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Слава Балбек завжди хотів, щоб 
його творчі ідеї втілювались у 
життя, а не лишалися виключно 
ідеями. Тому думка розпочати 
власну справу виникла у нього 
досить рано, ще в часи 
студентства. Мотивацією стало 
бажання розраховувати в роботі 
лише на себе. Так, разом з 
одногрупницею Ольгою 
Богдановою, вони вирішили 
відкрити власну маленьку 
майстерню. 

Зараз balbek bureau – це відоме в 
Україні та закордоном 
архітектурне бюро. Філософія 
бренду базується на тезі «завжди 
доводь проєкти до кінця». 
Винятки становлять тільки ті 
замовлення, що суперечать 
цінностям компанії.  Обираючи 
проєкти, Слава радить перш за 
все оцінити час, який піде на 
виконання і тоді вирішити, чи 
готові ви ним пожертвувати 
заради цієї роботи.



СТАРТ



Архітектура – це не бізнес, 
архітектура – це творчість, 
а творчості довіряють, 
якщо за нею стоїть певний 
досвід. Геніальність без 
досвіду нічого не варта, – 
вважає Слава Балбек. Щоб 
отримати досвід, сам він 
починав з маленьких 
майстерень і не дуже 
статусних робіт. Працював 
з першого курсу. Всі 
отримані знання одразу 
намагався задіяти на 
практиці. Наприклад, коли 
навчився робити логотипи, 
став відправляти ескізи 

своїх робіт у різні 
рекламні агенції. Одна з 
компаній зацікавилася 
молодим дизайнером. 
Тестовим завданням була 
розробка віжуалу для 
вхідної групи казино. З 
цим завданням Слава 
впорався за одну ніч. Це 
вразило роботодавців і 
його взяли на першу 
роботу. Слава впевнений, 
якщо багато працювати, 
тобі рано чи пізно 
пощастить.
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Офіційно власна майстерня Балбека почала 
роботу з 2008 року під назвою «2В.Group». 
На початку молоді підприємці не розуміли, 
що є певні бізнес-моделі та бізнес-процеси, 
погано орієнтувалися в документообігу. 
Дуже не вистачало стратегів у творчому 
колективі. Перший проєкт власного бюро 
мав купу факапів та складних для реалізації 
рішень. Оскільки бізнес-плану не було, всі 
фінансові потуги бюро зводилися до того, що 
для розвитку потрібно працювати більше, 
ефективніше і з більшою кількістю людей.
У результаті зрозуміли, що ефективність 
досягається не кількістю, а за рахунок 
розвитку менеджменту організації та 
стратегії. 

Старт власної справи був ризиком, але 
виправданим, адже допоміг набути 
потрібного досвіду. Слава вважає, що варто 
ризикувати, але із планом Б під дупою. Ризик 
– це благородна дія: ти будеш першим 
тільки, якщо ризикнеш бути першим. Але в 
тебе завжди повинно бути щось, від чого ти 
зможеш відштовхнутися, якщо впадеш.



ГРОШІ  



На початках все, що заробляли у 
бюро, ділили на зарплатню, а залишок 
вкладали у розвиток: техніку, софт, 
офіс. Проте досить швидко зрозуміли, 
що треба детальніше пропрацювати 
цей аспект. Розуміння, що треба 
збільшити грошовий обіг, виникло із 
усвідомленням відповідальності за 
підлеглих, яким треба щомісяця 
виплачувати зарплатню.

Досі ланцюг оплати йде від меншого 
до більшого. За весь час роботи в 
бюро, Слава завжди отримує 
зарплатню останнім. Коли не було 
грошей на ЗП – її не отримував саме 
керівник. 
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Авторитет бізнесу – це теж ресурс і ви маєте самі вирішити, як його далі використати: 
повністю вкласти його у свою роботу чи інвестувати потроху в різні проєкти.

