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Сегодня Сауда Интер – перспективная полидистрибуционная компа-
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ДАМУ ТАРИХЫ

Компания 2005 жылы құрылды. Даму тарихы 
Орал қаласы мен Батыс Қазақстан облысындағы көтерме саудадан басталды.

Нарықты түсіне білу және жұмыстың жоғары сапасы бізге 
сауда кеңістігімізді кеңейтуге мүмкіндік берді.

Бүгінгі таңда Сауда Интер – өзінің филиалдық сату құрылымы, 
эксклюзивті келісімшарттар жиынтығы және өз супермаркеттерінің жеке бөлшек 

сауда желісі бар, келешегі зор, көп бағытты дистрибуциялық компания болып 
табылады.

Компанияның миссиясы – Қазақстан тұрғындарының сапалы 
өнімге деген қажеттіліктерін барынша қанағаттандыру.



Собственная розничная сеть супер-/гипермаркетов

Собственный транспортно-логистический комплекс (6 000 кв.м.),
гарантирующий качественное хранение продукции
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БӘСЕКЕЛЕСТІК АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ

Супер- /гипермаркеттердің өзіндік бөлшек сауда желісі

Өнімнің сапалы сақталуына кепілдік беретін өзінің көліктік-
логистикалық кешені (6 000 ш.м.)

Сауда нүктелерін жоғары дәрежеде қамтитын сапалы дистрибуция

Филиалдар арқылы сату құрылымы, шалғай ауылдар мен аудан 
орталықтарын бақылап отыру мүмкіндігі

Өз автопаркі бүкіл өңір бойынша сауда нүктелеріне тауарларды жедел 
жеткізуді қамтамасыз етеді

Сауда менеджерлерінің үлкен штаты.
Фокустық командалардың болуы



Наша компания покрывает весь Западно-Казахстанский регион: 
Западно-Казахстанскую, Атыраускую, Мангистаускую и Актюбинскую области.
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ҚЫЗМЕТІНІҢ ГЕОГРАФИЯСЫ

Біздің компания бүкіл Батыс Қазақстан өңірін қамтиды:
Батыс Қазақстан, Атырау, Маңғыстау және Ақтөбе облыстары



В сферу обслуживания входит 3 450 розничных и 610 оптовых
торговых точек по всему Западно-Казахстанскому региону
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САНДЫҚ ДИСТРИБУЦИЯ

Қызмет көрсету саласына Батыс Қазақстан өңірі бойынша 3 450 
бөлшек сауда және 610 көтерме сауда нүктелері кіреді.

Компания сауда нүктелерінің 
түрлі форматтарымен жұмыс 
істейді:

• Супермаркеттер, 
гипермаркеттер, 
дискаунтерлер

• Дүкендер
• Павильондар
• Базарлар
• ХоРеКа



Для обеспечения высокого качества присутствия 
и продвижения товаров каждое звено
в структуре компании фокусируется 
на выполнение целевых показателей и 
SMART-задач
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КОМПАНИЯ ҚҰРЫЛЫМЫ

Нарықтағы орнының жоғары сапасын 
қамтамасыз ету және тауарларды таныту үшін 
компания құрылымындағы әр буын мақсаттық 

көрсеткіштер мен SMART міндеттерін орындауға 
ұмтылады.

Компанияның мақсаттық көрсеткіштері:
1. Тауарлардың әр санаты бойынша ақшалай, 
сондай-ақ SKU сан мәнімен де бөлшек саудада жүк 
жөнелту көлемі
2. БКБ (белсенді клиенттік база)
3. Дебиторлық берешекті қайтару



Компания директоры
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1. Выстроенной системе контроля отчетности дебиторской

задолженности
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ДЕБИТОРЛЫҚ БЕРЕШЕКПЕН ЖҰМЫС

Дебиторлық берешекпен тиімді жұмыс жасау 
келесі іс-қимылдар арқасында жүзеге 
асырылады:

1. Дебиторлық берешек есептілігін бақылаудың қалыптастырылған 
жүйесі
2. Мотивациялау жүйесіне дебиторлық берешек пен мерзімінен 
кешіктіріп төлеу деңгейі көрсеткіштерін қосу
3. Ақша жинайтын инкассаторлардың қалыптастырылған бөлек 
командасы



Компания «Сауда Интер» признана надёжным партнером, предоставляющим качественный и стабильный сервис
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КОМПАНИЯНЫҢ ТАУАР ҚОРЖЫНЫ

Дистрибуцияның негізгі санаттары:
• бакалея;
• тез дайындалатын өнімдер;
• консервацияланған көкөніс пен жеміс-жидек;
• снек өнімдері;
• кондитерлік өнімдер;
• дәмдеуіштер;
• сусындар;
• майонез өнімдері.

Біз танымал брендтермен – FMCG тауарлар нарығының көшбасшыларымен жұмыс істейміз.
"Сауда Интер" компаниясы жаппай сұранысқа ие тауарларды, атап айтқанда, азық-түлік өнімдерін сату 

және таныту саласындағы жеткізушілер мен клиенттерге сапалы және тұрақты қызмет көрсететін сенімді 
серіктес ретінде танылды.



