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АЗЫҚ-ТҮЛІК ЖЕТКІЗУДІҢ ӘМБЕБАП ҚЫЗМЕТТЕРІ

Веб-сайт: https://chocofood.kz/

Тел. +7 (727) 346 91 21

Қосымшаны жүктеу:

https://itunes.apple.com/kz/app/chocofo

od.kz-zakaz-i-

dostavka/id1033887038?mt=8

https://play.google.com/store/apps/detail

s?id=kz.chocofood.chocofoodapp&refer

rer=utm_source=Chocofood.kz&utm_m

edium=banner_index

Веб-сайт: https://eda.yandex/

Тел. +7 (727) 347-00-02 

Қосымшаны жүктеу:

https://apps.apple.com/app/id4726506

86?mt=8

https://play.google.com/store/apps/deta

ils?id=ru.yandex.taxi&referrer=adjust_

reftag%3DcQt9mHUBc0BiJ%26utm_

source%3DSA_Channels_Eda

Веб-сайт: https://wolt.com/ru/kaz

Қосымшаны жүктеу:

https://itunes.apple.com/fi/app/wol

t/id943905271?mt=8

https://play.google.com/store/apps

/details?id=com.wolt.android

Веб-сайт: https://glovoapp.com/ru/nur

Қосымшаны жүктеу:

https://app.adjust.com/xle4el

https://app.adjust.com/ule61n?redirect=h

ttp%3A%2F%2Fplay.google.com/store/

apps/details?id=com.glovo&hl=es

Burger King – Мейрамхана

Веб-сайт: https://burgerking.kz/ru/delivery

KFC - Мейрамхана

Веб-сайт: https://www.kfc-kazakhstan.kz
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Кофеханалар желісі CoffeeBOOM

Веб-сайт: https://coffeeboom.kz/

Оператор арқылы тапсырыс беру телефоны:

+7 701 888‒36‒75

Қытай мейрамханасы

Веб-сайт: https://turandot.kz/

Тел.: +7 7172 546 491

+7 7172 31 23 03

+7 771 779 78 51

Нұр-сұлтан қаласының

дәмханалары мен 

мейрамханаларынан дайын

тағамдарды жеткізу қызметі

«Едим Дома» 

https://edimdoma.kz

Пицца жеткізу

Веб-сайт: https://dodopizza.kz/astana

Тел. +7 707 447-07-07

Rafe Мейрамханалар желісі

Веб-сайт: https://rafe.kz

тел: +7(7172)22-23-23, +7(701)7811041

+7(7172)291500, +7(701)7811042

https://astana.chocofood.kz/
https://itunes.apple.com/kz/app/chocofood.kz-zakaz-i-dostavka/id1033887038?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=kz.chocofood.chocofoodapp&referrer=utm_source=Chocofood.kz&utm_medium=banner_index
https://eda.yandex/nursultan
https://apps.apple.com/app/id472650686?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.yandex.taxi&referrer=adjust_reftag%3DcQt9mHUBc0BiJ%26utm_source%3DSA_Channels_Eda
https://wolt.com/ru/kaz
https://itunes.apple.com/fi/app/wolt/id943905271?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wolt.android
https://glovoapp.com/ru/nur
https://app.adjust.com/xle4el
https://app.adjust.com/ule61n?redirect=http://play.google.com/store/apps/details?id=com.glovo&hl=es
https://burgerking.kz/ru/delivery
https://www.kfc-kazakhstan.kz/
https://coffeeboom.kz/
https://turandot.kz/
https://edimdoma.kz/
https://dodopizza.kz/astana
https://rafe.kz/
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Жоба Edok.kz қала мекемелері мен 

олардың әлеуетті клиенттерін

біріктіреді, олар азық-түлікке

тапсырыс беруге көмектеседі

https://astana.edok.kz

https://almaty.edok.kz

https://play.google.com/store/apps/deta

ils?id=com.luxystech.myPlaces

Hardee's Kazakhstan

Веб-сайт: http://hardees.kz

Жеткізудің бірыңғай нөмірі — 7001

Olivier restaurant bar astana

Веб-сайт: 

https://delivery.pgr.kz/ru/olivier

-restaurant-bar-astana

Тел. +7 717 229 33 00

+7 777 825 09 09

Crudo Steakhouse

Стейк-хаус

американдық, еуропалық

тағамдар

Веб-сайт: 

https://delivery.pgr.kz/ru/crudo-

steakhouse

Тел.+7 777 279 07 17

«Georgian Restaurant Esentai City»

