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Про компанію
З 1985 року компанія MOTTO займає лідируюче місце у сфері листівок і подарунків.
MOTTO – це стабільна та надійна компанія у постійному розвитку, що складається з 

команди відданих співробітників у нашому головному офісі поблизу міста Копенгаген, 

Данія та інших офісах в Фінляндії, Швеції, Україні і Росії.
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Міжнародний успіх
В даний час нашу продукцію можна придбати в більш ніж 40 країнах світу.

«MOTTO» дистриб’ютор товарів серед більшості країн Північної та Східної 
Європи (Данія, Фарерські острови, Гренландія, Ісландія, Фінляндія, 

Швеція, Росія, Білорусь, Україна та інші країни СНД).
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Стандарти якості і відповідальність
Безкомпромісно високий рівень!

Наша продукція призначена для малят та підлітків і ми цілком усвідомлюємо вагу цієї величезної відповідальності.

Виконання всіх юридичних вимог і навіть більше!
У більшості випадків ми не задовольняємося "просто" виконанням законодавчих вимог. Де це можливо, ми постараємось зробити ще краще! 

Якість затверджена TÜV, установою в Німеччині, яка перевіряє безпеку технічних пристроїв (об'єднання Технічного нагляду) 
Від ідеї, дизайну та розробки концепції до виробництва, контролю якості та логістики - все уважно контролюється. Під час розробки кожного 

товару ми додатково консультуємось з TÜV. Це гарантує нашій продукції найвищий рівень якості та безпеки.
Розробляючи наші товари ми дивимося в майбутнє і піклуємося про те, щоб вони радували Вас своєю якістю протягом довгих років.

Справедливі умови праці
Для нас важливо бути в курсі робочих зобов'язань, погоджуючись з умовами праці на виробничих площах.

Саме тому було логічним кроком, наше приєднання до BSCI (www.bsci-intl.org) і спільне прагнення до довгострокового поліпшення умов праці 
на виробництві з іншими 900 компаніями , що входять в Business Social Compliance Initiative. Головною метою об'єднання BSCI є поліпшення 

соціальних умов праці. BSCI активно виступає за заборону дитячої праці та забезпечення охорони праці на робочому місці.

Друкована продукція на сертифікованому FSC папері
Вся наша паперова продукція друкується на папері сертифікованому FSC нашим постачальником з 01.01.2014.

Заради збереження навколишньго середовища ми економимо існуючі запаси бумаги.
Це означає, що на випущених до 01.01.2014 товарах, логотип FSC розміщен не буде .
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Розробка продукції
Розробка продукції - основа нашого успіху. Розробка здійснюється при тісній взаємодії між 

відділами графіки, дизайну та закупівель. Спільне управління цих відділів забезпечує точне 
планування і координацію, а також обмін досвідом за допомогою:

- спільної уваги до тенденцій
- сучасній художній розробці продукції

- упаковці, тестуванню якості та безпеки
- розробки презентаціі товара в магазинах

Мотто це: Якість з повною віддачею і вірою у свою справу
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Наш асортимент концепцій
Наше барвисте портфоліо концепцій включає високоякісні листівки, модні товари і подарункові вироби в великому 

асортименті, наприклад, -TOPModel, Princess Mimi, Ylvi & Minimoomis, Monster Cars, Snukis, Miss Melody та інші.
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Магазини
Наші барвисті і привабливі

товари та дисплеї завжди привертають увагу покупців!
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Візуальний маркетинг
МОТТО надає допомогу і необхідні матеріали для стандартного або індивідуального 

візуального маркетингу:

• Банери всередині / зовні приміщення
• Декоративні вивіски

• Полиці і стійки
• Лайтбокси та світлові вивіски

• Необхідні для продажів матеріали
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Ми ♥ TOPModel
Ми не можемо не відзначити предмет нашої особливої гордості і підкреслити концепцію TOPModel: "Гламурно-

творчий всесвіт", який, крім популярного веб - сайту, творчого журналу і широкого вибору модних товарів, 
включає також безліч заходів у магазинах і груп в соціальних мережах.

