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Для тих, хто керує бізнесомПОДОРОЖІ

ЗНИЖКИ:

Бізнес-зали MasterCard

Компанія MasterCard запрошує держателів карток Corporate MasterCard® розпочати комфортну 
подорож із бізнес-зал MasterCard у терміналі D Міжнародного аеропорту «Бориспіль» та у зоні 
міжнародних та внутрішніх авіарейсів.

До Ваших послуг у бізнес-залах MasterCard безкоштовно:  їжа та напої в асортименті; безкоштов-
ний Wi-Fi; стаціонарні комп’ютери з доступом до мережі Інтернет, принтер, копіювальна техніка, 
факсовий апарат; українська та закордонна преса; кімната для куріння. 

Corporate MasterCard®                                                                            безкоштовне відвідування*

БІЗНЕС-ЗАЛИ  
MASTERCARD

* Максимальний термін перебування у бізнес-залах MasterCard – дві години, не більше одного відвідування на добу.

Київська обл., м. Бориспіль 
Аеропорт «Бориспіль», зона очікування вильоту  

міжнародних та внутрішніх авіарейсів у терміналі D



Для тих, хто керує бізнесомПОДОРОЖІ

ЗНИЖКИ:

AVIS пропонує оренду автомобілів в Україні та 180 країнах світу. Увага до кожного клієнта, 
широкий вибір автомобілів на будь-який смак і достаток – це особливості сервісу AVIS, який 
високо оцінюють клієнти компанії.

Орендуючи автомобіль в AVIS, Ви можете бути певні його надійності, наявності страхового покрит-
тя та цілодобовій підтримці сервісної служби.

Переваги Avis Preffered: цілодобова сервісна та інформаційна підтримка на дорозі; автомо-
біль на заміну; широкий спектр додаткових послуг і обладнання; гарантовані знижки.

Business MasterCard®            безкоштовне членствов клубі*

AVIS PREFFERED

*  Членство в клубі впродовж 3 років, апгрейд класу автомобіля, гарантовані знижки до 20%.

www.avis.com



Для тих, хто керує бізнесомПОДОРОЖІ

ЗНИЖКИ:

Компанія Hertz, світовий лідер з прокату автомобілів. Пропонує широкий вибір сучасних мо-
делей автомобілів для прокату на короткостроковий і довгостроковий періоди. Пункти прокату 
розташовані як в аеропортах і житлових районах міст, так і на курортах.

Переваги Hertz Gold Plus Rewards: оформлення автомобіля в прокат без черг; привілеї що-
разу, коли Ви орендуєте автомобіль в Hertz; персональні кваліфіковані агенти з бронювання;  
швидке бронювання (щоразу, коли замовляєте онлайн чи по телефону, Ви витрачаєте на це знач-
но менше свого часу).

Business MasterCard®            безкоштовне членствов клубі*

HERTZ GOLD  
PLUS REWARDS

*  Членство впродовж 4 років, апгрейд класу автомобіля, 10% знижки від тарифу; 400 бонусів Rewards Plus.

www.hertz.com.ua



Для тих, хто керує бізнесомПОДОРОЖІ

ЗНИЖКИ:

Europcar – найбільша компанія з оренди авто в Європі. Надає послуги в 140 країнах світу. Ме-
режа локацій Europcar розміщена у всіх міжнародних аеропортах. Парк авто налічує понад 
200 000 автомобілів, вік яких не перевищує 6 місяців. Europcar надає в оренду машини економ та 
компакт класу, а також представницькі авто, кроссовери та мікроавтобуси для особливих подо-
рожей. В Україні Europcar представлений в Києві, Борисполі, Львові, Одесі та Дніпропетровську. 

Разом із Europcar Ви маєте можливість отримати максимум вражень та користі від мандрівки. 
Europcar дарує свободу під час Вашого відпочинку або ділової поїздки. 

Business MasterCard®                                                   10 %*
Corporate MasterCard®                                                15 %*

EUROPCAR

*  Знижка на оренду автомобілів в Україні.

м.Київ, вул. Харківське шосе, 201-203 
тел.: +38 (044) 220 35 00

www.europcar.ua 



Для тих, хто керує бізнесомПОДОРОЖІ

ЗНИЖКИ:

Таксі «МІЛЬЙОН» – це молода та енергійна компанія, одна з провідних служб таксі в місті 
Києві.

Вже зараз таксі пропонує Вашій увазі такі послуги: цілодобове замовлення таксі для поїздок по 
місту; замовлення таксі через Інтернет; зустрічі / супровід в аеропорту е/ залізничному вокза-
лі (трансфер); обслуговування ділових поїздок; послуга «Кур’єр» (доставка посилок, квітів, 
подарунків та ін.); POS-термінали; безготівковий розрахунок.

Business MasterCard®                                                      15%
Corporate MasterCard®                                                   15%

ТАКСІ «МІЛЬЙОН»

тел.: +38 (044) 525 00 00
www.taximillion.com



Для тих, хто керує бізнесомПОДОРОЖІ

ЗНИЖКИ:

Компанія «Пілот» працює на ринку України у сфері ділового туризму вже 17 років. Вона вхо-
дить до числа лідерів продажу внутрішніх і міжнародних авіаперевезень, залізничних квитків, 
бронювання номерів у готелях України та за її межами, включаючи комплексне обслуговування 
делегацій різного рівня.

«Пілот» – це 17 офісів, які працюють за єдиними стандартами обслуговування клієнтів у най-
більших містах України: Києві, Харкові, Дніпропетровську, Запоріжжі, Львові, Одесі.

Заощаджуйте час і замовляйте послуги на сайті www.pilot.ua

Business MasterCard®                                            3 – 10 %*
Corporate MasterCard®                                         3 – 10 %*

ПІЛОТ

*  Знижка 3% – на тури, 10% – на сервісний збір по авіаквиткам.

тел.: +38 (044) 377 57 57 
www.pilot.ua



Для тих, хто керує бізнесомПОДОРОЖІ

ЗНИЖКИ:

«11 Mirrors» – це перший та єдиний дизайн-готель в Україні, що розташований у самому цен-
трі Києва. Лише у двох кроках Національна опера та Володимирський собор, найкращі рестора-
ни та магазини міста. Дизайн-готель «11 Mirrors» створили для тих, хто живе динамічно, завжди 
у центрі подій та гармонії з собою. Унікальна атмосфера готелю створює всі умови для роботи, 
відпочинку та отримання насолоди від життя.