Мейрамханасы, грузин тағамдары

Веб-сайт: 

https://delivery.pgr.kz/ru/georgian-

restaurant
Оlimpfood

пайдалы тамақ жеткізу

Веб-сайт: http://z.olimpfood.com

+7(775)134-40-60

Happy Cake, кондитерлік дүкен

Веб-сайт: https://happycake.kz

Call-center

+7707 777 1144

Тифлисъ

Дәстүрлі Грузин Тағамдары

Веб-сайт: https://www.tiflis.kz

+7 701 553 7033

Онлайн мейрамхана RUMI

Веб-сайт: http://plov.kz

Qazaq Grill

дәстүрлі қазақ еті

Веб-

сайт:https://qazaqgrill.kz/b

+7(727)312-38-72

Manga Sushi —Алматы мен Нұр-

Сұлтанда суши жеткізу қызметі

Веб-сайт: https://manga-sushi.kz

+7 (777) 950-50-70, +7 (727) 333-50-

70

+7 (7172) 91-50-70

Нұр-сұлтанға суши мен пицца жеткізу

Веб-сайт: https://sushi-astana.kz

+7(702) 68-555-80

Нұрсұлтан қаласына тәулік бойы

пицца мен суши жеткізу

Веб-сайт: https://foodtime.kz

+7 701 043 50 50

Мейрамхана мәзірінде қазанда, буда, 

ашық отта және грильде дайындалған

ет, балық, көкөніс тағамдарының кең

таңдауы бар

Веб-сайт: https://nashauzbechka.kz

Халал асхана Шығыс және

еуропалық тағамдар

Веб-сайт: https://qazanok.kz

+7 (778) 777-61-05

Express Panda

Суши, пицца, кәуап, вок-мәзір,

Бургерлер, сорпалар, салаттар және

тағы басқаларды жедел жеткізу.

Веб-сайт: http://expresspanda.kz

+7 (7172) 269-299, +7 (776) 101-1212

https://astana.edok.kz/
https://almaty.edok.kz/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.luxystech.myPlaces
http://hardees.kz/
https://delivery.pgr.kz/ru/olivier-restaurant-bar-astana
https://delivery.pgr.kz/ru/crudo-steakhouse
https://delivery.pgr.kz/ru/georgian-restaurant
http://z.olimpfood.com/
https://happycake.kz/
tel:+7707 777 1144
https://www.tiflis.kz/
http://plov.kz/
https://manga-sushi.kz/
https://sushi-astana.kz/
https://foodtime.kz/
https://nashauzbechka.kz/
https://qazanok.kz/
http://expresspanda.kz/
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Нұр-сұлтан қаласына азық-түлік жеткізу

Веб-сайт: https://donerlife.kz

+7 707 788 8456

Кафе «Центр Лагмана и Плова»

Веб-сайт: http://lagman.kasit.kz

info@lagman.kz

Teл. +7 701 070 7020

Жапон асханасының «Якитория» 

кафесінің желісі.Суши және жапон

асханасының басқа да тағамдарына

онлайн тапсырыс беру сервисі

Веб-сайт: http://yakitoriya.kz

доставка: +7 778 02 13 111

Тел. +7 7172 61-31-11

Аура Мейрамханасы

Веб-сайт: https://auradostavka.kz

+77014443666

Пицца жеткізу

Веб-сайт: https://wowpizza.kz

+7 705 444-67-44

Шаурма Fast Food

тәулік бойы жеткізу, жылдам тамақтану

Веб-сайт: http://www.shaurma-fastfood.kz

+7 (707) 767-68-56, +7 (702) 767-68-56, 

+7 (708) 999-07-08

Нұр-сұлтанға азық-түлік

жеткізууеуропалық және азиялық

тағамдардың кең таңдауы

Веб-сайт: http://goodfood.kz

+7(778)360-40-60, +7(707)360-40-60, 

+7(777)3604060

30 видов шашлыка, разнообразие

супов и салатов

Веб-сайт: http://www.shipudim.kz

+7 777 470 62 41

+7 777 342 71 91

Тәулік бойы тамақ жеткізу

Веб-сайт: https://paragondelivery.kz

+7 701 0 361 361

+7 7172 361 361

Пиццерия «Pizza House»

Веб-сайт: http://pizzahouse.kz

8 (7172) 680 280, 8 (778) 328 88 16, +7

775 558 88 57,

+7 7172 96 76 06

Суши, пицца роллдары мен қытай

тағамдарын үйге жеткізу

Веб-сайт: http://vkusnayalavka.kz

+7 700 762 95 95

+7 701 762 95 95

«GardenFood»

Азық-түлік, суши және Пицца, кәуап

және сыра жеткізу

Веб-сайт: http://gardenfood.kz

8 (700) 2628988

8 (708) 2628988

Пиццерия «Mamma Mia»,

итальяндық тағамдар

Веб-сайт: https://www.ciaopizza.kz

Пицца мен орамды жеткізу

Веб-сайт: https://kudu.kz

+7 771 101 00 01

MiaPizza - Алматыда пицца және суши

жеткізу

Веб-сайт: http://miapizza.kz

+7 708 973 73 42

+7 707 519 05 94

miapizza@inbox.ru

https://donerlife.kz/
http://lagman.kasit.kz/
http://yakitoriya.kz/
https://auradostavka.kz/
https://wowpizza.kz/
http://www.shaurma-fastfood.kz/
http://goodfood.kz/
http://www.shipudim.kz/
https://paragondelivery.kz/
http://pizzahouse.kz/
http://vkusnayalavka.kz/
http://gardenfood.kz/
https://www.ciaopizza.kz/
https://kudu.kz/
http://miapizza.kz/
mailto:miapizza@inbox.ru


ӨНІМДЕР / АЗЫҚ-ТҮЛІК ДҮКЕНДЕРІ

Табиғи өнімдер дүкені

ODUVANCHIK

Веб-сайт: https://ecomade.kz

+7 701 922 1987

+7 7178 456321

Глютенсіз тағамдар, жұмыртқа, лактоза, 

ақуыз аз тағамдар, аралық тамақтану.

