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OMBIZ Payments:
працюємо без зайвих рухів, швидко і зручно!

#ebiz2020



Будьмо знайомі!
• Засновниця і очільниця 
Тренінгового центру СУТО

• Незалежна експертка з 
видавничої справи

• Підприємиця-практик
• Лайф-коуч, бізнес-тренерка, 
мотиваційна спікерка



РОЗІГРАШ



Будьмо дружніми! 

• www.suto-tc.com

• https://bit.ly/2X4eWyJ

http://www.suto-tc.com/
https://bit.ly/2X4eWyJ


Цифри і факти!

• 2-й рік у ОМБІЗ Картелі
• 20 років роботи у видавництві
• 22 роки роботи вчителем у 
школі

• 30 – авторка тридцяти видань
• 2 роки діяльності СУТО
• 87 тренінгів наживо
• 5111 учасників тренінгів



Цифри і факти!

• 12 вебінарів – понад 3000 
учасників

• 2 онлайн конференції – понад 
4000 учасників

• 2 Міжнародні конференції для 
викладачів англійської: 7 країн-
учасниць, близько 400 учасників

• TESOL – ПЕРШИЙ в Україні курс 
підвищення кваліфікації для 
викладачів англійської



ОМБІЗ формула 

•ЯК?



Ми запускаємо подію!

• Учасники готові до 
оплати!

• Що далі?



Традиційно-початковий
• Подія-оголошення у соцмережах

• E-mail Розсилка 
“вручну”• Номер картки
• + умови повідомлення про 
оплату: скан-фото чека, 
телефонний дзвінок  тощо

• Табличка в 
Excel

ЧАС! РЕСУРС! 
Невизначені 
оплати!

“Старий світ”
За Орестом 
Зубом))



Традиційний модерн
• Подія-оголошення у соцмережах

• E-mail Розсилка “професійно”

• Номер картки Розрахунковий 
рахунок• + умови повідомлення про 
оплату: скан-фото чека, 
телефонний дзвінок  тощо

• Групи у 

ЧАС! РЕСУРС! 
Невизначені 
оплати!

• Лендінг 

“Старий світ”
За Орестом 
Зубом))

• Автоматичні 
листи 



Модерн

• Розрахунковий рахунок

• Групи “не оплатили” + 
“оплатили”

ЧАС! РЕСУРС! 
ВРУЧНУ!

• Лендінг + КНОПКА 

• Повідомлення про оплату на e-mail

“Старий світ”
За Орестом 
Зубом))

• Серія автоматичних листів



ДВІ конференції і ОДИН 
вебінар

158 + 186 + 12 = 356 



Просто  порахуємо!

356 х 2 хв = 712 хв
712/60 = 11,87 год

І це лише одна операція!
А продзвон? А помилки? Множимо ще на 3.

Майже 36 годин чистого часу!
Якщо робочий день = 8 год , то це 4,5 дні! 

Практично робочий тиждень!



ОМБІЗ PAYMANTS

“НОВИЙ 
світ”
За Орестом 
Зубом))



Нові події з OMBIZ Payments

Відбулися!



Нові події з OMBIZ Payments

Заплановані
!

https://suto-tc.com/samad-ielts-course/

2. Конференція 
СУТОпазли

НАЖИВО!
28 березня 2020, Київ

3. ІІІ International TESOL/TEFL 
Conference
30 квітня-01 травня 2020, 
Тернопіль4-8 травня 2020, 

Тернопіль

1.

4, 5, 6, ... Стежте ;)

https://suto-tc.com/samad-ielts-course/


РОЗІГРАШ

• Яка загальна кількість 
переглядів? ;)

За найточніше
число – квиток на 

СУТОПАЗЛИ2020



Що змінилося у моєму житті з
ОМБІЗ PAYMANTS

“НОВИЙ 
світ”
За Орестом 
Зубом))

• Не потрібно створювати нові “картки-кнопки” 
для оплати у системі 

• Не потрібно відшукувати у групі контакти тих, 
хто оплатив ВРУЧНУ

• Не потрібно потім їх переносити у групу тих, 
хто оплатив, ВРУЧНУ

• Не потрібно ВРУЧНУ надсилати 
підтвердження оплати 

АВТОМАТИЧНО!



Як ВИ це можете застосувати?

• Сторінка реєстрації – лендінг
• Лист у розсилці MailerLite
• Лист з вашої пошти
• Стаття/публікація на ваших ресурсах
• Повідомлення у будь-якому каналі комунікації 

(Viber, WhatsApp, Messenger тощо)

Як і де:

За ЩО:
• За будь-який товар чи послугу!



Докладно

https://youtu.be/I0NI9j0mUyM

Вебінар Ореста Зуба 
“Як автоматизувати онлайн-
платежі та забезпечити 
онбординг клієнтів”

https://youtu.be/I0NI9j0mUyM


Пишіть-телефонуйте
• 050 906 34 50

https://www.facebook.com/tatauhina

tc.cyto@gmail.com

https://www.facebook.com/tatauhina


ОМБІЗ Картель

Звісно, Я обираю бути 
частиною цього!

“Я міг або спостерігати, як це 
відбувається, або бути частиною 
цього”
Ілон Маск



РОЗІГРАШ

• Яка загальна кількість 
переглядів? ;) За найточніше

число – квиток на 

СУТОПАЗЛИ2020

3705


