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ІДЕЯ ПРОЄКТУ

Унікальність нашого напою

Покращення здоров’я людей завдяки споживанню 

питного меду. Питний мед – це слабоалкогольний 

напій (12 об.), виготовлений із продукції 

бджільництва.

Унікальна 

технологія 

виготовлення,

яка передається з 

покоління в 

покоління з 

давніх часів
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Продукт (MVP)

Це слабоалкогольний напій, виготовлений

шляхом ферментації бджолиного меду. 

Його  насичений склад доповнюється 

клітковиною, зольними сполуками. 

Якщо говорити про 

калорійність цього напою,

то вона низька. 100 грам питного меду може містити 

65-100 ккал. Все залежить від додаткових інгредієнтів, 

спецій та приправ.

Питний 
мед

Комплекс 
вітамінів

Калій

Марганець

Залізо

ЙодРубідій

Магній

Кальцій

Натрій

Чернятинський 
питний мед

Здоров’я Сила Молодість
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Місія – ми працюємо для того, щоб ви насолоджувалися 
натуральним, екологічно чистим слабоалкогольним напоєм з 
унікальними лікувальними властивостями.

Візія – створення якісного алкогольного  напою  з турботою про 

людей.

Цінності продукту

 випуск напою високого стандарту якості і безпеки;

 злагоджена робота команди;

 відповідальність за здоров’я людей;

 лікувальні властивості (тонізує, знімає втому, імуностимулюючий

продукт, знижує ризик захворювань судин мозку, продовжує молодість і 

протидіє старінню);

унікальна технологія виробництва (яка дозволяє якомога більше 

зберегти корисні властивості меду, який є основною сусла).



ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ 

До складу медового сусла входять такі 
компоненти:
 Мед натуральний
 Пилок 
 Вода
 Винні дріжджі
 Різні ягоди та фруктові соки

Технологічні 
процеси

Зброджування 
медового сусла

Фільтрація

Відстоювання 
(мінімум 6 місяців)

Фасування і 
споживання 



Чернятинський питний мед

Цільова аудиторія

Побутовий 
споживач

Заклади
громадського 
харчування

Санаторно-
курортні 
заклади



План виходу та аналіз ринку

 Розроблено власну технологію

 Впроваджено у виробництво для власного 

використання (з метою тестування)

 Проведено аналіз попиту

Виготовлення 

та 

удосконалення 

продукції

Рекламування 

та пошук 

інвесторів

Сертифікація, 

патентування. 

Збільшення 

виробництва 

та 

асортименту 

продукції

ТAM  80 %

SAM 3 %

SOM 1,5 %



КОНКУРЕНТИ

НАШІ ПЕРЕВАГИ
 Унікальна технологія 

виготовлення

 Збереження оздоровчих 

властивостей у кінцевому 

продукті

 Науковий потенціал команди 

Питний мед 

«Медунка 

Карпат»

Питний мед 

«Дикий мед»

Питний мед  

«Меди питні 

Сокиринські» Чернятинський

питний мед
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Потенційні партнери Перваги Недоліки

Тур-агенції Прогнозованість

Збільшення клієнтської бази

Сезонність

Заклади харчування Оптові продажі

Постійний збут

Потреба в необхідній 

документації

Транспортні витрати

Спеціалізовані магазини Оптові продажі Потреба в необхідній 

документації

Транспортні витрати

Великий асортимент

Тематичні заходи

(«Малина-фест),

Спеціалізовані виставки

Об’ємні партії

Прогнозованість

Транспортні витрати

Вартість послуг

Велика періодичність

Інтернет-магазини Поступове зростання 

клієнтів

Близькість розташування 

транспортних компаній

Збільшення витрат праці на 

Індивідуальний підхід до 

клієнта

ПОТЕНЦІЙНІ ПАРТНЕРИ



ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПЛАН

№ Інвестиційне призначення Обґрунтування виробничої

потреби

Сума, грн.

1 Закупівля тари (бочки) Зброджування та відстоювання

питного меду 

13 000

2 Фільтрувальна установка Фільтрування 10 000

3 Фасувальна тара (пляшки, етикетки, 

корки)

Фасування для реалізації 22 000

4 Тара для закупівлі сировини Закупівля меду 2500

5 Шланги для фільтрації Фільтрування 1000

6 Бідони Настоювання лікувальних трав 1500

7 Закупівля сировини Виробництво 15 000

Разом 65 000 (2500$)

Станом на вересень місяць 2021 року



ПЕРСПЕКТИВА

 Патентування і сертифікація 

продукту

 Збільшення асортименту

 Збільшення обсягів виробництва, 

враховучи заходи щодо захисту 

навколишнього середовища

 Вихід на всеукраїнський ринок 

(збільшення ринку збуту)



13

КОМАНДА

СОФІЯ

СТАСЮК-

проєктний менеджер 

(фахівець по 

маркетингу та роботи з 

іноземними 

інвесторами)

Сергій Скрипник-

аспірант, 

керівник проєкту 

(головний 

технолог)