Веб-сайт: http://foodplanet.kz

+7 (727) 311-78-99, +7 (771) 853-33-30

Почта: creation_product@mail.ru

info@foodplanet.kz

Онлайн-гипермаркет «Провиант»

Веб-сайт: https://proviant.kz
«Мир сухофруктов».

мамандандырылған дүкені. Әлемнің

40 елінен кептірілген жемістердің 400-

ден астам түрі.

Веб-сайт: https://mirsuhofruktov.net

Тел.: +7 (717) 225-46-66, +7 (777) 620-

99-77

азық-түлік, балалар тағамы

Тағамдық қоспалар, сусындар, тәттілер,

шай және кофе

Веб-сайт:

https://www.wildberries.kz/catalog/pitanieХрустальная - Су жеткізу

Веб-сайт: http://h2o.kz/astana/

Астыкжан

Азық-түлік және басқа да тамақ өнімдері, 

тұрмыстық химия, сусындар, Косметика, 

Тоқыма, сәбилерге арналған тауарлар, 

тұрмыстық тауарлар, жануарларға

арналған тауарлар, электр тұрмыстық

тауарлар

Веб-сайт: astykzhan.kz

Тел. 8 (7172) 37 83 55, 8 (777) 772 42 57

Азық-түлікке онлайн тапсырыс беру 

платформасы "Duken.me"

Азық-түлік және басқа да тамақ өнімдері

Веб-сайт: duken.me 

Эл.адрес: info@duken.me
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Өнімдерді онлайн жеткізу платформасы

Doshop

Бакалея и другие продукты питания 

Веб-сайт: doshop.kz

Тел. 8 (7172) 25-25-72

8 (708) 425 25 72

Домосед

Азық-түлік және басқа да 

азық-түлік өнімдері жануарларға

арналған тауарлар

Веб-сайт: domosed.kz

Тел. 8 (727) 2214941 

8 (707) 2358742

Интернет гипермаркет KlassMag

Азық-түлік және басқа да тамақ

өнімдері

Веб-сайт: klassmag.com

Тел. 8 (727) 357 20 00 

8 (771) 357 20 00 

8 (727) 399 00 99

Онлайн-супермаркет Arbuz.kz 

Азық-түлік және басқа да тамақ өнімдері, 

тұрмыстық химия, сусындар, Косметика 

және гигиена, жануарларға арналған

тауарлар

Веб-сайт: arbuz.kz

Тел. 7 (727) 346 85 83

7 (778) 021 13 17

Happyfood

Азық-түлік және басқа да тамақ өнімдері, 

тұрмыстық химия, сусындар, Косметика 

және гигиена, жануарларға арналған

тауарлар

Веб-сайт: happyfood.kz 

Тел. 77010313714

Эл.адрес: info@happyfood.kz

Азық-түлік және басқа да тамақ

өнімдері тұрмыстық химия

Веб-сайт: vkusmart.vmv.kz 

Тел. 8 700 097 20 79 (78)

8 (7172) 97 20 78  

Азық-түлік және басқа да тамақ өнімдері, 

тұрмыстық химия

Веб-сайт: online.ramstore.kz

Тел. 8 (727) 233 05 57

Эл.адрес: astanaonline@ramstore.kz

Сотовый тел: 8 (771) 930 55 77

Эл.адрес: infoonline@ramstore.kz 

Тел. 8 (7172) 44 20 72

Сотовый тел: 8 (771) 930 55 33

Onay Bazar

Есікке жеткізумен бірге өнімдерге

тапсырыс беру қызметі.

Веб-сайт: letlime.com/chat/onaybazar

https://ecomade.kz/
http://foodplanet.kz/
https://mirsuhofruktov.net/
https://www.wildberries.kz/catalog/pitanie


ДӘРІ-ДӘРМЕКТЕР ЖӘНЕ ФАРМАЦЕВТИКА

ЭЛЕКТРОНИКА ЖӘНЕ ТҰРМЫСТЫҚ ТЕХНИКА

Фармико - дәрі-дәрмектер мен 

медициналық мақсаттағы

бұйымдарды көтерме бағамен

көтерме және бөлшек сату.

Веб-сайт: www.farmiko.kz

Tel. +7(727)239-39-05

+7(727)233-57-20

Аптека плюс - Қазақстандағы ірі фарм-

маркет форматты дәріхана, кәсіби

фармацевттер мен кеңесшілер тобы.

