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ЩО ТАКЕ COOKER?
Cooker — онлайн-супермаркет, що 

пропонує вибір найсвіжішого м’яса, 

ковбас (власного виробництва), продуктів 

перевірених постачальників та товарів для 

дому, з доставкою за 15 хвилин по Києву. 

Ми розвиваємось кожен день, тому в 

подальшому кількість станцій dark store 

планується збільшити до 25 локацій.

За рахунок цього в окремих районах та 

ЖК, час доставки скоротитися до 10 хв.

Також плануємо регіональну експансію 

сервису Cooker.

Ми вже є у соціальних мережах. Там ви 

можете приєднатися або дізнатися більше 

про нас: 

       ми в instagram

       ми на facebook

cooker.ua

https://www.instagram.com/cooker_ua/
https://www.facebook.com/cooker.net.ua
http://cooker.ua
https://www.facebook.com/cooker.net.ua
https://www.instagram.com/cooker_ua/


NPS

Дуже швидко, круто!

Везли довше 30 хвилин :(

Планова доставка, привезли вчасно!

Планова доставка, запізнилися :(

Супер, доступні ціни

Як у всіх

Дорого

NPS доставка:  97,6% NPS рівень цін: 96,7%

cooker.ua

«Доставка» «Рівень цін»

http://cooker.ua


ПЕРЕВАГИ

cooker.ua

• Продукти власного виробництва 

(ковбаса, м’ясо)

• Експертність в м’ясі та категорії fresh в 

цілому: власна переробка, SMK лідер 

м’ясопереробної галузі України 

(Київський, Салтівський, Бердянський та 

Богодухівський м’ясокомбінати)

• Власні логістичні центри (dark store) по 

всьому Києву

• Широкий ассортимент

• Власна кур’єрська служба оснащена 

електробайками

• Зручний інтерфейс

• Можливість online оплати: apple paу, 

google pay

• Актуальні залишки по станціям

• Дотримання норм транспортування та 

зберігання продуктів

• Швидка доставка (15 хвилин)

http://cooker.ua


PROMOTION

cooker.ua

Online канали комунікації можливі до використання з партнерами

Viber Gmail YouTube FacebookGoogle Ads

Також можливий Promotion:

- Флаєра з Вашою спеціальною пропозицією для наших клієнтів

- Семплінг

- Подарункові сертифікати

- Новина на сайті або лендінг (трафік ведеться на цільову сторінку)

http://cooker.ua


СТОРІС ТА ПОСТ
cooker.ua

Приклад розміщення посту Сторіc  (відео-приклад)Cooker_ua в instagram

http://cooker.ua
https://drive.google.com/file/d/12KXCvuQy0yKpGZrfi-rgJsDMbf94kP7r/view


ПРАЙС

cooker.ua

Stories 5 000 грн

Семплінг 15 000 грн

Флаєр 10 000 грн

Post 20 000 грн

Instagram,
Facebook

Розміщення сторіс з свайпом на Вашу сторінку (1-3 сторіс) + 
просування на аудиторію Cooker. Бюджет просування 1000 грн

Розміщення 1 публікації в стрічці Instagram  (контент + публікація з 
погодженням)

Вкладення подарунку для клієнтів  Cooker + флаєр зі спеціальною 
пропозицією. Від 15 000 грн. 3 грн 1 вкладення.

Вкладення флаєру в замовлення. Від 10 000 грн. 4 грн 1 флаєр

Instagram,
Facebook

Оф лайн

Оф лайн

Тип Канал ВартістьДеталізація

http://cooker.ua
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ДАВАЙТЕ ПОЧИНАТИ :)
Сooker – ми про результат!

Віталій Яницький

+38 (068) 070-8888
ceo@golab.com.ua

http://cooker.ua
mailto:cco%40cooker.ua?subject=