Дизайнерські рішення готелю спрямовано на створення балансу краси та стилю. Елегантна про-
стота та прямі лінії інтер’єрів – це ідеальний простір для нових думок, ідей та Вашого натхнення.

Business MasterCard®                              спеціальні умови*
Corporate MasterCard®                           спеціальні умови*

ДИЗАЙН-ГОТЕЛЬ 
«11 MIRRORS»

* Знижка  на проживання в готелі від Найкращого Доступного Тарифу та на послуги ресторану, вітальний напій,  Express check-in,  
сніданок у ліжко (надається за умови попереднього запиту), пізній виїзд, надання номерів категорією вище (за умови вільних номерів).

м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 3а
тел.: +38 (044) 581 11 11

www.11mirrors-hotel.com www.pilot.ua



Для тих, хто керує бізнесомПОДОРОЖІ

ЗНИЖКИ:

Бутік-готель «Воздвиженський» – ідеальна знахідка для досвідченого мандрівника-космополіта. 
Готель розташований в історичному центрі Києва, на славнозвісному Андріївському узвозі та 
відомий своєю гостинністю та авторськими інтер’єрами. Гордість готелю – власний терасний сад, 
що сягає своїм корінням у XVIII століття. Готель пропонує 26 номерів, зокрема 4 вишуканих номе-
ри люкс. Діють також різноманітні сезонні програми та пропозиції. Молодята – завжди бажані гості  
у «Воздвиженському».

Інфраструктура готелю: ресторан «Тераса», зала для подій на 100 персон, мала вітальня, 
кімната для переговорів, літня панорамна тераса, сад, внутрішній дворик, бутік «Chambre».

Business MasterCard®                   10 %*
Corporate MasterCard®                20 %*

БУТІК-ГОТЕЛЬ 
«ВОЗДВИЖЕНСЬКИЙ»

*  Пропозиція не діє на спеціальні та акційні пропозиції.

м. Київ, вул. Воздвиженська, 60а,б 
тел.: +38 (044) 531 99 00

www.vozd-hotel.com



Для тих, хто керує бізнесомПОДОРОЖІ

ЗНИЖКИ:

Арт-готель «БАККАРА» – унікальний та сучасний готель-корабель на Дніпрі з неперевершеним 
краєвидом. 200 комфортабельних номерів різних категорій ідеально підійдуть як для роман-
тичного відпочинку, так і для ділової зустрічі. 

Готель розташований у центрі Києва, однак у Вас виникне відчуття, немов Ви знаходитесь далеко 
від міської метушні. Тут панує атмосфера краси, затишку та гармонії. Арт-готель «БАККАРА» – 
оптимальне поєднання дизайнерських номерів,  якісного ресторанного обслуговування та кон-
ференц-сервісу.

Business MasterCard®                   10 %*
Corporate MasterCard®               15 %*

АРТ-ГОТЕЛЬ  
«БАККАРА» 

*  Знижки надаються на проживання в готелі. 

м. Київ, Венеціанський острів, 1 
тел.: +38 (044) 369 32 32

                   www.bakkara-hotel.com.ua



Для тих, хто керує бізнесомПОДОРОЖІ

ЗНИЖКИ:

У двоповерховому гостьовому домі панує абсолютно тепла і домашня атмосфера.  
Він буквально дихає сільською безтурботністю і романтикою. Дванадцять світлих і затиш-
них номерів із простим й, водночас, витонченим інтер’єром, простора тераса з чарівними 
кріслами-гойдалками – все це відтворює дух заміського будинку. «Наша Дача» – ідеальне 
місце для проведення дозвілля галасливої веселої компанії, усамітненого відпочинку, а також 
вихідних у колі сім’ї.

Business MasterCard®                  10 %*
Corporate MasterCard®               10 %*

ГОСТЬОВИЙ ДІМ 
«НАША ДАЧА»

*  Знижка на проживання в готелі; безкоштовне підвищення категорії номера (за умови наявності вільних номерів).

м. Харків, вул. Батумська, 4а
тел.: +38 (057) 714 09 29 

www.firstline.in.ua/kharkiv/nashadacha



Для тих, хто керує бізнесомПОДОРОЖІ

ЗНИЖКИ:

HOTEL19 – це 180 років історіії гостинності в самому центрі Харкова. Загальна атмосфера  
поєднує таємницю дев’ятнадцятого століття, красу двадцятого і комфорт двадцять першого.

Номерний фонд – 24 неповторних номери чотирьох категорій: Superior, Standard, Double і Single. 
Кожен оснащено всіма сучасними засобами комфорту. Додатково наші гості можуть замовити 
трансфер, послугу персонального перекладача, конференц-сервіс, конс’єрж-сервіс, room service 
24h тощо. Також HOTEL19 пропонує різні варіанти спеціальних пропозицій як для бізнес- 
туристів, так і для надихаючого романтичного відпочинку.

Business MasterCard®                  10 %*
Corporate MasterCard®               10 %*

ГОТЕЛЬ
«HOTEL19»

*  Знижка на проживання в готелі; безкоштовне підвищення категорії номера (за умови наявності вільних номерів).

м. Харків, вул. Сумська, 19
тел: +38 (057) 754 40 61

www.hotel19.ua



Для тих, хто керує бізнесомПОДОРОЖІ

ЗНИЖКИ:

Premier Hotels and Resorts – перша готельна мережа в Україні, колекція готелів від 5 до 3 зірок, 
по-своєму різних, але однаково гостинних та затишних. Ви завжди можете розраховувати на без-
пеку та приватність, професійне обслуговування та увагу до Ваших побажань незалежно від кате-
горії готелю, у будь-якому місті.

Сервіс на вищому рівні залишається майже непомітним, але залишає теплі емоції від того місця, котре 
Ви відвідали. Він проявляється у теплій посмішці, вишуканій кухні, технологічних новинках та зруч-
ностях, щирому піклуванні – таких маленьких, але дуже важливих деталях. Premier Hotels and Resorts– 
готелі, що створюють позитивні емоції.