”
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Основна реклама balbek bureau на 
початках також трималася на авторитеті. 
Головним каналом поширення було 
«сарафанне радіо». Але в цього 
інструменту є як свої плюси, так і 
відчутні мінуси. Наприклад, після одного 
замовлення, компанія довго намагалася 
позбутися репутації фірми, що робить 
«швидко та бюджетно». Проте, саме 
завдяки особистим рекомендаціям 
замовників вони отримали свої 
найбільші і найвідоміші проєкти.

Також дуже добре, коли кожен з 
працівників займається ще й особистим 
продюсуванням: викладає на власних 
сторінках у соцмережах свої проєкти 
або проєкти, з якими він/вона хотіли би 
працювати, пише на професійні теми 
тощо.

Бюро приділяє багато уваги презентації 
власних проєктів. Спочатку свої завершені 
проєкти вони презентували як фото на 
фейсбуці. Але згодом обрали ефективнішу 
форму та інструменти для цього. Зараз 
кейси готових проєктів бюро – це цілі 
історії з купою елементів: відео, гіфки, 
інтерв’ю учасників. Часом кейси робляться 
довше, ніж будується спроєктований 
об’єкт. До речі, такі кейси будуть 
корисними ще й дизайнерам-початківцям, 
адже там багато корисної інформації про 
специфіку роботи, про фішки, які 
допомагають реалізувати проєкт 
якнайкраще, роботу із факапами тощо.
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PR та комунікації – це відповідальність за бренд та імідж; це робота 
з репутацією компанії, її розбудова та впізнаваність.

”
Для цього варто визначитися:

чим є ваша компанія? яка її місія? 

яка цінність компанії? що вона означає?

що вона може дати потенційному клієнту?
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Перед тим, як будувати 
PR-стратегію, потрібно детально 
проаналізувати ринок, з яким ти 
плануєш працювати, щоб 
зрозуміти, що саме там буде 
цікаво та як подавати себе. Для 
початку потрібно зрозуміти, на 
якому етапі ви вже знаходитеся, 
розібратися з каналами 
комунікації та вибудувати 
відповідну стратегію. 

Розпочинати слід із діджиталу: 
SMM, блог компанії, робота із 
сайтом або хоча б лендинг. 
Також треба не боятися 
тестувати нові канали для 
комунікації.

Якщо ми говоримо про старт 
бізнесу, то починати варто зі 
створення сторінки бренду в 
соцмережах, сайту, участі у 
профільних конференціях, 
написання експертних статей для 
профільних видань тощо. Якщо ж 
мова про бізнес, що вже працює і 
потребує лідогенерації, то тут 
можна залучати такі інструменти 
як: ретаргетинг, ремаркетинг, 
безкоштовні вебінари тощо. На 
різних етапах працюють різні 
інструменти. Коли ви 
проаналізуєте, яка саме 
експертиза вам потрібна – 
починайте шукати спеціаліста, 
що за неї відповідатиме.

Участь у конкурсах також 
потрібна як репутаційна 
складова та елемент визнання. 
А ще як інфопривід. Часто у 
більшості конкурсах нині 
відбувається на платній 
основі: вартість варіюється 
від 150₴ до 400₴. На це також 
варто виділяти бюджети.

PR є накопичувальним. 
Виступи на конференціях, 
перемоги на конкурсах, 
публікації – все це формує 
комплексне уявлення про вас 
як експерта чи ваш продукт.



КОМАНДА



КУРС
ПОЧАТИ БІЗНЕС
У СФЕРІ АРХІТЕКТУРИ

В роботі у сфері архітектури 
є два шляхи: орієнтуватися 
на бізнес або орієнтуватися 
на творчість. Створюючи 
власне бюро, Славі Балбеку 
довелося шукати баланс між 
цими двома протилежними 
точками. І зважати на це, 
формуючи команду.

збільшення кількості 
спеціалістів, а за рахунок 
збільшення адмінресурсу. 
Тепер кожен проєкт бюро 
має свого менеджера. Це 
дозволяє охопити і якісно 

спеціалістів у команді не 
вистачало, тому кожен з 
архітекторів мав додатково 
або читати договори, або 
вирішувати конфліктні 
ситуації, або контролювати 
фінансові обороти. Досить 
швидко всі зрозуміли, що
це відволікає фахівців від 
творчого процесу і слід 
наймати профільних 
спеціалістів.