ОРИМИ - одинизкрупнейшихимпортеровипроизводителейчайнойикофейнойпродукции
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КОМПАНИЯНЫҢ ТАУАР ҚОРЖЫНЫ

(көлемді қоржын, әдетте, нарық көшбасшыларымен жұмыс істейміз)

Pepsi– PepsiCo компаниясының алкогольсіз газдалған сусыны, 
әлемдегі ең танымал халықаралық брендтердің бірі.

Ряба СБ– жалпыхалықтық дауыс беру нәтижелері бойынша 
"Ресейдегі №1 өнім».

Mareven Food компаниясы – Ресейдегі жылдам дайындалатын 
өнімдердің ең ірі өндірушісі.

Жарма және астық өнімдерінің ірі өндірушілерінің бірі.
Кәсіпорын Алтай өлкесінде жарма өндірісі бойынша бірінші орын 
алады.

ОРИМИ – шай және кофе өнімдерінің ірі импорттаушылары мен 
өндірушілерінің бірі.



Компания «РКК-Трейд»входит в группу лидеров российского рынка бисквитной продукции 
длительногохранения.Выпускаетширокийассортиментмучныхкондитерскихизделийизразныхвидов 
теста.

Кухмастер - Широкий ассортимент вкусов и форматов упаковки бакалейной 

продукции.

Компанией "Маревен Фуд Тянь-Шань" был выпущен на рынок новый, яркий, 

солнечный и такой летний продукт – лимонад под брендом SUNBEL!

Компания «Матяш» занимает лидирующее место среди предприятий пищевой
промышленности России и является крупным производителем сухих завтраков.

АО «Прогресс» является лидером на российском рынке детского питания и уже
более 27 лет выпускает натуральную и полезную продукцию для малышей
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КОМПАНИЯНЫҢ ТАУАР ҚОРЖЫНЫ
(көлемді қоржын, әдетте, нарық көшбасшыларымен жұмыс істейміз)

Кухмастер– бакалея өнімдерін орау форматтары мен дәмдерінің ауқымды 
ассортименті.

"Маревен Фуд Тянь-Шань" компаниясы нарыққа жаңа, айқын, шуақты 
және нағыз жазғы өнім – SUNBEL брендінің лимонадымен шықты!

"Матяш" компаниясы Ресей тамақ өнеркәсібі кәсіпорындары арасында 
жетекші орынға ие және құрғақ таңғы астың ірі өндірушісі болып табылады.

"Прогресс" АҚ Ресей балалар тағамы нарығының көшбасшысы болып 
табылады және 27 жылдан астам уақыт бойы балалар үшін табиғи және 
пайдалы өнімдер шығаруда.

"РКК-Трейд" компаниясы ресейлік ұзақ сақталатын бисквит өнімдері 
нарығының көшбасшыларының тобына кіреді. Қамырдың әр түрлі 
түрлерінен ұннан жасалатын кондитерлік өнімдердің ауқымды 
ассортиментін шығарады.
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КОМПАНИЯНЫҢ ТАУАР ҚОРЖЫНЫ

(көлемді қоржын, әдетте, нарық көшбасшыларымен жұмыс істейміз)

"Кунцево" тобы таңғы құрғақ ас, картоп чипстары, сұлы жармасы мен тез 
дайындалатын ботқалар, жүгері қауыздары мен ішіне түрлі дәмдер 
салынған дәнді үлпілдектерді шығарады.

Главпродукт – Ресейдің ет, сүт, көкөніс және балық консервілерін өндіретін 
жетекші компаниясы.

Dr.Körner кез-келген талғамға сай бүтін дәннен табиғи қытырлақ нан мен 
тез дайындалатын ботқалар шығарады.

"Глубокский молочно-консервный комбинат" ААҚ –Беларусь 
Республикасында да, ТМД елдерінде де сүт өнімдерінің ірі өндірушілерінің 
бірі. Табиғи сүт өнімдерінің 80-ге жуық түрін шығарады.

"Конфитрейд" – ішінде тәттілері бар ойыншықтар, шоколад 
жұмыртқалары, свитбокстар бағыттары бойынша көшбасшылар. 
Ассортимент қоржынында маусымдық және мерекелік өнімдерді қоса 
алғанда, меншікті және лицензиялық сауда белгісімен шығарылатын 
тауарлардың 350-ден астам атауы бар.



«Анвар» - казахстанская сеть супер и гипермаркетов, магазинов оптовой торговли. 
Активно развивается во многих городах Республики Казахстан

«Алтындар» - собственная сеть супер и гипермаркетов, работающая на рынке в
г.Уральск с 2005 года. Сегодня это 20 действующих магазинов, расположенных на
территории города Уральска и Аксай
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«Дина» - Казахстанская сеть. Первый магазин был открыт в 1999г. На сегодняшний 
день сеть представлена в Актюбинской, Мангистауской областях и в г.Уральске

«Суровский» - локальная сеть насчитывает семь супермаркетов в Западно-
казахстанской области

КЛИЕНТТЕР - СУПЕРМАРКЕТТЕР ЖЕЛІСІ

"Алтындар" – Орал қаласының нарығында 2005 жылдан бері 
жұмыс істеп келе жатқан супер- және гипермаркеттердің меншікті 
желісі. Бүгінде оның Орал және Ақсай қалалары аумағында 
орналасқан 20 дүкені бар

"Дина" – қазақстандық желі. Бірінші дүкен 1999 жылы ашылды. 
Бүгінгі таңда желі Ақтөбе, Маңғыстау облыстарында және Орал 
қаласында қызметін жүргізуде.