Business MasterCard®             5 – 10 %*
Corporate MasterCard®          5 – 10 %*

PREMIER HOTELS  
AND RESORTS 

* Знижка на проживання 5% – Premier Palace Hotel (Київ), Premier Hotel Palazzo (Полтава); 10% – Premier Hotel Dnister (Львів),  
Premier Palace Hotel Kharkiv (Харків), Aurora Premier Hotel (Харків), Premier Hotel Rus (Київ), Premier Compass Hotel Odessa (Одеса)

Центральний відділ бронювання
тел.: +38 (044) 359 08 08, 0 800 500 878

www.phnr.com



Для тих, хто керує бізнесомПОДОРОЖІ

ЗНИЖКИ:

«Президент Готель» – комплекс із просторою територією та широким спектром послуг. Всього  
в готелі 374 комфортабельних номерів різних категорій. У ресторані комплексу «Президент Готель» – 
А La Carte «Слов’янський» Вам запропонують страви української та середземноморської кухні,  
а в барах Ви зможете провести ділову зустріч, відпочити за коктейлем чи переглянути футбольні 
матчі, що транслюються на великому плазмовому екрані. Для проведення різноманітних заходів 
«Президент Готель» пропонує конференц-зали від 12 до 465 осіб.

Business MasterCard®            7 – 15 %*
Corporate MasterCard®         7 – 15 %*

ГОТЕЛЬ  
«PRESIDENT HOTEL»

*  Знижка 7% – на конференц-обслуговування, 10% – на послуги ресторанів LOBBY BAR EXPRESS та «Слов’янський», 
15% – на проживання у готельному   «Президент Готель».

м. Київ, вул. Госпітальна, 12              
тел.: +38 (044) 256 32 56, +38 (044) 256 38 57

www.president-hotel.com.ua



Для тих, хто керує бізнесомПОДОРОЖІ

ЗНИЖКИ:

Сучасний, новий бізнес-готель «Амарант» розташовано у діловому та історичному центрі Києва – 
на Подолі. Відповідність ціни та якості, індивідуальний підхід до кожного гостя, привітність персоналу 
в поєднанні з вишуканою обстановкою та зручністю розташування – візитна картка «Амаранту». 
Готель відкритий в 2012 р., і відповідає всім сучасним європейським стандартам обслуговування 
гостей. Він вигідно розташований за 5 хвилин ходи від ст. м. Тараса Шевченка, в історичному районі 
Києва, неподалік від центру міста.

Business MasterCard®                      5 %*
Corporate MasterCard®                   5 %*

AMARANT

* Знижка від базових тарифів на проживання в категорії номерів «Комфорт», за умови бронювання номера в готелі, по телефону  
або ел. поштою. Дана знижка не діє при бронюванні за акційними тарифами готелю та іншими спеціальними пропозиціями.

м. Київ, вул. Костянтинівська, 71д
тел.: +38 (044) 500-11 45, +38 (067) 827 10 10 

www.ukrainian.amaranthotel.com



Для тих, хто керує бізнесомПОДОРОЖІ

ЗНИЖКИ:

Це мережа нових, сучасних бутиків-готелів європейського типу, розташованих у ділових та 
історичних центрах міст Києва та Білої Церкви. В готелях прорахована кожна дрібниця, щоб 
навіть найвибагливіші гості залишилися задоволені. Гармонійне поєднання затишку і сучас-
ного стилю створюють особливу атмосферу комфортного проживання в Сіті Парк Готелях. 
У кожному номері готелів є все необхідне як для роботи, так і для відпочинку. Всім гостям на-
дається вишукана постільна білизна і косметика провідних виробників.

Business MasterCard®                   10 %*
Corporate MasterCard®                10 %*

CITY PARK HOTEL

* Знижка на всі категорії номерів від базових тарифів на проживання при умові бронювання номера в готелі, по телефону або  
ел. поштою. Дана знижка не діє при бронюванні за акційними тарифами готелю та іншими спеціальними пропозиціями.

www.ukrainian.citypark-hotels.com



Для тих, хто керує бізнесомПОДОРОЖІ

ЗНИЖКИ:

Лікувально-оздоровчий комплекс Grand Marine розташований в Одесі, в екологічно чисто-
му курортному районі Совіньйон. Тут створені всі умови для незабутнього відпочинку та ліку-
вання. Своїм гостям Grand Marine пропонує: 57 номерів європейського рівня, ресторан,  
лобі-бар, 4 басейни (найбільший в Одесі літній басейн площею понад 500 м2, дитячий і критий  
25-метровий басейн з мінеральною водою, басейн у банному комплексі), медичний центр  
і бювети з природною мінеральною лікувальною водою з власних джерел.

Оснащений за останнім словом техніки, медичний центр Grand Marine пропонує широкий 
спектр медичних послуг для очищення, оздоровлення та омолодження.

Business MasterCard®                    5 %**
Corporate MasterCard®                7 %**

ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИЙ  
КОМПЛЕКС GRAND MARINE*

   *Ґранд Марін. Ліцензія: МОЗ України від 25.02.2010 р. Серія АВ No 526309.
**  Росповсюджується на проживання та на медичні послуги, якщо вони входять у вартість проживання. Знижка не сумується  

з акційними епропозиціями готелю.

м. Одеса, ж/м Совіньйон, пров. Південносанаторний, 5 
тел.: +38 (048) 757 90 90, +38 (048) 701 77 77

www.grand-marine.com.ua



Для тих, хто керує бізнесомПОСЛУГИ

ЗНИЖКИ:

«Перше Бюро Перекладів» – перекладацька компанія, що надає послуги професійної лінгві-
стичної підтримки для Вашого бізнесу на всіх етапах діяльності. 

Ми пропонуємо Вам команду професійних і досвідчених перекладачів, кожен з яких  
спеціалізується на конкретній тематиці перекладу.

Висока якість обслуговування, індивідуальний підхід до кожного клієнта, відповідальність  
і професіоналізм нашої команди задовольнить навіть найвибагливіших клієнтів.

Business MasterCard®                   15 %*
Corporate MasterCard®                15 %*

ПЕРШЕ БЮРО ПЕРЕКЛАДІВ

*  Знижки від номінальної ціни 70грн/1 умовна сторніка (1800 символів з пробілами).