Організованість процесів 
відіграє для компанії значну 
роль, адже дає можливість 
якісно зробити чималу 
кількість проєктів. 
Масштабування бізнесу 
відбувається не за рахунок 

опрацювати низку 
різнокаліберних проєктів. 
Важливим етапом стала 
поява фінансового 
директора, а отже і 
професійного аналізу різних 
витрат на проєкти: часу, 
грошей, зусиль.

Кожен працівник має бути 
на своєму місці. У бюро, крім 
гарних архітекторів, мають 
бути й інші спеціалісти: 
управлінці, менеджери, 
фінансисти, юристи, PR 
тощо. З досвіду balbek 
bureau, на початку таких 
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У balbek bureau є 
менеджмент процесів. 
Менеджер в архітектурному 
бюро – це людина, яка 
поєднує архітекторів, 
будівельників і замовників; 
людина, що відповідає за 
терміни та якість реалізації. 
У команді є головний 
менеджер та низка лінійних 
менеджерів, що керують 
проєктами зі своїми 
командами.

Комунікаційний відділ – один 
із найважливіших 
департаментів для компанії, 
що глобалізує свою 
діяльність. адже він 
відповідає за контрольоване 
та структурне спілкування з 
вашою аудиторією та 
новими працівниками. 
Комунікаційний відділ має 
відповідати за ваші 
внутрішні та зовнішні 
комунікації.

Кожного понеділка у balbek 
bureau є загальна планірка, в 
четвер – планірка по 
менеджменту, а щосереди та 
щоп’ятниці – планірка по 
фінансах. Ще є щотижнева 
запланована адмінзустріч.
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Керівник бюро завжди зацікавлений у 
підвищенні навичок своїх працівників та 
їхній мотивації, адже люди працюють 
ефективніше на роботі, яка їм подобається. 
Слава як керівник завжди долучається на 
етапах креативу та дизайну: розробка 
концепції та візуальний ряд. Його цінність
в команді – це налагодження процесів на 
естетичній фазі.

А ще у своїй команді Слава – «домашній 
психолог» і «добрий поліцейський». 
Кожного тижня він зустрічається з кимось 
із працівників і спілкується на проєктні 
теми, щодо загального самопочуття та 
самореалізації. У середньому одне коло 
всією компанією займає близько восьми 
місяців.



КОРИСНІ 
МАТЕРІАЛИ
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Терміни та поняття:

SEO – пошукова оптимізація, потрібна для того, 
щоб сторінка сайту з’являлася у видачі пошукових 
систем.

Лідогенерація – маркетингова тактика спрямована 
на пошук та отримання контактних даних 
потенційних клієнтів, що можуть замовити ваш 
товар чи послугу.

Ремаркетинг та Ретаргетинг – це рекламні 
інструменти, що вивчають поведінкову стратегію 
клієнтів та відповідно до цього формують і 
спрямовують рекламні повідомлення на цільову 
аудиторію.

LTV – показник прибутку, який отримує бізнес за 
весь час роботи з клієнтом.

Модель PESO – модель стратегічного планування 
інтегрованих маркетингових комунікацій, яка 
полягає в розробці єдиної комунікаційної стратегії 
для чотирьох каналів: paid (канали, що 
оплачуються: просування у соцмережах чи платні 
публікації у ЗМІ), earned (зароблені канали: 
безкоштовні публікації, пости дружніх 
інфлюєнсерів), shared (поширювані канали: 
соцмережі, YouTube), owned (власні канали: сайт 
компанії, корпоративний блог).

Кост – витрати; об’єм ресурсів, що 
використовуються у процесі господарської 
діяльності за певний проміжок часу.

Діаграма Ганта – це інструмент управління 
проектами, який ілюструє план роботи.

SketchUp – програма для 3D дизайну та 
архітектурного проєктування. 


