
Компанія «Wizard»
Сергій Дирдін народився 27 червня 1972 року в м. Харків. У 1994

році він закінчив Харківський національний автомобільно-дорожний
університет. Через десять років вступив до Національної юридичної
академії України ім. Ярослава Мудрого (в Інститут підготовки кадрів
для органів прокуратури України).

Весь свій насичений трудовий шлях Сергій Олексійович невтомно
працював, підкорюючи цей світ.
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Дирдін

Сергій Олексійович
Директор

Сергій Дирдін – вольовий, чесний керівник з неординарними ор0
ганізаторськими здібностями та почуттям гумору. Він щодня займаєть0
ся спортом, бере участь у змаганнях і все частіше перемагає. Як ка0
жуть, успішна людина – успішна у всьому.

Завдяки своїй наполегливій праці його було відзначено за вагомий
внесок у розвиток підприємництва в Україні Подякою та Почесною гра0
мотою київського міського голови.

Сергій Олексійович одружений. Разом зі Світланою вони виховують
трьох дітей – старшу донечку Аню та двійнят Дашу і Діму.

Для Сергія Дирдіна0батька найголовніше у житті – його діти. Він
сподівається, що з часом зможе ними пишатися як ніхто, а поки  нама0
гається проводити з ними якомога більше часу. Він вважає, що заслу0
говує на те, щоб якнайбільше миттєвостей життя проводити з дітьми.

Сергій Олексійович не чекає, що щастя прийде «колись», а нама0
гається отримати усе зараз. Він навчився цінувати кожну мить життя і
насолоджуватися цим.

На чолі з Сергієм Дирдіним підприємство «Wizard» займається бла0
годійністю та підтримує вітчизняні спортивні федерації, зокрема, з
кікбоксингу та автомобільного спорту. У 2006 році фірма виступила ге0
неральним спонсором Чемпіонату України з автоперегонів. Наступно0
го, 2007 року компанія сприяла Федерації кікбоксингу України, допома0
гаючи її спортсменам виступати на міжнародних і вітчизняних змаган0
нях. Ця співпраця продовжуватиметься і надалі.

Підприємство існує на ринку України вже понад 10 років як розгалу0
жена мережа оптових складів. Сьогодні вони пропонують широкий
асортимент продукції відомих іноземних компаній. Сантехніка і опалю0
вальні системи «Wizard» – тільки високої якості, а ціни – доступні ши0
рокому колу споживачів.

Ергономічність, економічність і екологічна чистота товарів, євро0

Сергій Дирдін з родиною
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пейський дизайн, широкий вибір колекцій, ідеальне поєднання ціни і
якості – ось що стало запорукою успіху «Wizard».

Маючи 6 основних центрів0складів у Львові, Одесі, Сімферополі,
Дніпропетровську, Харкові і Києві, підприємство задовольняє потреби
найвибагливіших покупців. В асортименті фірми – дуже цікава, акту0
альна і популярна продукція іноземних виробників.

Для забезпечення дієздатності фірми «Wizard» використовується
праця до 500 осіб. Стосунки у колективі робочі, сповнені рішучості і ба0
жання співпраці. Підприємство складається з двох відділів – сан0
технічного і опалювального, адже саме такі напрями його діяльності.

Слід зазначити, основними клієнтами «Wizard» є найбільші
будівельні компанії, мережі супермаркетів, а також дрібні підприємства.

У 2008 році підприємство планує надати більшої уваги промислово0
му кондиціонуванню та опаленню, адже ціни на газ зростають і грома0
дяни шукають більш економних і вигідних способів опалення приміщен0
ня, житла.

Варто наголосити, що переваги продукції компанії «Wizard» – якість,
популярність бренда в Україні, послідовність маркетингової стратегії у
взаємодії з партнерами.

В особі нашого підприємства Ви завжди знайдете гідного і надійно0
го партнера, завжди готового до взаємовигідної співпраці.

Компанія «Wizard» займається оптовою та роздрібною торгівлею
сантехнічних виробів (ванни, душові кабіни, комплекти для туалетів,
умивальники, гідромасажі), а також радіаторів, казанів, водонагрівачів,
поліпропіленовх і металопластикових труб, замковою арматурою. У
асортименті компанії продукція тільки європейських виробників з га0
рантованою якістю і відомим ім'ям. «Wizard» представляє продукцію
провідних європейських виробників, пропонуючи товари від ексклю0
зивних (дизайнерських) до широкодоступних товарів виробництва
Чехії, Польщі і Китаю.

Компанія Wizard вже впродовж довгого часу тісно і плідно співпра0
цює з величезною кількістю фабрик Європи, завдяки чому має в
своєму розпорядженні найкращі умови для якісних і ефективних про0
дажів товарів. 

м. Київ
вул. Новокостянтинівська, 9
тел: (044) 499-78-95
www.wizardtrade.com.ua, office@wizardtrade.com.ua

Колектив компанії «Wizard» (м. Київ)