Прикладом цієї успішної єдності між засобами масової інформації та продукцією є унікальні навчальні посібники з 
дизайну малюнків у розмальовках TOP Model, а також на каналі TOPModel YouTube.
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TOPModel + 
«Концепт в концепції» - Новітня розробка для товарів TOPModel!

Книжки для малювання включають в себе покрокове колористичне навчання, 
яке пропонує молодим художникам вивчити всі секретні методи малювання та 
отримати фантастичні результати розмальовок + QR-код для прямого доступу 

до відеоуроків на каналі "TOPModel" на YouTube.
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Журнал TOPModel by Depesche

TOPModel - Креативний Журнал від Депеш (by Depesche),
який випускається в 16 країнах Європи, а саме : 
Німеччині, Швейцарії, Австрії, Голландії, Бельгії, Данії, 
Фінляндії,Швеції, Італії, Польщі, Росії, Великобританії,
Франції та Іспанії, а також експортується в інші країни.

Журнал TOPModel орієнтований на молодих, модних і 
креативних дівчат. Це журнал про моду, красу, творчість і
дружбу у блискучому світі 13-и ТОП Моделей, які мають
різні характери, що допомагає дівчатам у виборі своєї
улюбленої моделі.
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TOPModel + соціальні мережі
Щоб бути в курсі останніх новин TOPModel, швидко дізнатися про новинки, конкурси і т. д. шанувальники TOPModel
можуть слідувати за ними на Facebook, Інстаграм і YouTube, а також бути частиною спільноти на сайті top-model.biz

Інтернет сторінка TOPModel www.top-model.biz, підтримує концепцію, об'єднуючи найкраще з журналу, товарів і 
гламурного світу дівчат TOPModel. Інтернет сторінка TOPModel пропонує своїм шанувальникам велику кількість ігор, 
розваг, форумів, змагань, тестів і т.д. Наша сторінка закликає користувачів бути активними і творчими, пропонуючи 
велику кількість веселощів і дизайнерських проектів.

Понад мільйон шанувальників вже приєдналися 
до світу www.top-model.biz (все безкоштовно) і 
кожен день тисячі і тисячі користувачів 
завантажують свої малюнки, реєструються на 
форумі, грають в ігри і одягають своїх топ-
моделей для аватарки! На даний момент наш 
сайт працює на 13 мовах, в тому числі 
англійською та російською.
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Ставайте нашим партнером
Різноманітність концепцій від МОТТО - це вигідне доповнення вашого асортименту! Ви будете в захваті від 
концепцій MOTTO, а також успіху нашої продукції серед малюків і підлітків. Головними нашими клієнтами є 
універмаги, магазини іграшок, книжкові магазини, а також магазини подарунків. Всі без винятку задоволені  

асортиментом нашої продукції.

Консалтинг 
МОТТО має досвід з продажу та консалтингу, дає індивідуальні поради та знає свій щоденний бізнес. Ми є вашим партнером і 

працюємо разом з вами для створення найкращого рішення, яке відповідає вашим потребам та вимогам.

Ексклюзивний асортимент продукції
MOTTO пропонує широкий асортимент товарів для дітей різних вікових груп, який завжди представлений в єдиній серії.

Товари весь час оновлюються і продажі тримаються на рівні вище середнього.

Замовлення – доставка  – продаж
Наші канали замовлень і логістики є ефективними, швидкими і сучасними. Більше ніякого тривалого очікування!

Рекламні матеріали та післяпродажний сервіс
Все, що ви побажаєте: плакати для ваших вітрин, спеціальні стенди або навіть можливість запропонувати своїм споживачам 

дитячий конкурс (майстер-клас) з нашими товарами. Ми будемо раді надати активну допомогу і необхідну підтримку.
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Контакти

MOTTO Данія
www.motto.dk | office@motto.dk | (+45) 46 56 55 33

MÖTTO Фінляндія
www.motto.fi | office@motto.fi | (+358) 0201-553450

MOTTO Швеція
www.motto.se | office@motto.se | (+46) 08-233 233

МОТТО Росія
www.motto.com.ru | info@motto.com.ru | +7 (495) 532 51 55

MOTTO Міжнародний
www.motto.eu | office@motto.dk | (+45) 46 56 55 33

MOTTO Украина
www.motto.eu | ukraine@motto.dk | (+45) 46 56 55 33
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