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Проблема
Cтуденти та молоді люди віком від 18 
до 30 років часто відвідують
різноманітні концерти, івенти,  ходять у 
кіно, кафе та інші місця, подорожують 
світом.

Але часто їм доводиться робити це в 
самотності, так як їх сім’ї та друзі
зайняті, на роботі, по справах, вже
пообіцяли побачитись з кимось іншим:( 



Вирішення проблеми

 Надати зручну платформу для пошуку та
встановлення контактів із студентами за
професійними та життєвими інтересами в 
будь-якій країні світу.  

 Забезпечити студентів можливістю
знайомитись онлайн та зустрічатись у 
реальному житті для професійних та
культурних подій. 



Ціль та завдання
• Ціль: створити унікальну сучасну та безпечну інтернет-платформу

для молоді, забезпечити постійний доступ до неї та легкість у 
користуванні.

• Завдання: поширити сервіс спочатку серед української молоді, у 
перспективі – серед студентів усього світу. 



Еvent-ринок - відкритий та динамічний

Насиченість ринку;

Автоматизація; 

Digital-просування;

Розвиток соціальних
мереж;

Споживач

Підвищується «усвідомленість»:

споживачі більш ретельно
підходять до вибору івенту,

уважніше аналізують бюджет,

обирають івенти, що
відповідають бажаним
характеристикам.

Тренди



Особливості входу на ринок

Технології - розробка якісного сайту;

«Фінансова подушка» для реалізації 

проекту та виходу на ринок;

Додатки

Сайти знайомств

Групи в соціальних мережах

Конкуренти Бар'єри входу



КАНВАС
Ключові партнери

Туристичні компанії

Організатори заходів

Ключові види 

діяльності

Створення сайту

Реклама

Розвиток сайту

Ключові цінності

Інколи люди не знають з ким 

піти на який-небудь захід або 

мають бажання 

поспілкуватися з іноземцями 

під час подорожі за кордон. 

Ціль проекту – створити сайт, 

на якому люди могли б 

знайти компанію для 

відвідання концерту чи будь-

якого іншого заходу, а також 

могли б знайти з ким 

поспілкуватися за кордоном, 

що допомогло б туристам 

краще заглибитись у 

культуру іншої країни.

Відносини з 

клієнтами

Автоматизоване 

обслуговування

Спільноти

Споживчі сегменти

Студенти

Люди від 18 до 30 

років

Ключові ресурси

Реклама в соціальних 

мережах

Розробник сайту

Адміністратор сайту

Канали збуту

Сайт

Мобільний додаток 

Сторінки у соціальних 

мережах

Структура витрат

Піар-компанія – 2000 $/місяць

Розробка сайту – 5580 $

Потоки надходження доходів

Реклама 



Коментарі до canvas
Основними завданнями нашого проекту є розробка сайту з цікавим 
дизайном, пошук каналів для ефективної реклами та залучення якомога 
більше молодих користувачів для стрімкого розвитку сайту та 
зацікавлення туристичних компаній та організаторів заходів  до 
співпраці.

Ключовими ресурсами слугують фахівці в розробці сайту, реклами та 
контролю роботи сайту, а також додаткові вкладення для розробки та 
ефективної піар - компанії.

Важливим є розвиток і подолання проблем комунікацій між студентами 
різних країн та інших людей віком 18-30 років, які прагнуть знайти нові 
знайомства та компанію за інтересами в будь-який час та в будь-якому 
куточку світу.



Чому ми вибрали цей проект?
У сучасному світі в більшості молоді виникає бажання бути
активними, успішними і відвідувати якомога більше івентів,
нових місць та країн. В той же час існує величезне різноманіття
інтересів і часто важко знайти собі людину, з якою можна їх
розділити.

Пошук чогось через інтернет вже не є новим, за даними 2018
року існує понад 4 млрд інтернет-користувачів світу, проблему
нерозділених інтересів більшості з яких ми можемо вирішити
завдяки нашому проекту.

Таким чином, мета нашого проекту — створення сучасного
інтернет-сервісу, що надає можливість віртуального знайомства і
пошуку користувачів з певною метою в дистанційному вигляді, у
зручний для них час при наявності мережі Інтернет, як в межах
України, так і закордоном.



Що є важливим для піар-компанії

• Використання публікацій, відео для поширення інформації про наш 
сайт

• Адреса сайту в соцільних мережах та всіх можливих каналах 
поширення

• Оцінка конкурентних переваг та недоліків, виокремлення
виграшних сторін продукту

• Ефективна взаємодія з цільовими аудиторіями

• Вдосконалення відносин з інтернет-користувачами та пошук нових

• Використання можливостей рекламування сайту

• Використання ефективного дизайну та інновацій






