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Можна сформутива декілька принципових відмінностей, що відрізняють startup-

проєкт від традиційної підприємницької діяльності:
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ймовірність успіху
значно менша, ніж
для традиційного
бізнесу

startup постійно
змінюється в процесі
створення, причому
зміни можуть
зачіпати навіть суть 
проєкту

startup є 
інноваційними
проєктами, які
часто базуються
на неперевірених
технологіях або
сервісах

у створенні startup

частіше за все беруть
участь молоді люди, 
потенційні носії
інноваційних ідей

startup не має
власного
початкового капіталу, 
в основному він 
формується
інвесторами у формі
інвестицій у проєкт



Місія startup- проєкту полягає у 
забезпеченні людей очищеною 
та збалансованою питною 
водою, для ведення активного та 
здорового способу життя, що 
забезпечується додатковими 
функціональними зручностями 
пляшки. 

Наша місія



Майбутнє у твоїй руці

«FRESH LINE»



01
Про проєкт



думка обговорення реалізація результат

Еволюція



Що нас відрізняє?

100%
органік

Пляшка не тільки 
унікальна, але й не 
шкодить природі

Відчуття

майбутнього

Покупець відчує себе 
задоволеним, 

отримуючи додаткові 
зручності

Онлайн підтримки

24/7

Швидке вирішення 
будь-яких питань
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Цільова аудиторія



Результати інтернет опитування: 

Розподіл опитуваних споживачів за віковими 

категоріями

Розподіл опитуваних споживачів за профілем 

зайнятості 



Розподіл опитуваних споживачів за прихильністю до  

використання багаторазової індивідуальної тари для 

води



Розподіл опитуваних споживачів за готовністю 

купувати товар з доповненням



Розподіл опитуваних споживачів за активним 

способом життя 



Вік: 18-25

Зайнятість: часткова

Освіта: здобувачі

Інтернет

Сприйняття 
новинок

Перший сегмент

Студенти

Спортсмени
Прогрес, 
експерименти, 
новинки 

Так:

Ні:
Застаріле, не 
актуальне, 
банальне

Соціальність

Молоді бізнесмени

Просунуті

Особливості:



Вік: 33-45

Зайнятість:

часткова-повна

Освіта: середня/вища

Інтернет

Сприйняття 
новинок

Другий сегмент

Кар’єристи

Домогосподарки
Стабільність, 
кар’єра, сімейні 
цінності

Так:

Ні:

Занадто нове, 
незрозуміле

Соціальність

Офісні працівники

Прагматики

Особливості:



БізнесмениСтуденти Ведуть активний

спосіб життя

Професійні

спортсмени

Оцінка аудиторії

50%83% 67% 92%



Сильні сторони

Інноваційний, 
багатофункціональ

ний продукт

Слабкі сторони

Конкуренція із 
потужними 
відомими 
брендами

Можливості

Завоювати 
прихильність не 

лише одного 
сегмента ринку

Ризики

Не ознайоленість
покупця із товаром

SWOT аналіз
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Що таке

«FRESH LINE»



Зроби банальне не банальним



Зразок модульного з'єднання пляшки

Вид 1

Вид 2

Вид 3

Вид 4



Пляшка води з 

контейнером для речей



Пляшка води із колонкою

Пляшка води з ліхтариком

Пляшка води з 

контейнером для речей





Варіанти

знайомства с

новим продуктом

Інтернет

79% сучасних людей 
користуються 
інтернетом щодня

Соціальні мережі

Таргетована реклама, та 
реклама у улюблених 

інфлуенсерів

Продактплейсмент

На сьогоднішній день 
найефективніша 

реклама якій довіряють 

Візуальна реклама

Реклама по ТВ, та 
білборди, сітілайти



Більшість  споживачів 
користуються соц. мережами 

та читають різних 
українських блогерів. Тому 

прийняте рішення 
здійснювати просування 
продукту через інтернет.





Розроблено унікальний інноваційний продукт, який 
поднює питну мінеральну воду з 
багатофункціональною упаковкою , що стане в нагоді 
не лише для людей, які хочуть втамувати спрагу, а й 
для тих, хто полюбляє  збиратися компаніями, веде 
активний спосіб життя, та займається спортом. Таким 
чином, споживач отримує максимум користі та функцій 
лише від однієї речі.

Висновки:



Дякую за увагу


