загальний фонд мотивації. Детальніше про особливості програми запитуйте у свого лідера. 

Що це може бути?
• Провести час разом з колегами на будь якій активності
• Відсвяткувати успішне завершення проєкту
• Придбати квиток в кіно чи театр
• Купити собі ґаджет
• Подарунковий сертифікат

Мотиваційна програма «Фонд Лідера»



0001 0000 0000-й день року для нас завжди 
знаковий



Хакатон

Як усе відбувається?
• реєструєш себе або команду з колегами;
• вибираєш мінімум два завдання для вирішення (ми
постараємося врахувати твій вибір під час формування команд);
• зустрічаємося на Silpo Hack Challenge;
• ви розробляєте робоче рішення/оптимізацію кейса за 2 дні;
• презентуєте свою ідею, як поліпшити процеси всередині
компанії;
• отримуєте головний приз.

Що воно таке?
Silpo Hack Challenge — це хакатон (2-денний марафон), на якому
ми пропонуємо зібратися командами, набрейнштормити разом і
представити інноваційні ідеї для поліпшення й автоматизації
процесів.



PUB QUIZ



Щороку ми проводимо свято кого? Правильно! Перевершників! 
Так я ми допомагаємо рітейлу, тому день торгівлі і став знаменувати це свято. І дійсно! Чому б ні?

ТИНДИ-РИНДИ



ІТ Travel Club

Любиш подорожувати? Ти завжди зможеш знайти однодумців! В TEMABIT є Travel Club.
Хочеш організувати похід? Зібрати компаніє на вікенд у Європу? Покататись на лижах чи піднятись в гори?
Звернись до свого офіс менеджера чи представника адмін. департаменту, вони тобі допоможуть



А також ми їмо слона...

*при проведенні заходу жоден слон не постраждав
Перевершники переймаються благополуччям флори і фауни

https://www.youtube.com/channel/UCqisD07iGOLbev
ZqrqBpoIA - тут ви можете побачити запис події

https://www.youtube.com/channel/UCqisD07iGOLbevZqrqBpoIA


ІТ CUP

Куди ж ми без спорту? Перевершник завжди відкритий до нових звершень та експериментів.



Граєш у волейбол?



ВПЕРЕД ДО НОВИХ ПЕРЕМОГ