Веб-сайт: aptekaplus.kz 

8 (727) 274‒07‒07

Биосфера - жаңа буын дәріханалары, 

көпсалалы денсаулық және сұлулық

орталықтары.

Веб-сайт: biosfera.kz

Тел. 8 (727) 34-66-981 

8 (7212) 50-70-70

Europharma - қазіргі заманғы

дәріханалар қолайлы бағамен, дәрі-

дәрмектердің кең ассортиментімен.

Веб-сайт: europharma.kz

Тел. 8 (727) 312-22-20 

8 (7172) 69-60-60

Гиппократ - елордалық ірі

медициналық және фармацевтикалық

қызмет көрсету орталығы

Веб-сайт: gippokrat.kz

Тел. 8 (778) 466 84 20

Apteka.com - денсаулық пен 

сұлулыққа арналған тауарларға

тапсырыс беру қызметі

Веб-сайт: kz.apteka.com  

Тел. +7-700-911-5555

Рауза-АДЕ - Төмен бағамен дәрі-

дәрмектердің интернет-дәріханасы

Веб-сайт: www.rauza-ade.kz

Тел. +7 727 390 50 65

+7 707 501 36 86

Садыхан - Төмен баға интернет-

дәріханасы

Веб-сайт: www.sadykhan.kz

Жеткізу қызметі +7 707 260-022

Call-центр +7 (727) 341-05-61

Evcalyptus - Дәрі-дәрмектердің, 

денсаулық пен сұлулық өнімдерінің

үлкен таңдауы бар онлайн-дәріхана.

Веб-сайт: www.evcalyptus.kz

Tel. 8 747 821 85 96

8 727 250 03 06

Аптека 84 - Онлайн дәріхана, дәрі-

дәрмектерді жеткізу, дәрі-дәрмектер.

Веб-сайт: www.apteka84.kz

Tel. 8 (727) 390 05 15

Technodom – электр тұрмыстық және

компьютерлік техника дүкендерінің

жетекші ұлттық желісі.

Веб-сайт: www.technodom.kz

Жедел желі : 1717

Sulpak - Қазақстанның ірі сауда

компаниясы, электроника мен тұрмыстық

техниканы сату бойынша көшбасшы.

Веб-сайт: www.sulpak.kz

Бірыңғай анықтама қызметі : 3210

Мечта – электроника және

тұрмыстық техника дүкендерінің

мамандандырылған сауда желісі.

Веб-сайт: www.mechta.kz

Тел. 8 (7172) 58-01-58

Моб. 8-778-746-00-01

Alser - сандық технология және

электроника дүкендерінің сауда желісі

Веб-сайт: https://alser.kz/

Бірыңғай анықтама қызметі : 3003

Белый Ветер - компьютерлік

компоненттер ассортименті

бойынша Қазақстандағы ең ірі

дүкен

Веб-сайт: https://shop.kz/

Тел. +7 (727) 356-52-80

+7 771 920-19-20

+7 (7172) 69-51-34

+7 771 920-19-10 6

http://www.farmiko.kz/
https://farmiko.kz/contact-us/
https://farmiko.kz/contact-us/
http://www.rauza-ade.kz/
http://www.sadykhan.kz/
http://www.evcalyptus.kz/
http://www.apteka84.kz/
http://www.technodom.kz/
http://www.sulpak.kz/
http://www.mechta.kz/
https://alser.kz/
https://shop.kz/


ЭЛЕКТРОНИКА ЖӘНЕ ТҰРМЫСТЫҚ ТЕХНИКА

Планета Электроники - Қазақстандағы

электр тұрмыстық техниканың

мамандандырылған дүкендерінің

алғашқы бөлшек сауда желісі.

Веб-сайт: https://planeta.kz/

Тел. +7(701)980-36-20

+7(701)723-39-15

Media Mart - тұрмыстық және цифрлық

техника дүкендерінің желісі.

Веб-сайт: http://mediamart.kz/

Тел. +7 775 975-6060

Evrika - электроника және

тұрмыстық техника

гипермаркеттерінің желісі.

Веб-сайт: https://evrika.com/

Тел. +7 771 936 54 54

+7 7272 256060

220mart - тұрмыстық техниканың

интернет-дүкені.

Веб-сайт: http://220mart.kz/

Тел. +7 (727) 347 0795

+7 (700) 347 0795

iPlaza - техниканы сататын интернет-

дүкен.

Веб-сайт: https://iplaza.kz/

Тел. +7 (727) 273–76–26

+7 (727) 355-02-23

ACase - ұялы телефондар мен

смартфондарға арналған

аксессуарларды көтерме және бөлшек

сатумен айналысатын интернет-дүкен.