"Анвар" – супер- және гипермаркеттердің, көтерме сауда 
дүкендерінің қазақстандық желісі. Қазақстан Республикасының 
көптеген қалаларында белсенді дамып келеді.

"Суровский" – бұл жергілікті желінің Батыс Қазақстан облысында 
жеті супермаркеті бар.



«Дана» - торговая сеть широко представлена в Мангистауской области, развивает 
сервис интернет-магазина Dana-market.kz

«Лидер» - казахстанская сеть супермаркетов насчитывает более сорока торговых
точек в Атырау и Кульсары, Уральске и Актау, Павлодаре и Аксае

«Ярмарка» - локальная торговая сеть города Атырау

«Детский мир» - Группа компаний «Детский мир» является мультиформатным 
оператором розничной торговли. Представлена во многих городах Республики 
Казахстан.
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КЛИЕНТТЕР - СУПЕРМАРКЕТТЕР ЖЕЛІСІ

"Лидер" – қазақстандық супермаркеттер желісінің Атырау мен 
Құлсары, Орал, Ақтау, Павлодар және Ақсайда қырықтан астам 
сауда нүктелері бар.

"Дана" – сауда желісі Маңғыстау облысында қанат жайған, Dana-
market.kz интернет-дүкені сервисін дамытуда.

"Ярмарка" - Атырау қаласының жергілікті сауда желісі.

"Детский мир" - "Детский мир" компаниялар тобының бөлшек 
саудадағы мультиформатты операторы болып табылады. 
Қазақстан Республикасының көптеген қалаларында ашылған.



Нарықта 2005 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан 
Батыс Қазақстан облысының табысты және серпінді 

дамып келе жатқан желісі. 
Орал және Ақсай қалалары аумағында жұмыс істеп 

тұрған 20 дүкені бар. 

"Алтындар" сауда желісі дегеніміз:
• Клиенттің қажеттіліктеріне бағытталған азық-түлік 

өнімдерінің ауқымды ассортименті. 30 000-нан астам 
тауарлардың атауы (SKU) ;

• Жаңа өндірілген өнімдер және меншікті өндіріс – жаңа 
дайындалған және өзі шығаратын жоғары сапалы 
өнімдердің кең таңдауы;

• Жеке сауда маркаларының өнімдері – негізгі тауар 
санаттарында "Алтындар" брендімен шығарылатын 
өнімдердің үлкен таңдауы;

• Ақылға қонымды баға мен сапа және тартымды акциялар;
• Жергілікті тауар өндірушілердің азық-түлік өнімдерін 

ұсыну;
• Акция мен шегерімдердің табысты бағдарламасы.
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"АЛТЫНДАР" МЕНШІКТІ СУПЕРМАРКЕТТЕР ЖЕЛІСІ



2015 жылы желінің меншікті сауда маркасы пайда 
болды.  

Марка ассортименті 
күнделікті сұранысқа ие тауарлармен жүйелі түрде 

толығып отырады. Бренд желінің атауымен аттас және 
негізінен орташа баға сегментінің өнімдерін ұсынады.

Сапаның кепілдендірілген деңгейі, бағаның 
қолайлылығы және тауардың үзілмеуі сату үдерісінің 
үздіксіздігін және тұтынушыларымыздың бейілділігін 

қамтамасыз етеді.

I N T E R

ЖЕЛІНІҢ МЕНШІКТІ САУДА МАРКАСЫ



Меншікті көлік-логистикалық кешеннің (6 мың ш.м.) 
болуы өнімнің сапалы сақталуына кепілдік береді: 

• Жүктерді автомобильдерден және ТЖ вагондарынан қабылдау
• Ауыр жүк автомобильдерінің тұруына және маневр жасауына ыңғайлы алаңдары бар (3 гектардан 

астам) 
• Өрт дабылдамасы мен өрт сөндіру жүйесі
• Желдету жүйесі
• Телекоммуникация
• Қойма есебін автоматтандыру

I N T E R

МЕНШІКТІ ҚОЙМА КЕШЕНІ



«Сауда-Интер»

жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігі
Қазақстан Республикасы

Батыс Қазақстан облысы 

Орал қ. Түркістан көш., 26

«Сауда-Интер»

Товарищество с ограниченной 

ответственностью
Республика Казахстан

Западно-Казахстанская область 

г.Уральск, ул. Туркестанская, 26

Тел: 8(7112)93-37-23,93-37-24 info@sauda-invest.kz

Біз болашағы зор ынтымақтастыққа 
әзірміз!

mailto:info@sauda-invest.kz

