КОЛИ СПРАВЖНІ ЛІКИ ДЕШЕВШЕ
ПІДРОБОК!

2 місце в світі
займає смертність через сердцевосудинні захворювання.

400 000 тонн медичних
відходів
Ліки, термін реалізації
яких добігає кінця
(з 2 місяців до 12) –

реалізуються через
платформу

кожного року
в Україні. 90%
прострочених
ліків
зливають
в
каналізацію або викидають у складі
побутового сміття

Кожен 2 пацієнт відмовляється
від лікування через брак грошей.

PILLSMONSTER
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МИ ВИНАЙШЛИ СПОСІБ ЯК ВИРІШИТИ ЦЮ ПРОБЛЕМУ!
Аптеки, виробники, дистриб'ютори разом і одночасно презентують свій асортимент ліків строк
реалізації яких спливає (від 12 місяців до 2) (тобто коли вже горить) з великою знижкою у нас на
інтернет порталі і дають можливість кінцевому споживачу отримати значно дешевшi ліки.

Лікарськи засоби будуть продаватися по спеціальній ціні зі знижкою на нашому порталі в
обмежений час, із 7 ранку до 12 години. обмеження часу зконцентровують покупця та додають
додаткову цінність пропозиції.
Ми як міст, без якого фармацевти не зможуть перейти на другий берег із своїм товаром ,який
ризикує бути втраченим та коштувати додаткових витрат ( утилізація, транспорт, аудіт) а з другої
сторони - клієнт, який потребує ліків і не зможе без нашої участі придбати їх дешевше. Це не на 5
гривень дешевше, мова йде про значне здешевлення! А ми будучи цім унікальним мостом,
отримаємо винагороду від кожної продажі та від кожної доставки ліків.

Наприклад на складi залишилось лiкiв на 65000 євро
За 2 місяця термін дії набігає кінця
Краще продати через нашу платформу за 45000 і вернуть собі частину коштів і не
сплачувати 30 гривень за 1 кг за утилізацію

Ми створили інший сегмент ринку — медичний дискаунт!

Manufacturer

distributor

pharmacy

PILLSMONSTER
— платформа яка є мостом між:
• фармацевтами які хочуть продати
товар, який ризикує бути втраченим
та коштувати додаткових витрат
(утилізація, транспорт, аудит)
• та клієнтами які шукають можливість
придбати ліки значно дешевше.
Retail buyer

wholesale buyer
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PILLSMONSTER
Вебпортал
“медичного
дисконту” на якому аптеки,
виробники та дистриб'ютори
ліків
презентують
свій
асортимент препаратів строк
реалізації яких спливає (від 12
до 2 місяців).
Наш вебсайт дає можливість
кінцевому споживачу отримати
якісні та значно дешевші ліки за
рахунок дисконту !
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Вирішуємо три болі:
Споживачам якісні препарати дешевше на 70%

Фарм компанії не треба витрачати кошти на утилізацію
ліків, повернуть кошти швидко і не будуть зливати у каналізацію.

Зменшиться отруїння природи антибіотиками, психотропними і
канцерогеними речовинами.
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Технологія
Продаж препаратів проходить в умовах
штучного дефіціту часу, що провокує ажіотаж,
із 7 ранку до 12 години на порталі викладена
звичайна ціна на ліки та ціна із знижкою,
діючою в обмежений час.
Клієнт робить пошук по препарату (якщо його
немає то пропонується аналог), по хворобі, по
активній речовині. Обравши препарат
споживач тискає на кнопку «Вхопити».

• PILLSMONSTER проходив тестування
на ринку Індії

Ціна зі зніжкою

• Розробка сайту триває

5

КОМУ СПЛАЧУЮТЬСЯ КОШТИ,
Оплата товару відбувається через
платформу PILLSMONSTER або
напряму постачальнику.
Отримати ліки можливо в аптеці
по промокоду або замовивши
доставку.

ЯКИМ ЧИНОМ НАШ ПРОДУКТ
ПОТРАПЛЯЄ ДО
КІНЦЕВОГО СПОЖИВАЧА?
Ми маємо контракт з
Укрпоштою. Також договір з
Новою Поштою та І Post.
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Сегментація / пілотні клієнти
Постачальники ліків

Споживачі ліків
Стартовий сегмент — це 270 000 киян
Шевченковського району

OL-UKRAINA

400 000 ветеранів з Міністерства у справах
ветеранів,
яких
соціальна
служба
попередить про дешеві ліки.
Пенсіонери — 11 мільйонів, малозабеспечені
сім'ї, багатодітні сім'ї — 338 000, 2,8
мільйонів інвалідів, ветерани — 400 000,
біженці.

TAM SAM SOM
Працездатне населення України 25 285 000.
Кожен українець витратив 105 доларів на ліки за 2019 рік.
Ринок фарм препаратів України: 2 654 925 000 доларів.
71% українців користується інтернетом.

TAM

SAM

SOM

1 884 996 750 долларів - це та
сума яку споживачі залишають в
інтернеті в аптеках.