Веб-сайт: https://a-case.kz/

Тел. +77088888918

ТехноGrad - - Тұрмыстық техника мен 

электроника тауарларын көтерме сауда

компаниясының қойма бағалары бойынша

сататын интернет-дүкен

Веб-сайт: https://tgrad.kz/

Тел. +7 (727) 346 33 33

Tehnika IG - климаттық жабдықтарды

орнату және сервистік қызмет

көрсету бойынша сату және қызмет

көрсету

Веб-сайт: https://tehnika-astana.kz/

Тел. +77054409944, +77172972007,

+77172972725

Itell-kz - климаттық қондырғыларды

орналастыру және сервистік қызмет

көрсету бойынша сату және қызмет

көрсету

Веб-сайт: http://itell.kz

Тел. +7 727 313 21 23, +7 700 500 52 02

+7 701 081 87 62

Fora - Сандық техниканы, 

бағдарламалық жасақтаманы, 

тұрмыстық техниканы бөлшек

саудада сату саласындағы компания.

Веб-сайт: https://fora.kz/

Тел. +7 775 030 1570

Әмбебап

Меломан – Интернет-

дүкен кітаптар, 

фильмдер, музыка, 

видео ойындар, кеңсе

тауарлары, үй және

отбасылық тауарлар.

Веб-сайт: 

www.meloman.kz

Тел. 8 727 338 3700

Flip kz - тауарлардың

үлкен таңдауы бар 

интернет-дүкен.

Веб-сайт: 

https://www.flip.kz/

Тел. 8 (727) 330 88 66

8 (7172) 79 50 00

Chocomart - интернет-

гипермаркет өнімдердің

үлкен таңдауы.

Веб-сайт: https://chocomart.kz/

Тел. 8 (800) 080-55-95

8 (727) 221-00-99

1.kz - тұрмыстық

техниканың кең таңдауы

бар интернет-дүкен және

тағы басқалар.

Веб-сайт: https://1.kz/

Тел. +7 727 331 00 99

UMall - тауарлардың

кең ассортименті бар 

онлайн гипермаркет.

Веб-сайт: 

https://umall.kz/

Тел. + 7 778 096 99 

99

Unimag - әртүрлі санаттар

бойынша әмбебап интернет-

дүкен (6000-нан астам атау)

Веб-сайт: https://unimag.kz/

Тел.  +7 (727) 299 98 11 

+7(707) 892 11 32

7

Smart Plaza - Қазақстан

аумағында қызмет көрсету

және сату саласындағы

алғашқы жасанды

интеллект

Веб-сайт

https://smartplaza.kz

Тел: +7 (727) 2222-055

https://planeta.kz/
http://mediamart.kz/
https://evrika.com/
http://220mart.kz/
https://iplaza.kz/
https://a-case.kz/
https://tgrad.kz/
https://tehnika-astana.kz/
http://itell.kz/
https://fora.kz/
http://www.meloman.kz/
https://www.flip.kz/
https://chocomart.kz/
https://1.kz/
https://umall.kz/
https://unimag.kz/
https://smartplaza.kz/
https://smartplaza.kz/
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Балалар тауарларының Интернет-дүкені

Marwin

Веб-сайт: www.marwin.kz

Тел. 8 (727) 338 38 00

Балалар киімі мен аяқ киім дүкендерінің

интернет-дүкені ORCHESTRA

Веб-сайт: http://orchestra-shop.kz/

Тел. +7 (707) 977 38 77

АКБОТА - тауарларды сататын

мамандандырылған дүкен

Веб-сайт: https://akbota.kz/

Тел. 8-7172-25-12-92

8-707-904-00-65

MIMIORIKI - бұл Қазақстандағы ең

ірі киім өндіруші Textiline

компаниясының балалар киімінің

бөлшек сауда бренді.

Веб-сайт: https://new.mimioriki.kz/

Тел. +7 775 819 65 50

MiniM — тауарлардың интернет д

үкенібалалар мен жаңа туған

нәрестелер үшін

Веб-сайт: https://minim.kz/

Тел. +7 (7172) 72-78-42

Интернет-магазин “Детский мир” -

балаларға арналған тауарлар мен 

ойыншықтар

Веб-сайт: https://kz.detmir.com/

Тел. 4580

Балаларға арналған тауарлардың

Интернет-дүкені«Кенгуру»

Веб-сайт: https://kenguru.kz/

Тел. +7 705 199 00 77

Балаларға арналған тауарлардың

Интернет-дүкені Bebek.kz

Веб-сайт: https://bebek.kz/

Тел. +7 7172 642550

+7 747 0941950

+7 747 0941951 

+7 7172 266429

Балалар тауарларының Интернет-

дүкені «Планета детства»

