
Корпоративна
співпраця
з видавництвом
«Каламар»



«Каламар» це:
• Книги для розвитку емоцій у дітей;
• Книги про екологію;
• Незвичайні енциклопедії;
• Книги для найменших;
• Захопливі художні історії для підлітків;
• Колекційні арт-видання для дорослих.

Наші книги надихають читати, рятувати
планету, розуміти і поважати будь-які
емоції, дізнаватися цікаві факти про все на 
світі!

Робимо дітей щасливими через розуміння
себе і усвідомлення власного місця в світі.



Виклики HR та PR 
відділів під час війни

Прибутки багатьох компаній закономірно впали 
в порівнянні з 2021 роком. Зменшилися 
бюджети на HR та PR.

Але підрозділи повинні виконувати свої задачі, 
адже позитивний імідж критично важливий для 
компаній: як серед співробітників, так і в 
суспільстві.

З усвідомленням цього видавництво «Каламар» 
робить свою пропозицію співпраці.



Об’єднуємося заради 
перемоги

Як продемонструвати членам команди, 
що вони справді важливі? Найдієвіший
спосіб – виявити турботу про їхніх дітей.

Якісні та гарні книжки для розвитку
інтелекту, емоційної сфери, неймовірно
захопливі підліткові книги стануть
гарним вайбом для їхніх батьків – ваших 
співробітників.



Книги у подарунок завжди 
актуальні

Ви можете особливо підтримати дітей
працівників, які зараз на фронті або
постраждали від військових дій росії на 
території України.

Ми запропонуємо психотерапевтичні книги, які
допоможуть дітлахам розібратися з власними
емоціями, опанувати гнів, страх, сум, віднайти
внутрішню впевненість у собі.



Пропозиція видавництва 
«Каламар»

• Подарунки співробітникам;
• Подарункові сертифікати;
• Брендування книг, упаковка, сувеніри;
• Проведення виїзного ярмарку;
• Допомога в реалізації соціальних

проєктів компанії;



Подарунки
співробітникам

• Книги від «Каламар» обов’язково
потішать дітлахів і дорослих.

• Підберемо подарунки на свято 1 
вересня, Святого Миколая, Новий рік, 
Різдво, інші державні або
корпоративні свята.

• Запропонуємо книги для кожної 
вікової групи.



Брендування книг, 
сувеніри

Книги можна оздобити корпоративною 
символікою, логотипом бренду, 
зверненням керівника компанії.

На замовлення ми змакетуємо і 
виготовимо:

• суперобкладинки;
• наліпки;
• листівки;
• закладки та інші матеріали і сувеніри, 

які ви захочете долучити до подарунку.



Подарункові сертифікати
Складно обрати подарунок?

Пропонуємо подарункові сертифікати на 
різні суми для ваших співробітників, 
партнерів, корпоративних подій
(наприклад, в якості призів) тощо.

Постійним партнерам надамо промокоди
на покупки книг Каламар для 
співробітників на цілий рік.



Виїзні ярмарки

Внесемо яскравий книжково-
розвивальний елемент у будь-які офлайн-події
вашої компанії. Приїдемо на вашу локацію зі
своїми книжками, забезпечимо призами для 
розіграшів, проведемо презентацію, цікаво
поспілкуємося з вашими гостями про 
емоційний інтелект та навколокнижкові теми.

Ми регулярно беремо участь в книжкових
ярмарках і кожна така подія доводить – книги 
видавництва «Каламар» не залишають
байдужими і викликають захват у дітей та їхніх
батьків.



Реалізація соціальних
проєктів

Більшість українських дітей переживають
емоції, з якими їхні однолітки дотепер не 
стикалися.

Школи і центри по роботі з внутрішньо
переміщеними особами вже використовують
книги видавництва «Каламар» для роботи з 
дитячими емоціями.

Ми маємо апробовані психолого-педагогічні
методики роботи з дітьми по цих книгаї. 
Йдеться про школу в м. Буча, центри для 
біженців в Запоріжжі, Дніпрі, Дрогобичі.



Ви можете допомогти в цій важливій і вдячній
роботі, якщо закупите комплекти книг для 
шкіл, дитячих садочків, волонтерських центрів
тощо.

Видавництво «Каламар»:

1. Підбере дитячі книги, створені
психотерапевтами зі світовим ім’ям.
2. Надасть методики роботи з книгами, по яких
легко організувати з дітьми групові заняття. 
3. Зконтактує зі школами, дитячими садками та 
іншими установами, готовими працювати з 
дітьми.

Суспільно вагома
діяльність вашої компанії



Відбудуємо Україну разом
Ознайомитися з переліком книг Каламар можна за 
посиланням:
https://kalamar.ua/books/

Надамо усю необхідну інформацію та прорахуємо 
вартість за номером:

+380 67 2364085

Обговоримо і реалізуємо будь-які ваші ідеї.

Попович Ольга,

засновниця видавницва «Каламар»

https://kalamar.ua/books/
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