м. Київ, вул. Мечникова, 16 оф. 301 
тел.: +38 (044) 221 71 31, 

 +38 (067) 783 65 49
www.ftbtranslation.com



Для тих, хто керує бізнесомПОСЛУГИ

ЗНИЖКИ:

UNMOMENTO – компанія з 20-ти річним досвідом роботи на ринку надання послуг  
по догляду за одягом, аксесуарами та взуттям, предметами домашнього вжитку та  
інтер’єром. Компанія пропонує – догляд за виробами з текстилю: чищення, ремонт, та про-
фесійне прання одягу AquaLight; чищення, оновлення та ремонт хутряного та шкіряного одя-
гу, взуття та аксесуарів; зберігання хутряних виробів; професійний клінінг – чищення м’яких 
меблів, миття вікон, генеральне прибирання, зняття, чищення та навішування штор та гардин, 
чищення килимів, послуга «Домашній  майстер».

Business MasterCard®                   10%*
Corporate MasterCard®                10%*

UNMOMENTO

*10% на чистку текстильних виробів і прання UNMOMENTO і UNMOMENTO Premium.

тел.: +38 (044) 495 24 95  
www.unmomento.com.ua



Для тих, хто керує бізнесомПОСЛУГИ

ЗНИЖКИ:

Друкарня Вольф – одна з найбільших рекламно-поліграфічних компаній України. У 2016 році 
компанія святкує свій 21-ий день народження і оголошує про вихід на міжнародний ринок. На 
сьогоднішній день до 8-ми офіційних представництв в містах-мільйонниках, додалися 15-ть  
у великих областях України. Для зручності та комфорту філіальна мережа Друкарня Вольф 
працює як величезний колл-центр, який супроводжує офф-лайн і он-лайн замовлення. Будь-
який клієнт компанії може замовити стандартну рекламну поліграфію (візитки, флаєри, листів-
ки, плакати, буклети, конверти, наклейки та багато іншого), з офісу або будинку, з доставкою 
по всій території України.

Business MasterCard®                   15%*
Corporate MasterCard®                15%*

ДРУКАРНЯ ВОЛЬФ

*При замовленні продукціїї на сайті. Додаткові привілеї для індивідуальних  замовлень.

тел.: +38 (044) 464 40 09;+ 38 (067) 464 40 09; 
+ 38 (050) 499 40 09  

E-mail: office@wolf.ua
www.wolf.ua



Для тих, хто керує бізнесомПОСЛУГИ

ЗНИЖКИ:

Spalah Education Hub – це комфортний коворкінг, івент-зона, в якій кожного дня проходять освітні 
заходи з найкращими спікерами нашої країни та IT-школа з досвідченими викладачами-практи-
ками, яка проводить навчання за напрямками:
• веб-розробка;
• веб-дизайн;
• менеджемент в IT;
• розробка мобільних додатків;
• тестування;
• основи IT для дітей.

Business MasterCard®                     10%
Corporate MasterCard®                  10%

СПАЛАХ

м. Харків, вул. Дівоча, 6 тел.: +38 (067) 725 02 31 
вул. Героїв Праці, 7б ТРЦ «Караван»

тел.: +38 (095) 664 99 40
м. Дніпропетровськ, пр. Дмитра Яворницького, 5 

тел.: +38 (067) 987 96 44
www.spalah.com



Для тих, хто керує бізнесомПОСЛУГИ

ЗНИЖКИ:

Міжнародна Комп’ютерна Академія ШАГ – найбільший недержавний учбовий заклад, що 
спеціалізується на професійній комп’ютерній освіті. На сьогоднішній день працює 41 філія 
Академії в 16 країнах світу (Україна, США, Казахстан, Бразилія, Болгарія, Литва та інші). 
«Академія ШАГ» – це робота великої команди професіоналів в області IT-освіти, в стінах 
якої проходить підготовка програмістів, системних адміністраторів, фахівців з WEB-техно-
логій, дизайнерів, розробників мобільних додатків. Для школярів 7-15 років, працює Мала 
Комп’ютерна Академія.

Business MasterCard®           10 - 25%*
Corporate MasterCard®        10 - 25%*

АКАДЕМІЯ ШАГ

* 10% – на оплату першого семестру навчання Малої Академії та літнього табору для дітей; 25% – на оплату першого місяця навчання 
з курсу «Професійна компьютерна освіта».

www.itstep.org

,



Для тих, хто керує бізнесомПОСЛУГИ

ЗНИЖКИ:

«Перон №7» – точка зародження нової Одеси. Як у великій Одеській квартирі, тут виступають  
і співають, живуть і працюють, і просто приходять поїсти. На трьох поверхах гостинного простору 
Перона, знайшлося місце для першого в Одесі концертного залу суміщеного зі студією звуко-
запису, аудиторія для семінарів і майстер-класів, кафе з авторською кухнею, коворкінг, м’який 
лаунж на горищі і навіть хостел на 6 спальних місць. «Перон №7» – найкраще місце для вдалих 
зустрічей, де беруть свій початок бізнес-проекти та культурні ініціативи міського та національного 
масштабу.

Business MasterCard®              спеціальні умови*
Corporate MasterCard®          спеціальні умови*

ПЕРОН №7

* При оплаті коворкінгу картками Business MasterCard® та Corporate MasterCard® – сніданок або бізнес-ланч в подарунок; при оплаті 
меню кухні – напій у подарунок (кава, чай, лимонад, та ін).

м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 56
тел.: +38 (048) 737 45 88

www.perron7.com.ua



Для тих, хто керує бізнесомПОСЛУГИ

ЗНИЖКИ:

Школа підготовки фахівців з маркетингу і продажу з початкового рівня до рівня «спеціаліст, 
керівник служби». Авторська методика викладання, сфокусована на навчанні та на практи-
ці, формує навички на реальних бізнес-кейсах. На данний момент, у Школі проводяться такі 
навчальні програми: «Школа стратегічного маркетингу» та «Школа продажів в B2B і в сфері 
послуг». 

Business MasterCard®                                      5%*
Corporate MasterCard®                                   5%*

SCHOOL OF EFFECTIVE 
MARKETING

*  При оплаті за навчання картками Business MasterCard® та Corporate MasterCard® – 5% від суми оплати, зараховуються депозитом 
на меню кухні та бару (їжа та напої під час навчання).