Веб-сайт: http://planetadetstva.kz/

Тел. 8 (727) 346-61-40

8 (707) 192 26 46

“Барбарис” - балалар

тауарларының интернет-

дүкені

Веб-сайт: 

https://www.barb.kz/

Тел. +7 707 892 52 78

Балаларға арналған тауарлардың

Интернет-дүкені

Веб-сайт: https://happys.kz/

Тел. +7 705 344 5050

Балалар тауарларының Интернет-

дүкені Leokidz.kz

Веб-сайт: https://leokidz.kz/

Тел. +7 (700) 3000505

+7 (727) 3291662

Балаларға арналған ойыншықтар

мен тауарлардың Интернет-дүкені

Веб-сайт: https://mirigrushek.kz/

Тел. +7(707) 380 20 60

Балаларға арналған

ойыншықтар мен тауарлардың

Интернет-дүкені "Киндерята«

Веб-сайт: https://kinderyta.kz/

Тел. +77058156282

+77273952479

Балаларға арналған тауарлардың

Интернет-дүкені KidsStore

Веб-сайт: https://kidsstore.kz/

Тел. +7-747-317-10-44

http://www.marwin.kz/
http://orchestra-shop.kz/
https://akbota.kz/
https://new.mimioriki.kz/
https://minim.kz/
https://kz.detmir.com/
https://kenguru.kz/
https://bebek.kz/
http://planetadetstva.kz/
https://www.barb.kz/
https://happys.kz/
https://leokidz.kz/
https://mirigrushek.kz/
https://kinderyta.kz/
https://kidsstore.kz/
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Babyk.kz - балалар интернет-дүкені

тауарлар мен ойыншықтар

Веб-сайт: https://babyk.kz/

Тел. +77073247917

+77073247917

+77028019178

сTime2play 

Веб-сайт: https://time2play.kz/

Тел. +7 (701) 235-88-08

Онлайн ойыншықтар дүкені KENGA

Веб-сайт: http://kenga.kz/

Тел. +7 (701) 026-75-34

+7 (727) 381-52-69   

Балалар тауарларының Интернет-

дүкені Слоненок.кз

Веб-сайт: https://slonenok.kz/

Тел. +7 (705) 4153300 

Онлайн ойыншықтар дүкені

MamaStore

Веб-сайт: http://www.mamastore.kz/

Тел. +7 (727) 393 43 22

Интернет-дүкен балалық шақ әлемі Kinder

store

Веб-сайт: https://kinderstore.kz/

Тел. +7 702 877 7045

Балалар тауарларының Интернет-

дүкені.

Веб-сайт: https://vinni.kz/

Тел. +7 7273 281122

Аяғы ауыр әйелдерге арналған киім

"4moms" дүкендер желісі болды2014 

жылы Алматы қаласында құрылған.

Веб-сайт: www.4mums.kz

Тел.+7 (771) 501 91 90

"Happy Mum" компаниясы қазақстандық нарықта

2011 жылдан бастап жұмыс істейді және "I LOVE 

MUM" сауда маркасының ресми өкілі болып

табылады»

Веб-сайт: www.happymum.kz

Тел. +7 (707) 496-96-08

ОБУВЬ

«KIMEX» и «Grazie» – ең үлкен мультибрендті

дүкендер желісі Қазақстанда 1994 жылы құрылған.

Веб-сайт: www.kimex.kz/

Тел. +7 727 364 71 00

+7 771 743 77 93

Intertop - бүкіл отбасы үшін танымал

әлемдік брендтерден сапалы және жайлы

аяқ киім дүкендері.

Веб-сайт: www.intertop.kz

Тел. +7 (771) 704-53-01

Abdi – кеңсе тауарларын ірі жеткізуші.

Веб-сайт: www.abdi.kz

Тел. 8 (727) 364 64 04

MonAmie – Косметика және парфюмерия 

интернет-дүкені

Веб-сайт: www.monamie.kz

Тел. 8 (775) 007 02 04

Әртүрлі

https://babyk.kz/
https://time2play.kz/
http://kenga.kz/
https://slonenok.kz/
http://www.mamastore.kz/
https://kinderstore.kz/
https://vinni.kz/
http://www.4mums.kz/
tel:87715019190
http://www.happymum.kz/
tel:+77074969608
http://kimex.kz/
tel:+77273647100
tel:+77717437793
http://www.intertop.kz/
http://www.abdi.kz/
http://www.monamie.kz/
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Lamoda.kz - ең ірі интернет-

дүкенҚазақстанда сәнді киім, аяқ киім

және аксессуарлар

Веб-сайт: www.lamoda.kz

Wildberries - Әйелдер, ерлер және

балалар киімдерінің, аяқ киімдердің, 

сондай-ақ үй және спорт тауарларының

Интернет-дүкені.

Веб-сайт: www.wildberries.kz

KUPIVIP.KZ – ересектер мен балаларға

арналған киім мен аксессуарлардың

үлкен таңдауы бар сату платформасы

әрқашан 90% жеңілдікпен.

Веб-сайт: www.kupivip.kz

Брендтік заттардың интернет-дүкені

"Phoenix shop"

Веб-сайт: www.phoenix-shop.kz

Tomas.kz - бұл Интернет-дүкентауарлар

мен көрсетілетін қызметтерді

Қазақстан. 

