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Франшиза  від 
UB.UA

Продаж франшизи під ключ в 
системі порталу «Укрбізнес»::
- для продажу сайтів;:
- для продажу інтернет магазинів;:
- для нарощення замовлень;:
- для роскрутки в інтернеті.:



Основні поняття пропозиції
❖ Портал Укрбізнес - системна компанія із 14-річним досвідом. Більше 25 000 контрактних клієнтів в усіх 
регіонах країни. Володіє програмними розробками власного виробництва, що створені для розвитку 
українських компаній. Основний продукт - портал UB.UA. Місячна аудиторія понад 700 000 користувачів. B
B

❖ Франчайзинг - форма співпраці між компаніями, в рамках якої одна сторона (франчайзер), що володіє 
торговою маркою, ноу-ху, програмним продуктом, технологією ведення бізнесу, комерційними 
таємницями, дозволяє іншій стороні (франчайзі) використовувати данні активи на певних умовах з 
метою отримання прибутку.B
B

❖ Паушальний платіж - винагорода, за право користування об’єктом ліцензійного договору, що 
здійснюється обноразово та фіксується у договорі між ліцензіаром і ліцензіатом.B
B

❖ Роялті - платежі, які здійснює франчайзі за поточне користування інструментами та технологіями, що 
виплачується щомісячно у відсотках від валового продажу продукту, або фіксованої плати від одного 
аккаунта.B
B

❖ Рекламний внесок - виплачується франчайзеру з певною періодичністю, для покриття витрат на 
маркетингову підтримку франчайзингової мережі.B
B

❖ Лід (lead, цільової лід) - потенційний клієнт, який в той чи інший спосіб відреагував на маркетингову 
комунікацію.



Історія порталу «Укрбізнес»
Розробку порталу ub.ua було розпочато в 2002 році групою ентузіастів, що 
працювала в штаті рекламного агентства у місті Луцьк. У початковій версії, 
це був інтернет-каталог українських компаній. Першим доменним ім’ям 
було обрано www.ukrbiznes.com. 
B
Із розвитком інтернет-технологій на порталі з’являлись нові розділи: 
новини, статті, каталог товарів, послуги, оголошення, інше. Преміум 
послугами користуються вже понад 3000 клієнтів. 
B
У 2009 році було запущено оновлену версію ресурсу та здійснено успішний 
перехід на новий домен www.ub.ua. На ресурсі з’явилася українська версія, 
яка сприяла кращим показникам охоплення інтернет простору західної 
України. Відтепер зайняти перші позиції в пошукових системах стало ще 
легше. 
B
Клієнти, окрім розміщення інформації в розділах порталу, можуть створити 
особистий сайт-візитку та інтернет-магазин. Із цього моменту - це saas - 
платформа для розвитку бізнесу та marketplace для вигідних покупок. На 
порталі розміщено мільйони товарів, тисячі послуг та оголошень. У 2016 році 
запущено конструктор лендінгів. 
B
Сьогодні компанія “Портал Укрбізнес” успішно розвивається, створюючи 
нові сервіси для своїх клієнтів. Для просування українських компаній на 
європейські ринки запущено www.tius.pl. 

http://www.tius.pl


Vision компанії «Укрбізнес»
Бачення майбутнього компанії “Портал 
Укрбізнес” виглядає так…B
B
❖ Портал “Укрбізнес” - платформа №1 для 
розвитку бізнесу. Ми надаємо кожному 
можливість безперешкодно ділитись 
інформацією про свої досягнення, а 
споживачам легко купувати. 
B

❖ Портал ub.ua - це найбільший ринок в Україні 
для укладання угод купівлі/продажу. 
B

❖ Ми cтворюємо продукти, які зроблять бізнес 
ще ефективнішим, а інтернет кращим. 
B

❖ Наші підходи до ведення бізнесу визнаються 
у всьому світі та успадковуються.



Місія порталу «Укрбізнес»
❖ Основне завдання компанії «Укрбізнес» - 
покращення умов ведення бізнесу. Сприяти 
компаніям, які мають підприємницький 
потенціал, швидко знайти свого споживача, 
укріпити фінансове положення.B
B

❖ Стимулювати переведення бізнесу в 
інтернет, що дозволяє заощаджувати 
ресурси і робить український бізнес більш 
сучасним та технологічним.B
B

❖ Надавати ефективні інструменти для 
ведення бізнесу в інтернеті, розроблені в 
Україні, і в такий спосіб захищати 
український бізнес від впливу іноземних 
конкурентів.B
B

❖ Допомагати в пошуку нових ринків збуту та 
інвестицій з-за кордону.



Цінності, що нас об’єднують

Корпоративні цінності 
компанії «Укрбізнес» 

❖ Постійне вдосконалення та розвиток. 
Пошук найкращого рішення. B
B

❖ Відповідальність за результати своєї 
роботи. Дотримання високих стандартів.B
B

❖ Повага до колег і клієнтів.B
B

❖ Ентузіазм, оптимізм, наполегливість.B
B

❖ Чесність та прозорість. 



