
Система «follow me» для дитячих 

засобів пересування 

 Технологічність 

 Комплексність

 Універсальність

Спокій батьків, радість дитини
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Follow Me – це система автоматизації 

руху дитячих транспортних засобів



Мета 

проекту:

Завдання: розробити нову технологічну систему «follow me», яка 

дасть змогу дитячим транспортним засобам 

рухатися за батьками без механічного впливу на них. 

надати змогу батькам забути про місце розташування 

дитячих засобів пересування та насолоджуватись 

прогулянкою із малюком без зайвих клопотів



Продукт

Ми презентуємо інноваційну систему, яка складається з:

електродвигуна

приводить в рух 

колеса дитячих 
транспортних 

засобів

чіпа та GPS модуля акумулятора

запас ходу 20 км
реагують на рухомий 

об’єкт (батьків) та 
визначають відстань між 

ними



Принцип дії

Сигнали від вхідних пристроїв надходять до 

електронного блоку керування, який за 

допомогою механізмів виконання реалізує 

наступні функції:

• Підтримка безпечної відстані до об'єктів 

попереду та збоку на шляху руху;

• Зупинка та рух з місця;

• Рух у визначеному пристроєм керування 

напрямі;



Бізнес модель В2В

 Перші споживачі – виробники дитячих колясок та майстерні з 

ремонту та модернізації дитячих транспортних засобів

Споживачі на етапі розвитку – виробники іграшок на колесах і 

транспортних засобів для дітей

Споживачі на етапі зрілості – виробники інвалідних візків та 

засобів на колесах.



КВЕД Вид діяльності Кількість 

суб'єктів 

ринку, од

Обсяги 

виробництва, 

млн.грн/рік

Потенційний 

попит, од виробів

С 30.92 Виробництво велосипедів, дитячих 

та інвалідних колясок

76         (5 UA) 50             (3 UA) 3000       (200 UA)

30.99 Виробництво інших транспортних 

засобів і обладнання н.в.і.у. (у т.ч. 

візки з ручним керуванням, сани)

25          (9 UA) 17               (6 UA) 11000     (4000 UA)

32.40 Виробництво ігор та іграшок 

(виробництво іграшок на колесах, 

призначених для катання дітей, у 

т.ч. триколісні )

25          (9 UA) 17 (6 UA) 34000   (12000 UA)

D 33.11 Ремонт і технічне обслуговування 

готових металевих виробів (у т.ч. 

магазинних візків)

(3000 UA) (30 UA) (500 UA)

3317 Ремонт і технічне обслуговування 

інших транспортних засобів (у т.ч. 

дитячих та інвалідних колясок)

(3000 UA) (3 UA) (50 UA)

Ринок



 Системи дистанційного керування (потребують втручання оператора 

керування)

 Системи GPS-навігації

 Паркувальний автопілот BMW, Ford, Mercedes-Benz, Nissan, Opel, Toyota, 

Volkswagen.

 Система автоматичного управління від Google

Засоби пересування вже із подібною технологією

Конкуренти



 Програмне консультування та 

пов'язана з ним діяльність –

50 000 грн

 Складові для опрацювання 

дослідного зразка 1 000 грн

 Накладні (пошукові системи)         

2 000 грн

 Плановий дохід 10%

 Придбання розробки 60 000 грн

 Комплектування виробничого циклу 

обладнанням (напів ручний монтаж) –

100 000 грн

 Тестування, контроль, навчання, запуск –

150 000 грн

 Плановий випуск 10 000 од/рік

 Планова збутова ціна  1 000 грн/од

 Планова рентабельність 200…300 %

У розробника У виробника

Фінансування



План інвестицій

Етап Термін 

виконання

Сума інвестицій

Поглиблена сегментація ринку 1 міс 2 000 грн

Замовлення та розробка програмного 

забезпечення

1 міс До 50 000 грн

Складання дослідного зразка 1 міс 1 000 грн

Доопрацювання і удосконалення 
комплектації

постійно До 50 000 грн/міс

Робота над формуванням технічного завдання і 

технічного регламенту на виготовлення 

промислового зразка

3 міс До 50000 грн

Доопрацювання технічних характеристик  з 
урахуванням договорів із постачальниками 

комплектуючих 

1 міс узгодження

Виробничі випробування, запуск 

виробництва, наладка 

4 міс узгодження
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