м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 56
тел.: +38 (048) 737 45 88

facebook.com/soem.odessa



Для тих, хто керує бізнесомПОСЛУГИ

ЗНИЖКИ:

Інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти створений у 2001 році як Інститут без-
перервної та постійної освіти для дорослих. Це non-stop навчання для тих, хто вже має диплом, 
принаймні бакалавра, бажає отримати нові знання магістерського рівня та підвищити свій про-
фесійний рівень.

Портфель програм Інституту відображає потреби клієнтів та можливості задовольнити запити на 
навчання. На Ваш вибір – програми МВА, магістратура, друга вища освіта (перепідготовка), 
професійні курси та підвіщення кваліфікації.

Business MasterCard®                            5 – 10%*
Corporate MasterCard®                         5 – 10%*

УНІВЕРСИТЕТ  
«КРОК»

*Розмір знижки залежить від сфери та напрямку підготовки.

м. Київ, вул. Лагерна 30-32 
тел.: +38 (044) 450 71 39,  

+38 (044) 455 69 79
www.fpo.krok.edu.ua



Для тих, хто керує бізнесомПОКУПКИ

ЗНИЖКИ:

«Brain – магазини розумних покупок» – надійний партнер у сфері ІТ вже 20 років на ринку. 
Лише оригінальний товар з офіційною гарантією від виробника. Завжди найкращі умови безго-
тівкового розрахунку, швидка логістика та цікаві новинки.

Кредо компанії BRAIN полягає в тому, щоб надати покупцеві максимум уваги з підбору товару 
або послуги, розповісти про всі вигоди і недоліки при покупці пристрою, щоб в результаті Ви 
зробили усвідомлену розумну покупку, яка буде Вас радувати багато років.

Business MasterCard®                                        3%
Corporate MasterCard®                                     3%

BRAIN

тел.: 0 800 216 800
www.brain.com.uaМагазини розумних покупок



Для тих, хто керує бізнесомПОКУПКИ

ЗНИЖКИ:

Якщо у Вас є бажання, але немає можливості приїхати і особисто привітати Ваших коха-
них і близьких, не засмучуйтеся! Компанія «SOLO» допоможе Вам у цьому. У нашому  
Інтернет-магазині квітів, подарунків та привітань представлені стильні букети, квіткові ком-
позиції, а також оригінальні ідеї для подарунків.

У квітковому салоні працюють досвідчені флористи. Від Вашого імені швидко та професійно 
здійснюється доставка квітів та сувенірів.

Ми враховуємо всі Ваші побажання та індивідуальні особливості людини, для якої призначені 
ці квіти.

Business MasterCard®                                     15%
Corporate MasterCard®                                  15%

ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИН 
«SOLO-FLOWERS»

м. Одеса, вул.Академіка Корольова, 81а 
тел.: +38 (048) 771 89 93, +38 (097) 632 89 94,  

+38 (097) 008 50 97, +38 (066) 966 43 81
www.solo-flowers.com



Для тих, хто керує бізнесомПОКУПКИ

ЗНИЖКИ:

UFL – це великий квітковий холдинг, що понад 10 років працює на ринку доставки букетів  
і подарунків. 

Компанія має представництва в Києві, Москві, Санкт-Петербурзі, Мінську, Алмати,  
Кишиневі та інших великих містах пострадянського простору.

На сьогодні компанія об’єднує: 4 інтернет-магазини, школу флористики, 2 магазини в Києві, 
cервіс доставки в понад 200 країнах світу, 10 квіткових салонів в Україні. Більше 130 тисяч  
успішно виконаних замовлень зробили компанію лідером на ринку квіткових привітань.

Business MasterCard®                                   10%*
Corporate MasterCard®                                10%*

ДОСТАВКА КВІТІВ 
«UFL»

 м. Київ, вул. Константинівська, 56а  
тел.: +38 (044) 390 90 90

www.sendflowers.ua

*  Знижка надається в Інтернет-магазині www.sendflowers.ua (при зазначенні у замовленні промокоду MasterCard) та у торговій точці 
за адресою: м. Київ, вул.Константинівська, 56а  



Для тих, хто керує бізнесомПОКУПКИ

ЗНИЖКИ:

Протягом багатьох років мережа мультибрендових бутиків Luxury House представляє  
в Україні таких класиків моди, як Montblanc, Dunhill, Tumi, Bulgari, Tiffany & CO. та Von Meyer 
і незмінно залишається синонімом престижу та розкоші.

Унікальний у своєму роді, бутик пропонує відвідувачам вишукані інструменти для письма, 
вироби зі шкіри, окуляри, швейцарські годинники, широкий асортимент ювелірних виробів, 
нові колекції сумок, портфелів і бізнес-аксесуарів від найвідоміших світових брендів.

Business MasterCard®                                         5%
Corporate MasterCard®                                      5%

LUXURY HOUSE 

м. Київ, вул. Горького, 176, ТРЦ «Ocean Plaza»  
тел.: +38 (044) 591 37 27

м. Львів, вул. Під Дубом, 7б ТРЦ «Форум»
тел.: +38 (032) 295 85 88



Для тих, хто керує бізнесомПОКУПКИ

ЗНИЖКИ:

Дім Van Cleef & Arpels, історія якого починається з відкриття 1906 року першої ювелірної  
майстерні в Парижі що на площі Вандом, сьогодні втілює дух творчості у світі високого юве-
лірного мистецтва. Унікально поєднуючи жіночність, чарівність і елегантність із винятковим 
камінням і неперевершеною майстерністю, Van Cleef & Arpels створює найбажаніші ювелірні 
вироби.

«Перетворювати унікальне каміння на бездоганні прикраси» – так Van Cleef & Arpels визна-
чає свою роль у ювелірному мистецтві.

Business MasterCard®                                        5%
Corporate MasterCard®                                     5%

ДІМ  
VAN CLEEF & ARPELS

м. Київ, вул. Марії Заньковецької, 4
тел.: +38 (044) 279 46 42

www.vancleef-arpels.com



Для тих, хто керує бізнесомПОКУПКИ

ЗНИЖКИ:

Ювелірний дім Tiffany & Co. сьогодні об’єднує понад 170 магазинів і бутіків у всьому світі. 
Усе, що має на собі знак Tiffany & Co., – втілює непідвласний часу дизайн, ретельний добір 
матеріалів і безкомпромісну майстерність. Розмаїття продукції Tiffany постійно змінюється  
з урахуванням найсучасніших смаків та інновацій.

