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Про компанію.

ТОВ «Бумкорн» на українському ринку більше 10 років. 

Основними видами діяльності компанії є виробництво снеків 
та оптова торгівля.

Ми є одним з найбільших постачальників снеків в Україні. 
Товарний портфель компанії постійно оновлюється, ми 
намагаємося приємно дивувати своїх клієнтів новими, 

смачними і корисними продуктами.
Наші співробітники щодня докладають зусиль для того, щоб 

якість продукції, що випускається була незмінно високою. 
Слідкуйте за нашими новинками!



Асортимент

▪ Солодкі кукурудзяні палички (8 видів);

▪ Солодкі кукурудзяні палички з сюрпризом (17 видів);

▪ Солоні кукурудзяні палички «Бум Cнек» (5 смаків);

▪Солоні кукурудзяні палички «Гуд Снек» (5 смаків);

▪ Кукурудзяні трубочки з начинкою «Бумчик » (8 смаків);

▪ Кукурудзяні трубочки значинкою «Kinder Бумчик » (4 смаки)

▪ Кукурудзяні шарики зі смаками «Бум»  (8 видів)

▪ Кукурудзяні подушечки «Супер Хруст» (3 види)

▪ Кукурузяні подушечки «Супер Хруст» вагові  3кг. (3 види)



Солодкі кукурудзяні палички 
«Карапуз»

Солодкі та зі смаком топленого молока кукурудзяні палички 
виготовляються виключно з екологічно чистої сировини, не 

містять консервантів.
Прозорі елементи упаковки дозволяють покупцеві 

переконатися у високій якості продукту.
Зручна для роздрібу розфасовка - 12шт, 20шт!

Маса 60 г. солодкі і топл. мол (20 шт в уп) , 200г солодкі і  топл. молоко (12 шт в уп).



Солодкі кукурудзяні палички
«Малюкам та Вам»

Солодкі та зі смаком молока кукурудзяні палички виготовляються 

виключно з екологічно чистої сировини, не містять консервантів.

Зручна для роздрібу розфасовка - 12шт, 20шт!

Маса: 50 г. солодкі і топл. мол (20 шт в уп) ,
170 г солодкі і  молоко (12 шт в уп).



Солодкі кукурудзяні палички 
с іграшкою в кажній  пачці

Палочки кукурудзяні «Мульті Пульті» 
с сюрпризом
Маса: 100г.
Кількість пачок в упаковці: 12 шт.

Переваги для клієнта: цікава 
іграшка в кожній пачці;
- пачки відрізняються кольорами та 
іграшками, які знаходяться всередині 
пакету: спеціально для дівчаток та 
для хлопчиків;
- Можливість заказати упаковку в 
залежності від потреб : асорті (6 шт 
для дівчаток и 6 шт для хлопчиків) 
або одного виду 12шт;
-приваблива упаковка з ручкою;
- відомі мультиплікаційні герої .

“Мульті Пульті" 100 гр.



Сладкі кукурудзяні палички 
з іграшкою в кажній пачці

Палички кукурудзяні "Лисичка»
Маса:  150 г. (нова упаковка 100 г.)
Кількість пачок  в упаковці:  12 шт.

Переваги для клієнта:
-позиція, яка зайняла друге місце в обороті 
продаж по всій Україні!
- розподіл сюрпризів для хлопчиків та дівчат 
(іграшка невеликого разміру, або веселі 
наклейки) ;
- асорті 6шт.+6шт. або одного виду 12шт;
- невисока  ціна;
- приваблива упаковка з ручкою.

“Лисичка” “Вінкс” та “Спайдер”

Палички кукурудзяні "Вінкс/Спайдер” 
Маса:  100 г.
Кількість пакетів в упаковці:  12 шт.

Переваги для клієнта:

-лідер продаж по всій Україні;
- в кожній пачці цікава іграшка середніх размірів 
для хлопчиків та  для дівчаток;
- знайомі і любимі всіма дітьми герої   
мультфільмів;
- приваблива упаковка з ручкою. 



Солодкі кукурудзяні палички 
з іграшкою в кажній пачці

Палички кукурудзяні  "Принцеса" та
«Веселі перегони» Маса:  100 г.
Кількість пакетів в упаковці:  12 шт.

