
ПРОСТИЙ КОНТРОЛЬ 
ФІНАНСІВ, ТОВАРІВ, 

ПРОДАЖІВ ТА ДОСТАВОК 
ДЛЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ

МЫ ДОПОМАГАЄМО: ПРОДАВЦЯМ 

ТОВАРІВ В ІНТЕРНЕТІ І МАГАЗИНАХ

ВЕСТИ ПОВНИЙ ОБЛІК ТА 

АВТОМАТИЗУВАТИ  ЇХ БІЗНЕС

ЗА ДОПОМОГОЮ МАКСИМАЛЬНО 

ПРОСТОГО СЕРВІСУ



76%
не ведуть облік або ведуть 

його в таблицях
* Дані з опитування 400 потенційних клієнтів



Чому не ведуть облік?

● Занадто складні програми для обліку

● Бояться, що до їх даних отримають 
несанкціонований доступ

● Думають, що вистачає Excel або блокнота



ПРОСТИЙ ОБЛІК ФІНАНСІВ, 
ТОВАРІВ, ПРОДАЖІВ ТА 

ДОСТАВОК
З ШИФРУВАННЯМ ДАНИХ



Багато в одному
● Сервіс фінансового обліку

● Сервіс управлінського обліку

● Програма складського обліку

● Програма для магазину

● Програма обліку продажів і відправок

● CRM для роботи з клієнтами

● Синхронізація між маркетплейсами

ПРОСТИЙ
HugeProfit



ТАМ, SAM, SOM
Україна:
ТАМ: 63 млн.$\рік
SAM: 15,1 млн.$\рік 
(24% ринка)
SOM:  475 тыс.$\рік 
(+180 підп\щомісяця)

СВІТ:
ТАМ: 1,67 млрд.$\рік
SAM: 400 млн.$\рік 
(24% ринка)
SOM:  5 млн.$\рік 
(+600 підп\щомісяця)

Україна
647716 ФОП в роздрібній торгівлі (+ 21% приріст)
60 503 компаній prom.ua
598 000 бізнес розміщень на olx.ua

Десятки тисяч продавців в Instagram та інших соц.сетях

Мій Склад (один з конкурентів): ~ 310 000 клієнтів.
Виручка за 2020 рік: 7.4 млн $, 2019 - 5.4 млн $

СВІТ:
Amazon - 6 млн продавців в світі (+1 млн за останній рік)
Etsy - 10 млн продавців (5 млн активних)
WooCommerce - 5+ млн активних установок
Shopify - 1 млн інтернет-магазинів



Необхідний функціонал для малого підприємця
HugeProfit Мой склад РемОнлайн FinMap Dilovod

Складність (1-5) 1 4 3 1 5

Шифрування даних

Фінансовий та управл. облік

Облік залишків товара

Прийом та обробка продажів

Інтеграції з marketplace та 
службами доставки

Сдача звітів в держ.органи

Синхронізація товарів

CRM



SaaS за передплатою
від 99 грн / міс

Поділ тарифів за обсягом торгівлі, 
а не по функціоналу



Розроблено і 
запущено прототип
● Залучено понад 800 користувачів

● Регулярно отримуємо зворотний 

зв'язок від 15 активних клієнтів

● Щодня покращуємо і плануємо 

функціонал згідно побажань 

клієнтів

Користувачів на підписці: 48

MRR = ~420$/місяць

AOV = ~8.75$

САС = ~19$

LTV = ~105$



Плани на розробку і вихід на світові ринки

● Інтеграції з українськими та міжнародними 
маркетплейсамі (Amazon, Ebay, Etsy) 

● Синхронізація карток товарів і складських 
залишків між основними маркетплейсамі і 
ecommerce-платформами (WooCommerce, 
Shopify, Tilda, Magento etc)

● Здача бухгалтерських звітів online для 
України

● Шифрування всіх даних, що зберігаються 
користувачів

● Доопрацювання мобільних версій

● Telegram-бот для спрощення введення 

даних і отримання аналітики

● SEO-оптимізація для виходу в пошуковики 

за потрібними ключовими фразами

● Створення навчальних матеріалів і курсів 

по правильному веденню бізнесу.

● Розробка рекламних відео-роликів 

пояснюють переваги обліку

Отримання 
гранта

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

30 ➕підс\міс

Українські 
маркетплейси
E-commerce-
платформи

Шифрування 
даних

 Мобільний 
застосунок

90 ➕підс\міс

Зарубіжні 
маркетплейси

Бухгалтерські 
звіти Україна

320 ➕підс\міс180 ➕підс\міс



Наша команда

Олексій Піддубний
(СЕО и СТО)

Сергій Веремієв
(CМО)

Олена Піддубна
(design, content, support) 

16 років досвіду програмування 
та адміністрування.
5 років досвіду  Team Lead. 
Управління своєю веб-студією та 
кількома офлайн-бізнесами.
Розробка і запуск 2х веб-сервісів

Створення і раскрутка власного 
рекрутингового агентства.
Управління міжнародною 
торговою компанією.
Створення та підтримка мереж з 
більш ніж сотні веб-сайтів
5 років роботи маркетологом у 
компаніях InGwest

10 років досвіду роботи веб і UX 
дизайнером.
4 роки роботи в промисловому 
дизайні
2 роки роботи верстальщиком 
(HTML, CSS)
Опыт в товарном оффлайн та 
онлайн бізнесі.





Контакти
+38 (093) 627-26-65 (Telegram, Viber)

h.info@h-profit.com

https://h-profit.com
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