Що ми пропонуємо своїм клієнтам?
Наші клієнти купують пакети послуг, у вигляді сайту, інтернет-магазину чи лендінгу з 

наповненням та рекламою,  для лідогенерації та нарощення продажу своїх товарів, або ж послуг  



Придбайте франчайзинговий пакет і отримайте

❖ Business Book - унікальні технології роботи, що становлять інтелектуальну власність компанії, 
напрацьовані інструменти залучення клієнтів і роботи з ними.B

❖ Brand book - фірмовий стиль та стандарти роботи компанії.B
❖ Всю необхідну документацію для організації роботи (бізнес план, посадові інструкції, документацію 
з навчання персоналу).B

❖ Маркетингову підтримку. B
❖ Систему контролю з показниками в роботі.B
❖ Юридичну і бухгалтерську підтримку.B
❖ Стартову базу підприємств.B
❖ Систему організації колл-центру.B
❖ CRM систему для роботи менеджерів.B
❖ Сервісний центр (програмна оболонка) для роботи контент менеджерів + СЕО інструкції для 
роботи контент менеджерів.B

❖ Програмне забезпечення для організації роботи по системі dropshipping.B
❖ Підтримку і навчання, спілкування в системі франчайзі.B
❖ І головне можливість працювати на ринку, що росте і розвивається.



Оберіть пакет
Пакет &

«Партнет»
Пакет &

«Мультифраншиза»

 1. Організація процесу розвитку офісу + +

 2. Система набору та адаптації персоналу + +
 3. Консультації з питань мотивації персоналу + +

 4. Навчання роботі з CRM системою + +

 5. Виїздні навчання + +

 6. Організація і запуск бізнес процесів + +

 7. Маркетингова підтримка + +

 8. Можливість продавати франшизи - +

Вартість 5000 у.о (знижка) 10 000 у.о

Знижки по паушальному платежу визначаються індивідуально, і залежать вид регіону і терміну прийняття рішення 



Основні економічні переваги проекту
Фінансові параметри франшизи. При правильній побудові роботи окупність 

починається з 4-го, а дохідність з 10-го місяця

Дохід Витрати Чистий	  прибуток Cash-‐flow

1	  міс. 0 79590 -‐79590 -‐334590

2	  міс. 45600 95542 -‐49942 -‐384532

3	  міс. 91200 118494 -‐27294 -‐411826

4	  міс. 136800 141446 -‐4646 -‐416472

5	  міс. 182400 164398 18002 -‐398470

6	  міс. 228000 187350 40650 -‐357820

7	  міс. 273600 210302 63298 -‐294522

8	  міс. 319200 233254 85946 -‐208576

9	  міс. 364800 256206 108594 -‐99982

10	  міс. 410400 279158 131242 31260

11	  міс. 456000 302110 153890 185150

12	  міс. 478800 313586 165214 350364

13	  міс. 501600 325062 176538 526902

14	  міс. 524400 336538 187862 714764

15	  міс. 547200 348014 199186 913950

16	  міс. 592800 370966 221834 1135784

Об'єм	  інвестицій	  разом 416472

Паушальний	  внесок 140000

Оборотні	  засоби 276472



Cash-flow
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Cash-flow для данного проекту
Період повернення&
інвестиції

Період інвестуванння Дохідність по інвестиціям



Модель бізнесу

1. 2. 3. 4.

1. За допомогою засобів маркетингу (контекст, соціальні мережі, оффлайн, інтернет калалоги, база порталу) - 
формуємо Ліди. 
B
2. Менеджери продажу опрацьовують заявки, генерують оплати.B
B
3. Контент-менеджери пишуть контент, наповнюють пакети.B
B
4. Працюємо з постійними клієнтами над нарощенням продажу.B



Переваги та вигоди франшизи 
❖ Оптимально-доступна вартість франшизи.B

❖ Наша франшиза зменшує витрати на маркетинг, підтримку, навчання, ін.B

❖ Швидка окупність.B

❖ Географія діяльності - вся Україна.B

❖ Малі витрати на основні засоби.B

❖ Не високі кваліфікаційні вимоги до персоналу.B

❖ Система роботи перевірена роками на десятках тисяч компаній.B

❖ Надаємо механізми детального контролю бізнесу, та підтримку.B

❖ Постійний розвиток та вдосконалення продукту.B

❖ Ринок що росте та розвивається.



Контакти та довідкова інформація

Про портал - http://promo.ub.ua/about/&
Скачати презентацію - http://files.ub.ua/general/html/presentation_ub.ua.pdf&
Відеопрезентації - https://www.youtube.com/channel/UChIStLztZffirAl8G9kOcog&

Пакети реклами - http://ub.ua/page-land/packet/&
B
Статя в AIN.UA - http://ain.ua/valentin-cejko-ub-ua&
Стаття Волиньпост - http://www.volynpost.com/articles/534-valentyn-cejko-ukrainskyj-biznes-ne-maie-prava-sydity-v-depresii 

Контактна особа: Цейко Валентин Миколайович&
моб.тел.: +38 067 332 57 61, https://www.facebook.com/vcejko&
e-mail: valtseyko@gmail.com
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http://files.ub.ua/general/html/presentation_ub.ua.pdf
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