Переваги для клієнта:
-в кожній пачці по 2 іграшки: одна більша, 
друга менша;

- яскрава приваблива упаковка!
-розподіл  іграшок для хлопчиків та дівчаток: 
частіше всього для хлопчиків машинки, а для 
дівчаток ляльки або біжутерія;
- всего лише 12 шт в уп!

“Принцеса” та 
“Веселі перегони”

“Зіркові дівчата” та 
“Зіркові хлопці”

Палички кукурудзяні «Зіркові дівчатка" і 
«Зіркові Хлопчики» Маса:  50 г.
Кількість  пакетів в упаковці: 24 шт.

Переваги для клієнта:
-стабільно високий попит по всій  Україні;
-форма палочки -зірочка
-розподіл іграшок для  хлопчиків та 
дівчаток;

- якісна іграшка;
-різноманіття іграшок: найчастіше для 
дівчаток- гарна біжутерія, для хлопчичів –
машинки.
- Додоатковий подарунок «наружка» для 
продавця.



Солодкі кукурудзяні палички 
з іграшкою в кожній пачці

“Супер Панда”

Маса: 40 г.
Кількість пакетів в упаковці: 30 шт.

Переваги для клієнта:
-низька ціна;
- цікава невелика іграшка в кожній 
пачці;
-розділення  іграшок для дівчаток та 
хлопчиків.
-Можливість знайти магніти різної 
тематики .



Солодкі кукурудзяні палички 
з іграшкою в кожній пачці

“Смайл”

Палочки кукурудзяні «Смайл" з іграшкою 
Маса: 40 г.

Кількість пачок  в упаковці: 20 шт.

Переваги для клієнта:
-Впізнавана позиція в ас-ті ТМ «Бумкорн»
-ярка, красива пачка.
-Крім цікавої іграшки є  шанс знайти в пачці 
гроші - від 2 до 200 гривень! 



Солодкі кукурудзяні палички 
з іграшкою в кожній пачці

“Веселі поні” та 
“Веселий Баранчик”

“Дракоша”

Палочки кукурудзяні  з сюрпризом
Маса: 30 г.
Кількість пакетів  в упаковці: 20 шт.

Палочки кукурудзяні "Дракоша»
Маса: 30 г.
Кількість пакетів  в упаковці:  30 шт.

-Переваги для клієнта:
- низька ціна;
-цікава маленькая іграшка в кожній пачці;
- різноманіття іграшок;
- швидкий і недоригой спосіб перекусити.



Солодкі кукурудзяні палички 
з іграшкою в кожній пачці + фішка-гроші

1. Зберіть колекцію із 25-ти фішок-грошей.

2. Зробіть фото колекції.

3. Відправте фото на ел. адрес office@boomcorn.com.ua

4. Отримайте грошовий приз в розмірі 1000 грн.

5. Подробтці на сайті  www.boomcorn.kiev.ua

На кожній фішці пізнавальні факти країн  якій  належить купюра.

Маса 70 г. 

В упаковці - 20 шт.



НОВИНКА ! Cолодкі кукурудзяні палички

"МАІНКРАФТ" з фішкой в кажній пачці

АКЦІЯ !

Умови акціі:

1.Збери фішок на 100 балів (фішки можуть повторюватися)

2.Зроби фото колекції.

3.Відправити фото на ел.адрес office@boomcorn.com.ua вказавши свої контактні дані.

4.Отримай подарунок конструктор Маінкрафт.

Маса 70 г.

В упаковці – 20 шт.



«БумСнек»
5 відомих смаків!
ФОРМА- КІЛЬЦЯ!!!!

Дуже зручна для роздрібу фасовка 
по 7 штук в спайці або мікси!

Маса 30 г. В упаковці - 35 шт.

буженина піцагриби сиршашлик



“Гуд Снек”

Салямі Гриби

Піца Сметана з цибулеюБоварскі ковбаски

Маса 45 г. В упаковці - 35 шт.

5 відомих смаків
Форма палочки- кільця!

Мікс: 10 шт.салямі+10шт.шашлик+10шт. піца



А також зустрічайте!
кукурудзяні кульки «БУМ»!!!