Магазини Tiffany – чи не найпопулярніші місця для придбання подарунків на честь найваж-
ливіших подій у приватному та сімейному житті, а також відзнак у бізнесі, політиці та спорті. 

Business MasterCard®                                         5%
Corporate MasterCard®                                     5%

TIFFANY & CO.

м. Київ, вул. Басейна, 4 
тел.: +38 (044) 230 96 69

www.tiffany.com



Для тих, хто керує бізнесомПОКУПКИ

ЗНИЖКИ:

Душа шедеврів Montblanc народжується з майстерності, терпіння та відданості справі.  
Ось уже понад100 років ім’я Montblanc асоціюється з мистецтвом письма. Відомі в усьо-
му світі люди – голови держав, зірки шоу-бізнесу, діячі культури, – користуючись ручкою 
Montblanc, підписують документи, створюють партитури та романи, занотовують ідеї та 
пишуть листи. 

Усі вироби Montblanc – шедеври традиційної ремісницької праці, що дарують своїм власникам 
відчуття вічності.

Business MasterCard®                                        5%
Corporate MasterCard®                                     5%

MONTBLANC

www.montblanc.com



Для тих, хто керує бізнесомПОКУПКИ

ЗНИЖКИ:

Roberto Bravo вже понад 40 років дивує світ своїми золотими прикрасами та ювелірними 
виробами. 

Новаторство, незвичайність, епатажність і унікальність – це основні принципи діяльності ювелірно-
го дому Roberto Bravo в усьому світі.

Вироби Roberto Bravo створені для особливих людей, які не визнають одноманітності та моно-
тонності в житті. 

Roberto Bravo – це ексклюзивний стиль, що підкреслює Вашу яскраву індивідуальність!

Business MasterCard®                                     15%
Corporate MasterCard®                                  15%

ROBERTO BRAVO

м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 32  
тел.: +38 (044) 360 13 13

м. Одеса, вул. Успенська, 81,  
бутік «Золотий Галеон»,  

тел.: +38 (048) 706 00 07
www.robertobravo.ua



Для тих, хто керує бізнесомПОКУПКИ

ЗНИЖКИ:

Ювелірний Дім VICENZA – це мультибрендовий бутік, у якому представлені такі відомі 
бренди, як Annamaria Cammilli та Roberto Bravo.

Annamaria Cammilli – це художниця-скульптор, яка живе та працює у Флоренції. Створені 
нею ювелірні прикраси вирізняються єдиним стилем, натхненним самою природою. Шість 
ексклюзивних відтінків золотаі природна досконалість – ось секрет вишуканості й елегант-
ності прикрас від Annamaria Cammilli.

Business MasterCard®                                     15%
Corporate MasterCard®                                  15%

ЮВЕЛІРНИЙ ДІМ 
VICENZA

м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 32
тел.: +38 (044) 360 13 13

www.robertobravo.ua/club/news/vicenza



Для тих, хто керує бізнесомПОКУПКИ

ЗНИЖКИ:

З 1874 року швейцарський Дім Piaget – визнаний експерт у виготовленні надточних і над-
тонких годинникових механізмів. «Завжди перевершувати самого себе» – родинний девіз 
Piaget. Надаючи великого значення як технічній досконалості, так і естетиці своїх виробів, 
Дім Piaget використовує у виробництві тільки коштовні метали. 

Сьогодні в колекціях Дому Piaget не лише вишукані годинники, а й коштовні прикраси. Кож-
на колекція коштовностей втілює власну історію та настрій, а знайомство з ними перетво-
рюється на мандрівку, сповнену насолоди для всіх органів чуття.

Business MasterCard®                                        5%
Corporate MasterCard®                                     5%

PIAGET

м. Київ, вул. Марії. Заньковецької, 4,  
тел.: +38 (044) 279 46 58

www.piaget.com



Для тих, хто керує бізнесомПОКУПКИ

ЗНИЖКИ:

Торговельна мережа годинникових салонів «ДЕКА» – одна з провідних у південно-східному 
регіоні України. Її мета – максимально задовольнити потреби кожного потенційного покупця 
у високоякісній продукції. Завдяки демократичним цінам і якісному обслуговуванню годинни-
ковий салон «ДЕКА» здобув високу репутацію.

Торговельна мережа «ДЕКА» забезпечує повне обслуговування проданої продукції.  
Для зручності та мобільності вибору товару створено інтернет-магазин www.deka.ua

Business MasterCard®                             7 – 12%*
Corporate MasterCard®                       10 – 15%*

ДЕКА

www.deka.ua

* Знижка надається на годинники та аксесуари до них.



Для тих, хто керує бізнесомПОКУПКИ

ЗНИЖКИ:

Бутик «Лавінья» – це понад 3000 найменувань вин, алкогольних напоїв, літератури  
та аксесуарів. Професійні сомельє виберуть напої та проведуть дегустації, а також допомо-
жуть сформувати колекції і відшукають рідкісні екземпляри вина.

Ресторан із дегустаційним баром і літньою терасою пригостить смачною європейською  
кухнею, страви якої чудово підкреслять смак та аромат вибраного вина.

Business MasterCard®                       5* – 10%**
Corporate MasterCard®                    5* – 10%**

LAVINIA

м. Київ, вул. Жилянська, 59, тел.: +38 (044) 569 57 00
м. Одеса, вул. Катеринська, 31/33, тел.: +38 (048) 722 66 61 

www.lavinia.com 

  *  Знижка надається на покупку продукції в магазині та не розповсюджується на позиції з категорії «Розпродаж». Знижка не сумується з 
іншими пропозиціями.

**Знижка надається на послуги ресторану та не сумується з іншими пропозиціями.



Для тих, хто керує бізнесомКРАСА ТА ЗДОРОВ’Я

ЗНИЖКИ:

«Магнат» – один із найбільших в Україні кінноспортивних клубів із розважальною інфраструк-
турою, розміщений у мальовничій місцевості посеред соснового лісу. 

