
НАДІЙНИЙ ПОСТАЧАЛЬНИК IT-РІШЕНЬ



Хто ми є?
ТОВ «АСАП ДЕМО» - це компанія яка об'єднала
фахівців з багаторічним досвідом роботи і має
широкий асортимент продукції від багатьох
відомих світових брендів в області
інформаційних технологій. Зосередивши свою 
діяльність на передових технологіях, компанія
пропонує своїм клієнтам широкий спектр 
товарів і послуг, спрямованих на підвищення
ефективності. Компанія сприяє формуванню IT-
грамотності для розвитку української економіки.
ТОВ «АСАП ДЕМО», зосереджує увагу на 
потребах клієнтів, не обмежує цільову
аудиторію і надає послуги як корпоративному 
сегменту, так і представникам малого та 
середнього бізнесу, підбираючи найкращі
рішення в залежності від конкретної діяльності
компанії.
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Наші рішення

• Комп’ютерне обладнання
• Системи захисту інформації
• Серверні рішення для 

зберігання данних
• Системи відеонагляду
• Офісне обладнання

• Програмне забезпечення
• Комп’ютерне обладнання
• Інтерактивне обладнання
• Комплексні кабінети для 

навчання

• Офісне обладнання
• Хмарні рішення
• Захист від мережевих

атак
• Системи зберігання

даних, сервери

• Захист інформації і баз 
даних

• Телемедицина
• Операційні
• Програмне забезпечення

Ми знаходимо рішення. Ми досягаємо мети.

Ми створюємо рішення, які впливають на результат ваших проектів

Державні установи Освіта Малий і середній бізнес Медицина
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Комп’ютерне 
обладнання

Інтерактивне обладнання, 
відео-стіни

Офісне 
обладнання

Системи 
відео-нагляду

Серверне 
обладнання

ПЗ для захисту 
інформації
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Наші послуги

Консалтингові послуги
направлені на: економію
коштів, контроль якості IT 
структури, безперебійну
роботу підприємства і 
звітність.

IT аудит – це оцінка станів і 
діагностика інформаційних 
технологій у компанії, 
наскільки вони відповідають 
вимогам Вашого бізнесу. 
Результатом IT-аудиту є звіт
про  поточний стан 
досліджуваних областей, а 
також висновки і рекомендації
про необхідність розвитку
чимодернізації існуючих
інформаційних та інженерних
систем.

• Підтримка роботи
офісу

• Свій сервісний центр 
(м. Київ)

• Виїзд спеціаліста
• Гарантія якості
• Робота на результат

Ми надаємо професійні послуги для Вашого бізнесу

Консалтинг Аудит Технічна підтримкаПобудова IT-інфраструктури

Наша компанія пропонує 
послуги з розробки ІТ 
інфраструктури, що згодом 
сприяє підвищенню 
продуктивності компанії 
замовника. В результаті 
загального підходу до 
модернізації і поліпшення ІТ 
інфраструктури клієнт отримає 
можливість якісного розвитку 
бізнесу, впровадження нових 
технологій при мінімальних 
інвестиціях.

Компанія року 2019



Наші партнери:. . . . .
Сьогодні компанія «АСАП ДЕМО» 
пропонує своїм замовникам не тільки 
якісну комп’ютерну техніку, а і 
комплексні рішення, які впивають на 
результат якості і швидкості роботи. 
Ми є офіційними представниками 
виробників комп`ютерної техніки А-
брендів, тому завжди ручаємося за 
якість товару. Нашими партнерами 
вже стали: Acer, Asus, Lenovo, HP, ESET, 
Microsoft, Dell, Xerox, Cisco, LG, Dell 
EMC, HP Enterprise, Samsung, Canon, 
Bitdefender та інші провідні виробники 
техніки. 
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ТОВ «АСАП ДЕМО є партнером 
у програмі Acer Synergy

LG
Авторизований партнер LG 
Electronics по напрямку реалізації 
та супроводу ІТ-продукції

Авторизований партнер та 
постачальник рішень DELL EMC

Сертифікований менеджер з 
продажу рішень Lenovo

Сертифікований спеціаліст HP 
Enterprise

Сертифікований технічний 
спеціаліст та менеджер з 
продажу ESET

Авторизований постачальник 
рішень компанії Canon

Сертифіковані спеціалісти 
Microsoft

Сертифіковані спеціалісти курсу 
«Оскарження в публічних 
закупівлях»
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Команда ASAPDEMO пропонує IT-рішення і надає 
послуги на всій території України.

Нашими клієнтами вже стали:
• Головні управління пенсійного фонду України в 

різних областях
• Національна суспільна телерадіокомпанія 

України
• Департамент гуманітарної політики 

Дніпропетровської міської ради
• Господарські суди Вінницької і Запорозької 

областей 
• Міністерство охорони здоров’я 
• Управління освіти різних областей України
• а також інші державні та комерційні замовники, 

які задоволені якістю поставленої техніки, 
гарантійним та сервісним обслуговуванням. 