Ми любимо дивувати і радувати своїх споживачів! Дана 
новинка розроблена спеціально для легкого перекусу в 

економ сегменті!

.

Солоні кукурудзяні шарики "Бум"в зручному стіку,

Маса - 16 г. 

16 шт в 1 спайці; 192 шт в упаковці.

салямі буженина піца сир

Ексклюзивна позиція!!!



В ексклюзиві новинки!
НОВІ СМАКИ!!!

морський коктейль телятина на грилі

Солоні кукурудзяні шарики "Бум"в зручному стіку,

Маса - 16 г. 

16 шт в 1 спайці; 192 шт в упаковці.



А також знайомтесь із 
солодкими смаками «БУМ»

Кукурудзяні кульки «Бум» в зручному стіку

Масса - 16 г. 16 шт в 1 спайці;



Кукурудзяні трубочки з начинкою 

«Бумчик» 

Дві хрустящі кукурудзяні трубочки 
з смачною начинкой всередині

(Чудова ціна!!!!)

Маса 20 г.
Кількість в упаковці 24 шт.

Кількість упаковок в ящику – 24 шт.



Кукурудзяні трубочки з начинкою

«Бумчик»
Смак  тірамісу

Ексклюзивний смак який сподобається і дорослим !

Маса 20 г.
Кількість в упаковці 24 шт.

Кількість упаковок в ящику – 24 шт.

тірамису
Переклад з італьянської мови «підніми  собі настрій»



Кукурудзяні трубочки з начинкою 
«Бумчик» 

Смак кокоса !!

Маса 20 г.
Кількість в упаковці 24 шт.

Кількість упаковок в ящику – 24 шт.



НОВИНКА

Кукурудзяні палички з начинкою KINDER Бумчик

Ексклюзивні смаки – тільки у нас!!!

бабл-гам

тутті-фрутті

кейк-попс

кола Маса 16 г.
Кількість в упаковці 24 шт.

Кількість упаковок в ящику – 24 шт.



Супер смак! Це кукурудзяні 
подушечки «СУПЕР ХРУСТ»!!!

Хрустящі кукурудзяні подушечки з начинкою

Маса - 50 г.

Кількість в упаковці – 8 спайок по 10шт.

шоколад ванільне морозиво молоко



Тільки за бажанням клієнтів!!!
«Супер Хруст» ваговий.

Хрусткі кукурудзяні подушечки з начинкою

Маса - 3 кг. або (0,190г*16шт)

Можливість розфасовки подушок в пакеті по 190 г.

В ящику 16 шт.



Якість
Наша Компанія дбає про якість своїх товарів, про те, який продукт потрапляє на вітрини
магазинів. В продукції, яку ми виробляємо, не міститься штучних барвників,
консервантів, генетично модифікованих продуктів. Також ми використовуємо
розроблену за всіма нормативами якісну упаковку.
У лабораторії Компанії проводиться постійний аналіз сировини, що надходить.
Протягом всього процесу виготовлення будь-якого продукту ретельно контролюється

якість.
Для виробництва солодких кукурудзяних паличок використовується тільки кукурудзяна
крупа, соняшникова олія і цукрова пудра. Для виробництва молочних кукурудзяних
паличок ми використовуємо сухе молоко - являє собою порошок, який отримують
висушуванням нормалізованого пастеризованого коров'ячого молока.

Ми співпрацюємо з найбільшими і відомими постачальниками добавок для солоної
групи, а також начинок для трубочок, які використовують в своєму виробництві
ароматичні компоненти світових лідерів ароматів і гарантують нам високу якість наших
продуктів. Забезпечують нас готовими сумішами для смаків, які відповідають всім
нормам якості та підтверджені сертифікатами і гігієнічними висновками.
Помірна ціна без зниження якості продукту це результат вмілого і сучасного підходу до
ведення бізнесу. Підприємство постійно експериментує в напрямку виробництва нових

продуктів і смаків.



Контакты

19523, Черкаська обл., Городищенський р-н,
с.м.т. Вільшана, вул. Шевченка, 180

тел./факс: (04734) 2-24-67
offece@boomcorn.kiev.ua

www.boomcorn.kiev.ua