У клубі працює критий манеж, два манежі просто неба, три конюшні, ветеринарна клініка, 
ресторан, готельний комплекс і конференц-зал. Кінноспортивний клуб «Магнат» створив усі 
умови для проведення змагань, майстер-класів, конференцій, симпозіумів, клубних заходів, 
навчання з кінного спорту, підготовки вершників найвищої кваліфікації, тренінгу коней, різно-
манітного відпочинку та розваг. 

Business MasterCard®                                   10%*
Corporate MasterCard®                                10%*

КІННОСПОРТИВНИЙ КЛУБ  
«МАГНАТ»

м.Бориспіль, с.Чубинське, вул.Липнева, 1  
тел.: +38 (067) 547 60 12, +38 (050) 338 87 75  

www.magnat.in.ua

* Знижка діє на всі види послуг.



Для тих, хто керує бізнесомКРАСА ТА ЗДОРОВ’Я

ЗНИЖКИ:

Клініка естетичної медицини «Медісса» була створена 1991 року як клініка системної терапії. 
Нині це велика медична компанія з розгалуженою мережею клінік.

Клініка «Медісса» має величезний досвід у косметології, стоматології, системній терапії та 
гомеопатії. Клініки оснащені найкращим обладнанням, використовують препарати остан-
нього покоління, лікарі застосовують сучасні методики й технології, відвідують спеціалізовані 
семінари, курси та можуть вирішити будь-яке питання на рівні найвищих світових стандартів, 
якщо воно входить до переліку наших послуг. 

Business MasterCard®                                   7%**
Corporate MasterCard®                             10%**

КЛІНІКА  
«МЕДІССА»*

м. Київ, вул. Введенська, 4; вул. О. Гончара, 90/92  
тел.: +38 (044) 502 67 67

www.medissa.ua

  *  Ліцензії: ТОВ «Медісса» – ТОВ «Медісса-С» – АГ № 602034 від 23.06.2011 р.,ТОВ «Медісса-Еліт» - АЕ № 197451 от 08.08.2013 р.
**  Знижки не надаються на акційні пропозиції.



Для тих, хто керує бізнесомКРАСА ТА ЗДОРОВ’Я

ЗНИЖКИ:

Великий сучасний медичний центр із парком реанімобілів, власними операційними,  
лабораторією, діагностичним центром, поліклінікою, стаціонаром та амбулаторіями  
з різноманітних напрямків лікування під одним дахом.

Унікальний медичний центр, який не має аналогівв Україні, оснащений найсучаснішим  
медичним обладнанням останнього покоління від світових лідерів медичної промисловості: 
фірм General Elektrik (США), Philips, Fujnon (Японія).

Business MasterCard®                                    10%*
Corporate MasterCard®                                15%*

КЛІНІКА  
«БОРИС»

м. Київ, вул. Червоноармійська, 55а; 
пр-т. М.Бажана, 12а, тел: +38 (044) 238 00 00 

www.boris.kiev

* Знижка не сумується з іншими пропозиціями, та не поширюється на послуги: санітарна авіація; психіатрична допомога; лікування ВІЛ/
СНІД та венеричних захворювань; лікуваннянарко/алко-інтоксикації; лікування суїцидів; аборти і лікування вагітності з ускладненнями;  
оперативні втручання в поліклініках і стаціфонарі; виклик лікаря додому; медикаменти та матеріали, які застосовуються при наданні послуг; анесте-
зіологічне забезпечення.



Для тих, хто керує бізнесомКРАСА ТА ЗДОРОВ’Я

ЗНИЖКИ:

Ark SPA Palace – це унікальний центр здоров’я та краси площею 6000 квадратних метрів. 
Тільки в Ark SPA Palace до Ваших послуг: 

• 10 банних культур Європи та Азії;
• великий плавальний басейн;
• дитячий ігровий комплекс; 
•  інноваційна косметологія та понад 200 масажних технік народів світу;
• фітнес для дітей та дорослих, сквош-корт; 
•  ресторан з вишуканими стравами європейської та східної кухонь. 

Business MasterCard®                                      7%*
Corporate MasterCard®                                10%*

ARK SPA PALACE

м. Одеса, вул. Генуезька, 1а  
тел.:  +38 (048) 232 83 28

www.ark-spa.com

* Для отримання знижки гостю необхідно пред’явити картку до надання послуги.Знижка надається на разове відвідування SPA-лазень  
і абонементи. Пропозиція не сумується з іншими спеціальними пропозиціями.



Для тих, хто керує бізнесомРЕСТОРАНИ

ЗНИЖКИ:

«Козирна Карта» – найбільша Сім’я ресторанів, лідер ресторанного ринку України. Щоро-
ку їхня кількість зростає. Сьогодні мережа «Козирної карти» нараховує більше 100 ресто-
ранів, у яких представлені понад 20 кухонь різних країн і регіонів світу: українська, росій-
ська, італійська, кавказька, європейська, латиноамериканська, японська, китайська, східна 
та інші.

Люди люблять хороші заклади. Заклади люблять хороших людей.

«Козирна карта» – символ взаємної любові!

Business MasterCard®             спеціальні умови*
Corporate MasterCard®           спеціальні умови*

СІМ’Я РЕСТОРАНІВ
«КОЗИРНА КАРТА»

тел.: +38 (044) 206 60 60 
www.2k.ua

* Отримайте сертифікат на комплімент при наступному відвідуванні. Сума чеку від 250 грн – напій. Сума чеку від 350 грн – десерт.



Для тих, хто керує бізнесомРЕСТОРАНИ

ЗНИЖКИ:

Ультрасучасний розважальний комплекс, який розкриває для гостя багатогранність якісного  
відпочинку. До послуг клієнта лаунж-тераса з краєвидом міста, караоке-бар, чудовий фреш- 
ресторан і запальний дискоклуб.

Кожна вечірка в Indigo project – це справжній вибух позитиву, танцювальної енергії, якісного 
звуку та правильної музики.

