
Платформа для покупки  
будівельних матеріалів



ibud.ua – найзручніший спосіб покупки будівельних матеріалів. 
Ми збираємо товари та послуги від компаній зі всієї України, даємо можливість користувачеві 
порівняти пропозиції та обрати кращі умови покупки, доставки та обслуговування.

Понад 1 000 000 користувачів щомісяця обирають та купують через платформу ibud.ua товари  для 
будівництва та облаштування дому.

Найбільший вибір товарів для 
будівництва

Про проект

Порівняння цін та  
пропозицій 

Обслуговування від 
спеціалізованних компаній



Асортимент товарів і послуг
ibud.ua об’єднує пропозиції від виробників, постачальників та продавців будівельних матеріалів і 
подає їх у структурованому каталозі. На платформі також представлені товари для ремонту, дизайну 
та інтер’єру оселі, кожен з яких можна замовити та купити у найближчому регіоні.

Таким чином платформа ibud.ua формує найбільш повний асортимент товарів та послуг на 
будівельному ринку України.



Порівняння цін та пропозицій
Товари представлені в каталозі декількома компаніями, аналогічні товари – кількома виробниками, 
покупець має можливість порівняти пропозиції від різних постачальників і виробників у своєму 
регіоні.

Кожен покупець знайде для себе кращу пропозицію, незалежно від поставлених цілей: зекономити, 
отримати обслуговування від професійної компанії або придбати ексклюзивний товар.



Обслуговування від 
спеціалізованих компаній
Будівельні матеріали – це складний продукт, який потребує кваліфікованого підходу на всіх етапах: 
від вибору до післяпродажного сервісу. На ibud.ua предствлені компанії, які продають товари та 
надають відповідні послуги з урахуванням специфіки.

Комплектація,  
розрахунок матеріалів

Фахова  консультація Спеціальна доставка

Післяпродажний сервісМонтаж



Чому на ibud.ua вигідно купувати?
Платформа спрощує логістику продукції від виробника до покупця, що значно зменшує вартість 
товарів та послуг. 

Всі ці фактори позитивно впливають на ціноутворення та дозволяють компаніям пропонувати 
покупцям кращі умови продажу.

Відсутність потреби перевозити 
товари зі складу до магазину, а з 
магазину доставляти покупцеві

Зменшення кількості посередників у 
ланцюгу поставки товару

Автоматизація передачі даних від 
виробника до компанії



Чому через ibud.ua вигідно продавати? 
Співпраця з платформою - це нові клієнти та додаткові продажі для компаній.

Щомісяця компанії отримують більше 70 000 дзвінків та замовлень через платформу ibud.ua на 
загальну суму 131 млн 673 тис. грн*.

*дані станом за квітень 2016 року

Покупці 

Найбільша тематична аудиторія 
користувачів

Спеціалізація 

Експертність в e-commerce по 
будівельному напрямку

Комплексне рішення 

Повний набір інструментів для 
продажів через Інтернет
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