Веб-сайт: www.tomas.kz

Тел. +7 (7172) 795-007

MODAMANIA.KZ - Парфюмерия, Балалар

тауарлары мен аксессуарларының

Интернет-дүкені

Веб-сайт: www.modamania.kz

Тел. +7 (727) 350-81-65

+7 (777) 609-94-33

O'STIN — сән нарығында негізгі

болып табылатын халықаралық бренд. 

Бренд клиенттерге сапалы кездейсоқ

киім мен аксессуарларды, соның

ішінде әйелдер, ерлер және балалар

ассортиментін ұсынады.

Веб-сайт:  www.ostin.kz/

Тел. 8 800 080-4-999

LC Waikiki - Интернет-киім дүкені

Веб-сайт: www.saltafashion.com

Тел: +7 705 815 51 10

жды с доступными ценами и

качественной одеждой в Казахстане

Веб-сайт: www.lcwaikiki.kz

Тел. 8 800 070 40 15

Fashionpark.kz — өмірдің кез-келген

жағдайына киім таңдау үшін жаңа

интернет-дүкен.

Веб-сайт: www.fashionpark.kz Тел.

8 (778) 388 11 11

Salta™– бұл сіз үшін киім мен аксессуарлар. 

Еркіндік, шығармашылық, мінсіз сызықтар, 

әлемдік деңгейдегі сән – бұл осы брендтің

әлеміне енгендердің бәрі үшін ойға келеді.

Веб-сайт: www.saltafashion.com

Тел: +7 705 815 51 10

Mango - Әйелдер киімі дүкендерінің

желісі

Веб-сайт: shop.mango.com/kz

ZARA - әйелдер, ерлер, Балалар киімі,

аяқ киім және аксессуарлар.

Веб-сайт: www.zara.com/kz/

Massimo Dutti - Inditex испан

тобының құрамында киім

шығаратын компания.

Веб-сайт: www.massimodutti.com/kz

Bershka - киім мен аяқ киім

дүкендерінің ең үлкен желісі.

Веб-сайт: www.bershka.com/kz/

Тел. + 7 900 456 003

Zatolux.com – Танымал дизайнерлердің

шынайы сертификатталған өнімдерінің

интернет-дүкені, ол өнімнен бастап барлық

нәрсеге сапаға кепілдік бередіқызмет

көрсету.

Веб-сайт: www.zatolux.com

Тел. +7 707 315 01 00

http://www.lamoda.kz/
http://www.wildberries.kz/
http://www.kupivip.kz/
http://www.phoenix-shop.kz/
http://www.tomas.kz/
http://www.modamania.kz/
http://www.ostin.kz/
http://ostin.kz/
http://www.saltafashion.com/
http://www.lcwaikiki.kz/
http://www.fashionpark.kz/
http://www.saltafashion.com/
http://www.zara.com/kz/
http://www.massimodutti.com/kz
http://www.bershka.com/kz/
http://www.zatolux.com/
tel:+77073150100
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ANNA ANNA - Әйелдер киімінің онлайн-

дүкені

Веб-сайт: www.annaanna.kz

Тел. +7 771 950 92 97

Free-DA-sagan - стильді және табысты

әйелдерге арналған қазақстандық киім

бренді!

Компаниялар тобы GLASMAN — бұл бай 

тарихы бар бренд.

Веб-сайт: www.glasman.kz

Тел. +7 747 980 99 47

+7 727 367 04 79

ETERNA-дан ерлерге арналған көйлек-бұл әр

адамның күнделікті өмірінің бөлігі, ол әрдайым

көрінеді.

Веб-сайт: www.eterna.kz/

Тел. +7 777 590 8702

СПОРТТЫҚ ТАУАРЛАР

SPORT MASTER - Спорт дүкенібүкіл

отбасы үшін! Барлығы спорт үшін

Және ашық ауада-ең қарапайымдардан

спорттық тауарлар технологиялық соңғы

буын жабдықтары.

Веб-сайт: www.sportmaster.kz

Тел. 8-800-080-3333

TYR Өнімі – киімдер мен аксессуарлар, 

олардың коллекциялары үнемі жаңарып

отырады.

Веб-сайт: www.tyrkazakhstan.kz

Тел. +7 775 007 06 39; +7 705 222 
5164; +7 (701) 379-55-50

Dinamo - Динамо спорт тауарларының

Интернет-дүкені

Веб-сайт: www.dinamo.kz
Тел. 8 (777) 583-77-99

Біздің каталогта компанияның

орналасқан спорттық аяқ киім

Веб-сайт: www.proskater.kz

GOLFSTUDIO - Интернет дүкен

гольф үшін

Веб-сайт: www.golfstudio.kz

Тел. +77015445353

RIKA-SHOP - Спорттық киім Алматы

Веб-сайт:  www.rika-shop.kz

Тел: +77017455420

Zatolux.com – Шынайы

сертификатталған интернет-дүкен

және кез-келген талғамға арналған

скейтбордшыларға арналған киім,

сонымен қатар сноубордтар мен

шаңғы трамплиндері.

