Support
Ukraine
Roadmap з адаптації
проекту

ОПИС ПРОЕКТУ
Проект «Support Ukraine» покликаний популяризувати
продукцію українських компаній, а
також активно залучати фінансування
для їх розвитку і виходу на нові
міжнародні ринки збуту.
З кожної продукції буде проводиться
відрахування в Фонд Support Ukraine
(філія в даній країні), ці кошти будуть
йти на різні заходи та акції,
спрямовані на популяризацію України
та її потреб.Також, будуть
закуповуватися гостро необхідні
медикаменти та сучасне обладнання
для медицини України.

ЩО ЗРОБЛЕНО НА ЦЕЙ МОМЕНТ
Створені
• Сайт (краудфандингова платформа),
мобільний додаток, проведено ряд
спонсорських заходів спрямованих
на популяризацію фонду та проекту
• Повністю готова маркетингова
стратегія розвитку, включаючи
створення власної торгової марки та
підготовку ринків збуту продукції в
Україні, Європі, Англії, Америці і
Канаді.
• На розвиток цього проекту було
витрачено 3 роки і більше 100 000
дол. США.

ПРИКЛАДИ ПРОДУКЦІЇ

Ми вже працюємо з багатьма локальними заводами, які можуть забезпечити
поставку товарів для подальшого продажу продукції під маркою Support Ukraine.
Це далеко не повний перелік продукції, яку можна поставляти.
Крім іграшок, сувенірної продукції (кепки, футболки, значки і брелоки, чашки), ми
пропонуємо поставляти снэковую продукцію (кукурудзяні палички і насіння), а
також каву, воду, олію, консерви (кукурудза, горошок, квасоля) та багато іншого.

ЕТАПИ РОЗВИТКУ
Для розвитку проекту ми б хотіли
почати з продажу нашої Української
продукції за кордоном починаючи з
Польщі та Прибалтики.
В цих країнах у нас вже є свої
представники і вже були попередні
переговори про продаж української
продукції. Польща – Теско і Бердонка,
Прибалтика – Максима.

Для цього хочемо увійти в ці мережі з
самою дешевою продукцією це
кукурудзяні палички, газована вода зі
смаком лимона і з олією
соняшниковою. Для цього потрібно
відкрити з інвестором спільні
підприємства в цих країнах (Польща і
Прибалтика).

ФІНАНСОВІ ПИТАННЯ
Ми пропонуємо таке пайовий розподіл
майбутнього прибутку: 45% інвестору, 45 % українській компанії, 10 % представнику
який буде керувати даної продуктової
компанією. Інші побажання до розподілу
прибутку та акцій даного підприємства
обговорюються додатково.
Після відкриття такого підприємства в даній
країні, інвестор ставить свого довіреного
фінансового директора-що наша компанія
не мала доступу до фінансів поки ми не
повернемо всі інвестиції в повному обсязі.

Таким чином людина інвестора повністю
контролює рахунок і фінансові потоки. Це
потрібно для того, щоб зробити перші
закупівлі з даного підприємства на завод
виробник.

ВИТРАТИ НА ЗАКУПІВЛЮ ПРОДУКЦІЇ
На закупівлю на одну країну:паличка
кукурудзяна:
20 000 дол США, з розрахунку, що одна
упаковка важить 50 грам (0,10 дол), разом
за цю суму ми отримаємо 200 000 упаковок
паличок
вода без газу в металевій банці 250 грам: 45
000 дол США – 300 000 штук (мінімальне
замовлення - 56 000 штук або одна
фура)олія соняшникова: 100 000 дол США,
27 000 пляшок (1 літр, 0,9-1 дол США),
100 000 пляшок (4 фури)

ДОДАТКОВІ ВИТРАТИ
Так само потрібні фінанси для оплати
митного оформлення продукції і сплати
податків. Це буде коштувати приблизно 30%
від загальної суми продукції.
Таким чином, ми можемо почати
постачання з трьох позицій в одну країну.

Загальна сума поставки: 200 000 дол США
(за трьома позиціями), але можна почати з
постачання одного товару, наприклад, з
постачання води, оренди з невеликою
полиці в торговельній мережі, з тим, щоб
опрацювати логістику, а також всі етапи
роботи в регіоні.

ПОЗИЦІОНУВАННЯ НА РИНКУ
Питання по маркет плейсмент в торгових
мережах Теско, Бердонка і Максима –
можливо зможемо вирішити на рівні уряду,
щоб витрати були мінімальними, так як дана
торгова марка, Ukraine Support спрямована
на популяризацію України та частину грошей
з продажу даної продукції буде спрямована
на соціальні і благодійні проекти України.
Увійшовши з даною продукцією, ми відразу
зможемо залучити без грошей, а під
реалізацію продукцію інших Українських
виробників. Переговори були проведені з
низкою великих виробників таких як Світоч –
шоколадна продукція, Гетьман – алкогольна
продукція, Верес – консервована продукція

ІНВЕСТИЦІЇ: ПОЛЬЩА
Початкові витрати на країну складуть:
• Відкриття фірми – від 500 – 1000
долЗаробітна плата представнику від
1000 дол
• Утримання фірми, бухгалтерський
супровід, юридична адреса, можливе
відкриття офісу (на це потрібно
приблизно 500 – 1000 дол. США)
• Оренда не великого складу площею до
100 метрів для зберігання зразків товару,
прийняття неліквіду та простроченого
або не проданого товару складе до 1000
дол на місяць.

ІНВЕСТИЦІЇ: ПОЛЬЩА

У 1995 році Tesco починає свою діяльність у Польщі. Сьогодні
він є провідною мережею роздрібної на польському ринку з
більш ніж 450 супермаркетів і гіпермаркетів, а також
інтернет-магазином. Широкий асортимент своїх виробів
марки Tesco доповнюють продукти 1500 польських
постачальників.

ІНВЕСТИЦІЇ: ПРИБАЛТИКА

Супермаркети Maxima - велика торгова мережа в Ризі і
по всій Латвії. Всього в Латвії близько 130 магазинів
Maxima, які за розміром і пропонованого асортименту
поділяються на найбільші - XXX (три ікси), середні - XX і
маленькі - X.
Мережа належить литовської MAXIMA GRUPE.

НАШІ КОНТАКТИ

Україна, 04053, Київ,вул.
Артема, 1-5, офіс 706+38 098
717 77 17
http://supportua.org.ua
http://ukrexport.com.ua

info@supportua.org.ua