99 210 355 доларів, це сума яку
отримає кожний оператор
ринку.

1 800 000 гривень в місяць — виручка
першого місяця.

Наші конкуренти Liki 24 та
Таbletki.UA
обслуговують
більше 700 000 клієнтів в
місяць.

З другого місяця
проект
прибутковий на 4000 доларів.
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Як можливо монетизувати наш сайт?
• з кожної транзакції ми отримуємо комісію у розмірі від 5% до 15% від
постачальника або покупця,
• комісія з доставки товару,
• щомісячна оплата від постачальників ліків за використання платформи,
Фарм ринок України – 2,2 млрд $
З першого місяця ми зможемо обслуговувати 6000
клієнтів при середньому чеку 300 гривень.

SEARCH

INCOME
EXPENSES

YOUR BALANCE
HISTORY
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Конкуренція

Переваги PILLSMONSTER
✓ Нова ніша продажу ліків із
унікальним контентом (ліки
строк яких добігає кінця)
✓ Функція «якщо бракує коштів на
ліки — то ми постараємось Вам
допомогти»!
✓ Споживач може зайняти чергу
на дешеві ліки.
✓ Співпраця
службами

Слабкі сторони нашіх
конкурентів
✓ Відсутність унікального контенту
✓ Ціни підіймаються після оплати ліків
✓ Відсутність кур'єрської доставки у
більшості

з

соціальніми

Cлабкі сторони PILLSMONSTER :
✓ Розробка сайту триває
✓ Немає досвіду інтеграції ліків від постачальників в
наш агрегатор.
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Критично важливі етапи:
травень – липень 2021
1) закінчити сайт
2) договора з:
• держадміністраціями Харькова, Одеси.
• Укр Поштой, Нова Пошта, I Post.
• виробниками: Артеріум, Ол Укрейн, Фармак.

2022 рік
Вихід на ринок Індії та Голандії

Серпень 2021
1) запускаємо трафік потоку замовлень
2) договора з:
з
• дистрбюторами БАДМ, Оптима Фарм,
Венте, Фарм планета,
• Мережами аптек Аптека Магнолія, Сіріус
95,
Подорожник
Фармстор,
МедСервис,Здорова Родина, Фарм Холдинг
• Виробниками: Юрiя Фарм Дарниця

Грудень 2021
1) розвиток по усіх містах і селищах України
за допомогою Укр Пошти.
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Сума інвестицій
15700

:

• 40350 $ – удосконалення сайту
• 5350
– собівартість та накладні витрати (перші 2 місяці існування сайту)

З 2 місяця PillsMonster виходить на прибутковість

Які щомісячні витрати:
04
03
01
02
2 людини на 1 адмін та технічна
кол-центр по підтримка 1500
500

I cloud
250

Бухгалтер
500

05
Маркетинг і реклама в
інтернеті 1000

06
Контент
менеджер 500

12

Виручка в місяць 15 % від 1 800 000
гривень = 270 000 гривень або 9642 $
середній чек = 300 грн
ссссссссс

Собiвартість:

Накладні витрати:
hhрроо

•
•
•
•
•

I cloud 250 $
2 людини на кол центр 500 × 2 = 1000 $
Контент менеджер 500 $
Технічна підтримка і адмін 1500$
250 +1000+500+1500= 3250 $

• Маркетінг - контексна
реклама в Google 1500 $.
• Зарплата керівника 600$.
• 1500 + 600 = 2100

Чистий прибуток за
серпень:
9642 - 2100- 3250 = 4292$ .
Кожного місяця виручка більше
на 20% мінімум!

Розрахунки за серпеь
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Фінанси
Виручка
Чистий
прибуток

Вересень
11570
5720

Жовтень
13884
7524

Листопад Грудень
16660
19992
9810
12643

35000

Чистий прибуток за 2021
39988 $

я
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0

вересень

жовтень
Виручка

листопад

грудень

Чистий прибуток
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Фінанси
Виручка за вересень 11570$
• Собівартість на 500 $ - треба ще одну людину на кол центр. 9642 + 20%=11570$
• Чистий прибуток: виручка 11570 - 2100- 3250- 500=5720

Виручка жовтня буде на 20% більше, треба буде ще одна людина на кол центр. 11570+ 20% = 13884 $
• Чистий прибуток 13 884 -500 -500-3250-2100= 7524$.

Виручка листопада на 20% зросте - це буде 13884 + 20% = 16660 і треба ще 500 доларів на

рекламу.

• Чистий прибуток за листопад 16660-500-500-500-3250-2100=9810 $

Виручка грудня також зросте на 20%.треба ще буде

сплачувати за одну людину на кол центр.

16660+20%= 19992
• Чистий прибуток буде 19992 - 500-500-500-500-3250-2100=12642 $

Чистий прибуток 2021 = 4292+5720+7524+9810+12642=39988 $
Маржа чистого прибутку:
• чистий прибуток 39988
• виручка 71748= 0.557

Команда
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Дякую за увагу!
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