
МИ БУДУЄМО
МІСТА 

URBAN MARKET



...і в нас крута місія:

СТВОРЮВАТИ 
«МІСТА 
МАЙБУТНЬОГО»
що надихають людей жити краще



Наша команда сьогодні:

12 будинків
здали та заселили

4438 людей
заселилися в побудоване 
нами житло

>4000 м2
площа створеного нами 
капсульного парку

2 міста
будуємо міста 
майбутнього — 
ARTVILLE и KEKS
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МИ 
СТВОРЮЄМО 
УНІКАЛЬНІ 
ПРОЄКТИ
та покращуємо життя людей
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Містечко із 28 будинків, власного 
парку з арт-об’єктами та самих 
дружних сусідів.

Красивий и дружний

ARTVILLE

artville.ua

http://artville.ua
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Містечко тихих зелених 
дворів для барбекю-вечірок 
та спілкування.

Яскравий та смачний

KEKS

keks.com.ua

http://keks.com.ua
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Відкритий торговельний 
центр з фермерським 
ринком за прикладом 
кращих міських ринків 
їжі Європи.

Унікальний

URBAN 
MARKET

urbanmarket.com.ua

https://urbanmarket.com.ua/
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НАШУ КОМАНДУ ОБ’ЄДНУЄ

#ZEZMAN_POWER
внутрішня сила та мотивація, 
що дозволяє нам створювати 
унікальні проєкти.

Ми розвиваємо та підтримуємо цю силу у спорті, 
роботі та яскравому відпочинку.
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Не буває високих досягнень 
без зусиль і подолання себе. 
Тому ми любимо займатися 
спортом і щоразу перевершу-
вати свої сили заради висо-
кого особистого результату 
та результату усієї команди.

Ми допомагаємо колегам бра-
ти участь у ключових спортив-
них групових та індивідуаль-
них змаганнях: від підготовки 

брендованого екіпірування до 
організації тренувань та групи 
підтримки на старті.

У нас є своя команда з во-
лейболу, футболу, бігу, і ми 
раді підтримати нові почи-
нання колег.

ZEZMAN_sport
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Ми створюємо великі проек-
ти, які потребують передових 
знань та навичок. Тому за-
прошуємо найкращих прак-
тиків у галузі архітектури, 
дизайну, урбаністики, інфор-
маційних технологій, щоб що-
дня вчитися, розвиватися та 
реалізовувати свій потенціал 
на максимум.

Кожен співробітник може іні-
ціювати власне навчання і 
компанія допоможе опанува-
ти нові навички для побудови 
успішної кар’єри.

Наші задачі та масштаби но-
вих проектів надихають на-
віть досвідчених фахівців і 
відкривають нові можливості 
для професійного росту.

ZEZMAN_team
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Ми любимо проводити час 
разом із командою. В офісі 
організовуємо корпоративні 
челенджі, де за виконання ці-
кавих завдань можна виграти 
круті подарунки, гаджети та 
навіть путівку за кордон.

У теплу пору року ми влашто-
вуємо пікніки та запливи Греб-
ним каналом на драгон-ботах 
і сапах. А коли холодає – хо-
димо на екскурсії містом та 
організовуємо клуби з інте-
лектуальних настільних ігор.

Ми разом займаємося благо-
дійністю, донорством та вчи-
мося правильно сортувати 
сміття.

А ще – ми любимо веселити-
ся! Проводимо яскраві ме-
га-вечірки за участю зірок 
української та європейської 
сцен у найкращих рестора-
нах та на знаменитих одесь-
ких пляжах.

ZEZMAN_smart



12/15

МИ ДБАЄМО 
ПРО ЛЮДЕЙ
та забезпечуємо:

 + фінансову та матеріальну 
підтримку у складних життєвих 
ситуаціях

 + офіційне працевлаштування

 + оплату участі у спортивних 
змаганнях та корпоративних 
клубах

 + оплачувану відпустку

 + можливість придбати 
житло у проектах компанії 
за спеціальними умовами

 + безпеку на робочих місцях 
в офісі та на будмайданчику
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МИ БУДУЄМО 
МІСТА. ЗАВЖДИ.
З першого дня воєнного 
стану в Україні ми:

 + переформатували, 
але не зупинили роботу

 + матеріально, фінансово 
та морально допомагаємо 
силам ЗСУ та ТрО

 + забезпечили допомогу 
та безпеку співробітникам

 + організували міський 
культурний флешмоб 
у Одесі #колірмиру



14/15

Дивіться ролик 
«Zezman 2021»

https://youtu.be/F3T2ruWzUAI
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Долучайтеся до найкращої 
команди та давайте разом

ПОКРАЩУВАТИ 
ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ!


