
Комерційна пропозиція від ТМ  Intboard
Інтерактивна панель в повній комплектації 

Засоби навчання та обладнання
відповідно до наказу МОН №574

41600, вул. Успенсько-Троїцька 37а
ЕДРПОУ 41602230

Термін поставки: 5 робочих днів.
Термін гарантійного обслуговування: 12 місяців.
Адресна доставка з підйом на поверх — безкоштовно
Майстер-клас по користуванню обладнанням - безкоштовний
Разом з дошкою надаються 2 типи безкоштовних програм 

Більше інформації у нас на сайті: intboard.com.ua

Якщо у вас виникли додаткові питання, будемо раді на них відповісти за телефоном 
0949057582 або (097)6696534  Аліна Яременко та поштою   
a.yaremenko@intboard.com.ua або
info@intboard.com.ua

Intboard 2021

Найменування
Кількіс

ть
Ціна за одиницю, 

грн Сума, грн

1

Інтерактивна панель INTBOARD TE-Tl 65 з 
Модулем OPS INTBOARD i5/8Gb/SSD 256 GB з 
інтегрованою Програмною продукцією 
Microsoft Windows 10 Professional x64 Ukrainian 
OEM (FQC-08978) та Офісним додатком 
Microsoft Office Home and Student 2019 3 126 250 378 750

2
Ліцензія користувача програмного 
забезпечення Corinth 3D 3 4 685 14 055

3 Мобільна стійка до панелі 3 12 900 38 700

4 Веб-камера Logitech C505HD 3 2 990 8 970

Загальна вартість 440 475грн.

https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5eb/562/bb6/5eb562bb6a5a3349607269.pdf
https://intboard.com.ua/
mailto:a.yaremenko@intboard.com.ua
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ХАРАКТЕРИСТИКА, 
ВЛАСТИВІСТЬ, 
ОСОБЛИВІСТЬ

ПЕРЕВАГА ЩО ЦЕ ВАМ ДАЄ?

Наша частка на ринку 
інтерактивного 
обладнання 27%

Це майже третина всього 
реалізованого 
інтерактивного 
обладнання в Україні

Обираючи нас Ви будете впевнені, 
що нам довіряють третина Ваших 
колег, а це означає, що у нас якісне та 
надійне обладнання. Маємо всі 
відповідні свідоцтва МОН України та 
технічні експертні сертифікати.

Рівень 
обслуговування NPS 
(показник індекса 
лояльності клієнтів) 
85+%

Цифра 85+% означає, що 
всі наші клієнти 
оцінюють співпрацю з 
нами найвищими балами 
(9-10 балів)

Співпраця з нами буде для Вас 
приємним досвідом і Ви точно будете 
задоволені результатом. 

Переможець в 
номінації “Краще 
підприємство країни” 
2018 року.

Нашу роботу оцінюють 
не лише наші 
клієнти/партнери, але й 
держава. 

Ви будете впевнені, що співпрацюєте 
з компанією, яка працює на законних 
підставах, притримуючись усіх 
нормативно-правових актів. 

Більше 4000 класів 
вже використовують 
продукцію ТМ 
Intboard.

Цифра 4000 означає, що 
наша компанія  
реалізувала більше 4000 
одиниць інтерактивного 
обладнання.

4000 одиниць обладнання означає, 
що нас обирають не для одноразової 
співпраці, а для закупівель на 
державному рівні. Наше обладнання 
використовують для навчання більше 
100 000 дітей, а отже нам довіряють, 
нас рекомендують. Ми маємо 
великий досвід у цій сфері. З нами 
надійно мати справу.

Більше 6000 
користувачів 
відвідали наші 
майстер-класи

Наш сертифікований 
АІРО спікер навчив  6000 
користувачів 
застосовувати наше 
обладнання та ПЗ

Купуючи наше інтерактивне 
обладнання Ви гарантовано 
навчитесь ним користуватись. Наше 
обладнання на 100% буде 
використовуватись у Вашому закладі.

Разом з нашим 
інтерактивним 
обладнанням Ви 
отримаєте 
спеціалізоване ПЗ 
(“Intboard EasyStart” та 
“Intboard Простір”, 
або програмну 
оболонку “Intboard 
Joy” з наповненням 
на вибір)

Ми надаємо ПЗ 
абсолютно безкоштовно, 
в подальшому ПЗ не 
потребує ніяких 
щорічних оплат, на 
відміну від багатьох ПЗ 
інших компаній.

Придбавши наше обладнання, Ви 
отримуєте комплексне рішення 
(інтерактивне обладнання та 
програмне забезпечення), яке не 
потребує щорічних додаткових 
витрат.

https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5eb/562/bb6/5eb562bb6a5a3349607269.pdf