Business MasterCard®              спеціальні умови*
Corporate MasterCard®           спеціальні умови*

РОЗВАЖАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС INDIGO

м. Київ, вул. Кудряшова, 3,  
тел.: +38 (044) 596 00 11   

www.indigo-project.com.ua 

* Free-вхід в диско-клуб у четвер (виключаючи закриті заходи), 50% знижка на вхідв диско-клуб по п’ятницях і суботах (за винятком святкових 
днів і концертних заходів), десерт у подарунок при замовленні від 500 грн. Для імениників в день народження – знижка 21% на все меню кухні/
бару та пляшка ігристого вина в подарунок.



Для тих, хто керує бізнесомРЕСТОРАНИ

ЗНИЖКИ:

Ресторан «Тераса» розташований на Андріївському узвозі, в одному з найстильніших бутік-го-
телей Києва – «Воздвиженському». З панорамної тераси на даху відкривається чудовий кра-
євид на Поділ та Андріївські зелені схили. Концепція кухні – найсвіжіші українські фермерські 
продукти, подані через мистецтво європейської гастрономії. На гостей також чекає сад з різ-
номанітними терасами, лобі та затишний внутрішній дворик.

Для проведення особливих подій і вечірок у «Воздвиженському» – Бенкетна Зала на 80 пер-
сон, Мала Вітальня та зала ресторану Терраса, що мають вихід у сад, а також бутік Chambre.  
Молодята – завжди бажані гостіу «Воздвиженському».

Business MasterCard®                                   10%*
Corporate MasterCard®                                15%*

РЕСТОРАН  
«ТЕРАСА»

м. Київ, Бутік-готель «Воздвиженський»,  
ресторан «Тераса», вул. Воздвиженська 60 а,б,  

тел.: +38 (044) 531 99 33, +38 (067) 242 90 03
www.vozd-hotel.com/restaurant/terrace

*  Знижка не діє на спеціальні (акційні) пропозиції, ково-брейки та бізнес-ланчі.



Для тих, хто керує бізнесомРЕСТОРАНИ

ЗНИЖКИ:

Бельгійський заклад пропонує своїм відвідувачам зануритися в розкішну атмосферу, властиву  
30-м рокам минулого століття. Різьблені панелі, меблі з темного дерева, бельгійський емальо-
ваний посуд – усе тут налаштовує на неквапливий, вдумливий відпочинок за кухлем відмін-
ного бельгійського пива. Пивний льох бельгійського кафе налічує 15 сортів розливного пива  
та 33 пляшкового.

Меню Belle-Vue зуміє порадувати найвимогливіших гостей особливістю фірмових страв, які 
приготовані на пиві. А особливе захоплення викликає метрова бельгійська ковбаса з одно-
йменною назвою «Belle-Vue».

Business MasterCard®                                   10%*
Corporate MasterCard®                                15%*

БЕЛЬГІЙСЬКЕ ПИВНЕ КАФЕ  
«BELLE VUE» 

м. Київ, вул. Саксаганського, 7 
тел.: +38 (044) 289 87 80

www.peesboyclub.com.ua/ru/restaurants/bellevue

*Знижка не надається на алкоголь.



Для тих, хто керує бізнесомРЕСТОРАНИ

ЗНИЖКИ:

Бельгійське пивне кафе «Le Cosmopolite» – одне з найаутентичніших зразків бельгійської 
брасерії в столиці. Інтер’єр закладу витриманий у стилі арт-нуво, а широкий вибір пива  
змушує серйозно задуматися, перш ніж замовляти.

Традиційна бельгійська кухня доповнена кращими стравами європейської кухні. Але особли-
ву увагу в «Le Cosmopolite» приділяють стравам, які ідеально поєднуються з пивом.

Business MasterCard®                                   10%*
Corporate MasterCard®                                15%*

БЕЛЬГІЙСЬКЕ ПИВНЕ КАФЕ 
«LE COSMOPOLITE» 

м. Київ, вул. Володимирська, 47 
тел.: +38 (044) 278 72 78

www.peesboyclub.com.ua/ru/restaurants/le-cosmopolite

*Знижка не надається на алкоголь.



Для тих, хто керує бізнесомРЕСТОРАНИ

ЗНИЖКИ:

«АВТО-ГРИЛЬ Мисливець» – всеукраїнська мережа ресторанів: головні траси, транспортні 
розв’язки та артерії, річки і курортні зони нашої країни відмічені смачною присутністю наших 
ресторанів.

Займаючись розвитком нашої мережі, ми слідуємо девізу – «Їж натуральне!». З нами кожен 
автотурист відчуває себе як вдома, оцінюючи чудову кухню та професійний ненав’язливий 
сервіс ресторанів «АВТО-ГРИЛЬ Мисливець». Вас зустріне яскраве поєднання української 
та європейської кухонь. Особливо звабливими є розмаїття страв-гриль, які притягують до 
гостинного вогника ресторану.

Business MasterCard®              спеціальні умови*
Corporate MasterCard®           спеціальні умови*

МЕРЕЖА РЕСТОРАНІВ  
«АВТО-ГРИЛЬ МИСЛИВЕЦЬ»

www.autogrill.ua

*     Отримайте сертифікат на комплімент при наступному відвідуванні. Сума чеку від 250 грн – напій. Сума чеку від 350 грн – десерт.



Для тих, хто керує бізнесомРЕСТОРАНИ

ЗНИЖКИ:

Превеселий лісовий пивний клуб «Партизан» – справжня знахідка для тих, хто не може уявити 
вихідних без шашликів та пари кухлів чудового пива. Вдало розміщений на Обухівській трасі 
неподалік Києва, «Партизан» надає повний комплекс задоволень, що можуть тривати увесь 
день і навіть довше!

Тут готують найапетитніші страви української, європейської та узбецької кухонь. Юним 
партизанам нудьгувати також не доведеться – для них передбачені ігри на свіжому повітрі  
і спеціальне дитяче меню.

Business MasterCard®                                   10%*
Corporate MasterCard®                                15%*

ЛІСОВИЙ ПИВНИЙ КЛУБ  
«ПАРТИЗАН»  

с. Романків, 12-й км Новообухівської траси 
тел.: +38 (044) 467 73 43

www.peesboyclub.com.ua/ru/restaurants/partizan

*Знижка не надається на алкоголь.



Для тих, хто керує бізнесом

За додатковою інформацією  
звертайтесь до менеджерів Вашого банку

Детальніше про знижки та пропозиції партнерів: 
www.mastercard.ua