Веб-сайт: www.zatolux.com

Тел. +7 707 315 01 00

OkSport - Спорттық жабдықтар мен 

жабдықтар орталығы сапаны бағалайтын

және жоғары технологиялық, 

сертификатталған және сапалы

берілістерде жеңіске жетуге тырысатын

кәсіпқойлар мен спорт әуесқойлары

үшін құрылған.

Веб-сайт: ok-sport.kz

Тел. +7 (727) 301-03-03

ZIBROO - қазақстандық жоғары

технологиялық спорт киімін әзірлеуші

және өндіруші

Веб-сайт: www.zibroo.kz

Тел: +7 (727) 261 63 90

RAKETA - Интернет-дүкен Ракетка 

(Raketka.kz) сізге үлкен теннис, 

бадминтон, сквош және үстел теннисіне

арналған ракеткалардың кең таңдауын

ұсынады.

Веб-сайт: raketka.kz 

Тел. +7 (777) 342 56 56

2016 жылдан бастап әр түрлі

деңгейдегі конькимен жүгірушілерге-

жаңадан бастаушылардан бастап

тәжірибелі мамандарға дейін

мәнерлеп сырғанауға арналған сәнді,

ыңғайлы және практикалық

киімдерді, Сөмкелер мен

рюкзактарды, аксессуарлар мен

конькилерді ұсынады.

Веб-сайт: www.sportbox.kz Тел. +7 

(777) 993-29-59

http://www.annaanna.kz/
tel:+77719509297
http://www.glasman.kz/
http://www.eterna.kz/
tel:77775908702
http://www.sportmaster.kz/
tel:8-800-080-3333
http://www.tyrkazakhstan.kz/
tel:+7 775 007 06 39
tel:+7 705 222 5164
tel:+7 (701) 379-55-50
http://www.dinamo.kz/
tel:87775837799
http://www.proskater.kz/
http://www.golfstudio.kz/
http://www.rika-shop.kz/
http://www.zatolux.com/
tel:+77073150100
tel:+77273010303
http://www.zibroo.kz/
http://www.sportbox.kz/


БАРЛЫҒЫНА АРНАЛҒАН КИІМ

Lamoda.kz -Қазақстандағы сәнді киім, 

аяқ киім және аксессуарлардың ең ірі

онлайн-дүкені

Веб-сайт: www.lamoda.kz

KUPIVIP.KZ – ересектер мен 

балаларға арналған киім мен 

аксессуарлардың үлкен таңдауы

бар сату платформасы әрқашан

90% жеңілдікпен.

Веб-сайт: www.kupivip.kz

Tomas.kz - бұл Қазақстанның тауарлар

мен қызметтердің Интернет-дүкені.

Веб-сайт: www.tomas.kz

Тел. +7 (7172) 795-007

MODAMANIA.KZ - Парфюмерия, 

Балалар тауарлары мен 

аксессуарларының интернет-дүкені

Веб-сайт: www.modamania.kz

Тел. +7 (727) 350-81-65

+7 (777) 609-94-33

Брендтік заттардың интернет-дүкені

"Phoenix shop"

Веб-сайт: www.phoenix-shop.kz

O'STIN — сән нарығында негізгі болып

табылатын халықаралық бренд. Бренд 

клиенттерге сапалы кездейсоқ киім мен 

аксессуарларды, соның ішінде әйелдер, 

ерлер және балалар ассортиментін

ұсынады.

Веб-сайт:  www.ostin.kz/

Тел. 8 800 080-4-999

LC Waikiki - Қазақстанда қолжетімді

бағалармен және сапалы киімдермен

интернет-дүкен

Веб-сайт: www.lcwaikiki.kz

Тел. 8 800 070 40 15
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Диона - дүкендер желісі.Тұрмыстық химия, Косметика,

Парфюмерия, Үйге арналған барлық заттар, сәбилер мен

аналарға арналған тауарлар.

Веб-сайт: http://dionashop.kz/

Тел. +7 7172 267005

Тұрмыстық химияЖартылай фабрикаттар

“Домашнее с любовью”, Интернет-дүкені, үйде консервілеудің

табиғи өнімдері: Консервілер, компоттар, десерттер, сироптар, 

тұздықтар, тұздықтар, салаттар, сондай-ақ мұздатылған

жартылай фабрикаттар

Веб-сайт: https://domashnee.kz

Тізім жаңартылады, егер осы тізімге енгісі келетіндер болса, келесі

электронды мекен-жайға хабарласуларыңызды сұраймыз : 

ecommerce.qaztrade@gmail.com.

+7 701 526 24 98    
+7 701 850 52 22
www.export.gov.kz

http://www.lamoda.kz/
http://www.kupivip.kz/
http://www.tomas.kz/
http://www.modamania.kz/
http://www.phoenix-shop.kz/
http://www.ostin.kz/
http://ostin.kz/
http://www.lcwaikiki.kz/
http://dionashop.kz/
https://domashnee.kz/
mailto:ecommerce.qaztrade@gmail.com