Головний офіс
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Альянс
громадського 
здоров’я

Ми цінуємо кожного клієнта, та дякуємо їм за довіру

Українська приватна 
телекомунікаційна 

компанія

Телеканал «Київ»

Міністерство 
охорони здоров’я

ЦНАП різних районів 
м.Київ

Національна суспільна 
телерадіокомпанія 

України

«Альянс громадського 
здоров’я»

Господарські суди 
Вінницької та 

Запорізької областей

Департамент 
гуманітарної політики 

Дніпропетровської 
міської ради

Центр громадського 
здоров’я

Головні управління 
Пенсійного фонду в 
16 областях України
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Динаміка участі у публічних закупках за 2019 рік

Місяць аукціону

- Не розглянутий - Дискваліфікований

- Лот неуспішний- Договір підписаний

- На розгляді

24%
Середньостатистична економія закупівлі

4.223
Середня к-сть учасників

37 957 547 грн.
Підписано 46 контрактів

169 853 840 грн.
Подано 175 пропозицій

Компанія року 2019



АСАПДЕМО в 2019 році була 
розглянута серед 1378 компаній з 
заявленим рівнозначним видом 
діяльності та серед представників 
малого та середнього бізнесу 
регіону м. Київ. За результатами 
експертного аналізу компанія 
рекомендована до співпраці, 
внесена в реєстр Надійних та 
інвестиційно привабливих 
підприємств України та  отримала 
статус Компанія року 2019 від 
Всеукраїнського галузево-
аналітичного центру. 

Ми пишаємося своїми 
досягненнями та дякуємо клієнтам 
за вибір та довіру!
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Ефективні інструменти 
управління

Ми придумуємо і втілюємо в 
життя нові ефективні 
інструменти управління 
бізнесом

Сучасні інформаційні 
технології

Ми допомагаємо клієнтам 
реалізувати їх задуми і плани за 
допомогою сучасних 
інформаційних технологій 

На одній хвилі

Ми детально розбираємося 
розбираємся з бізнесом клієнта, 
перебуваємо з ним «в одному 
човні», мислимо його 
категоріями, ми – компаньйони.

Розвиток

Наші клієнти хочуть 
розвиватися і рости разом з 
ринком або швидше нього, 
використовуючи сучасні 
технології, і зацікавлені в 
підвищенні ефективності свого 
бізнесу

Команда

У нашій команді – яскраві і 
цілеспрямовані особистості, що 
працюють в одній команді, 
професійні знавці своєї справи

Партнер

Ми не просто постачальник, а 
партнер, готовий прийти на 
допомогу клієнту у будь-якій 
ситуації. Ми не женемося за 
миттєвим прибутком, ми 
пропонуємо довгострокове 
співробітництво
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Питання/відповідь:. . .. .
Чим ви кращі 
за інших?

Як в цьому 
можна 
переконатись?

Що може 
говорити про 
вашу надійність і 
стабільність?

Скільки років ви 
на ринку?

Переконатись у наших результатах можна тільки 
проаналізувавши пройдений етап роботи. А саме, за 
допомогою аналітики Prozzoro та Clarity Project.

Ми – сучасна компанія, яка цінує своїх фахівців і вкладає 
ресурси в їх розвиток та підвищення кваліфікації. Ми 
економимо реальні кошти своїх клієнтів і вирішуємо всі 
серйозні проблеми.

Щорічні показники приросту замовлень, 99% позитивних 
відгуків клієнтів, що залишились задоволені нашою 
співпрацею, а саме якістю товарів та наданих послуг. 

Ми – молода компанія, заснована на початку 2017 року. 
Проте, за цей час ми зрозуміли, що кількість років на ринку не 
говорить про якість послуг. А також ми пишаємося високою 
кваліфікацією наших спеціалістів, їх багаторічним досвідом та 
сучасним поглядом на інноваційні технології.

Компанія року 2019



Наша команда:. . .. .
Возний Андрій

Директор 
ТОВ «АСАП ДЕМО»
va@asapdemo.com

Єременко Олександр

Начальник технічного 
відділу ТОВ «АСАП 
ДЕМО»
yo@asapdemo.com

Лобода Богдан

Провідний інженер 
ТОВ «АСАП ДЕМО»
lb@asapdemo.com

Апухтіна Марія

Керівник 
юридичного відділу 
ТОВ «АСАП ДЕМО»
am@asapdemo.com
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Контакти:

+38 044 379 30 87

Київ, вул. Бориса Гмирі 8Б

office@asapdemo.com

. . . . .
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