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Ключові партнери Основні напрямки діяльності Цінність пропозиції Відносини з клієнтами Сегменти клієнтів
Лізингові компанії
Компанії з переобладнання та 
виробництва авто

Виробництво електротранспорту
Обслуговування електротранспорту
Продаж електротранспорту
Розробка унікальних рішень 
енергозбереження
Дослідження, розвиток та 
впровадження технологій в 
електротранспорті
Енергозберігаючі технології
Зарядна інфраструктура
Виробництво батарейних модулів

Дешеве володіння та експлуатація
Зниження витрат на володіння та 
обслуговування
Достатній добовий запас ходу з 
вантажем
Низька ціна купівлі
Універсальна платформа
Енергоефективність
Новизна
Швидке сервісно технічне 
обслуговування
Власні технології
Онлайн моніторинг стану авто
Онлайн відстеження руху по маршруту
Екологічність при використанні
Висока продуктивність

Вирішення галузевих потреб
Індивідуальне обслуговування
Швидке севрісне обслуговування
Індивідуальне комплектація

Виробники продуктів харчування
Логістичні компанії
Компанії вантажоперевізники
Приватні вантажоперевізники
Рітейл компанії
Дистрибуційні компанії
Регіональні дилери
Сервісні компанії
Комунальні підприємства
Великі виробничі підприємства

Ключові ресурси Канали комунікацій та збуту
Власні запатентовані розробки
Обладнання
Сертифіковані спеціалісти
Фінансові ресурси
OEM виробники
Виробники комірок для батарей 
(Китай)
Виробники комплектуючих для авто
Виталій Бризгалов - український 
Маск/Бренд

Власний сайт
Регіональні представники
Участь у виставках та форумах
Виставковий зал із ходовим макетом 
на території підприємства

Структура витрат Потоки доходів
Витрати на виробництво
Адміністративні витрати
Витрати на дослідження та розробки
Дистрибуція та сервісні центри
Витрати на сировину матеріали та комплектуючі
Консалтингові послуги
Маркетинг
Представницькі витрати (відрядження та подібне)

Продаж електроавтівок
Сервісне обслуговування
Виробництво блоків акумуляторних батарей для електротранспорту
Виробництво систем акумулювання та резервування енергії
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Проблема Рішення Унікальна цінність пропозиції Неринкова конкурентна перевага Сегменти клієнтів
Висока вартість придбання та 
володіння транспортним засобом.
Велика частка в собівартості товарів 
та послуг витрати на купівлю, 
експлуатацію та обслуговування 
транспортного засобу. Постійне 
здорожчання палива, запчастин та 
витратних матеріалів на 
обслуговування транспортних засобів 

Серійне виробництво ефективної 
комерційної електровантажівки з 
низькою ціною купівлі та дешевим 
володіння

Дешева вартість купівлі та володіння Едине в Україні серійне виробництво 
комерціних електровантажівок з 
індивідуальною комплектацією під 
потреби кожного клієнта на основі 
власних розробок та технологій

Виробники продуктів харчування
Логістичні компанії
Компанії вантажоперевізники
Приватні вантажоперевізники
Рітейл компанії
Дистрибуційні компанії
Регіональні дилери
Сервісні компанії
Комунальні підприємства
Великі виробничі підприємства

Існуючі альтернативи Ключові метрики Верхньорівнева концепція Канали Ранні споживачі
В сегменті LCV (легкий комерційний 
транспорт) електроавтотранспорту є 
альтернативи та конкуренти. Але вони 
мають не рентабельну для бізнесу 
початкову ціну, від 60 000$ США, 
вузький модельний ряд та обмежені 
можливості. Або вживані авто з 
вичерпаним ресурсом роботи двигуна і 
батареї, з ціною від 10 000$. Третя 
алтернатива та основний конкурент це 
автомобілі з двигунами внутрішнього 
згоряння які мають середню початкову 
вартість але дорогі в експлуатації і 
обслуговуванні

Постійний грошовий потік
Збільшення кількості замовлень, 
одиниць в квартал
Збільшення виробництва, одиниць в 
квартал
Використання власних розробок в 
сторонніх партнерських проектах
Неприривність роботи виробничих 
потужностей
Збільшення капіталізації пидприємства
Незалежність від сторонніх 
постачальників

Створення в Україні серійного 
виробництва ефективного 
комерційного електротранспорту. З 
базовою низькою вартістю купівлі та 
володіння транспортним засобом. 
Зниження шкідливих викидів у повітря. 
Здешевлення продукції та послуг для 
кінцевих споживачів. 

Компанії з переобладнання та 
виробництва атво
Лізингові компанії
Виставковий зал на території 
підприємства
Участь у виставках та форумах

Підприємства із власними 
автопарками з великими 
транспортними витратами які сильно 
збільшуюсть собівартість товарів та 
послуг

Структура витрат Потоки доходів
Витрати на виробництво
Адміністративні витрати
Витрати на сировину матеріали та комплектуючі
Консалтингові послуги

Передпродаж
Виробництво блоків акумуляторних батарей для електротранспорту
Виробництво систем акумулювання та резервування енергії
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Новизна та технологічність
Висока ефективність
Екологічність
Перевага над конкурентами які 
використовують авто з двигунами 
внутрішнього згоряння
Можливість виходу на нові ринки
Індивідуальна комплектація под 
потреби клієнта

Перевага над конкурентами
Екологічна та соціальна 
відповідальність
Новизна
Вирішення задачі та потреби на 100%
Зменьшення витрат на володіння та 
експлуатацію
Окупна вартість купівлі

Фактори вигоди Вигоди

Товари та послуги Задачі споживача

Фактори допомоги COOL:ON
Ціна купівлі 16 000$
Витрати  на 100км=70грн
Витрати на володіння та 
експуатацію 200$ на рік
Запас ходу з вантажем 
200км
Універсальна база під 
встановлення кузову та 
додаткового обладнання

Проблеми та болі
Здешевлення собівартості 
товарів та послуг компанії
Збільшення екологічності
Сучасні тенденції

Гарантія на АКБ та післягарантійний 
сервіс
Можливість регулювати емність АКБ
Добовий запас ходу з вантажем в 
базовій версії - 200км
Індивідуальна комплектація 
вантажного відділу та встановлення 
індивідуального обладнання
Паливна незалежність
Зарядка від будь-якої розетки
Ціна 16 000$
Можливість оформлення лізингу
Сучасні технології та матеріали

Втрата ємності АКБ 
Вихід з ладу АКБ
Не вистачить заряду на день
Конфігурація не вирішує всі задачі
Залежність від зарядних станцій
Постійне здорожчення вартості 
володіння та експлуатації
Висока ціна купівлі
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Власник компанії Керівник відділу логістики/транспорту ФОП Приватний перевізник
Надайте тут однорядковий опис персони: назва посади, демографічна 
інформація, інформація про бізнес

Надайте тут однорядковий опис персони: назва посади, демографічна 
інформація, інформація про бізнес

Надайте тут однорядковий опис персони: назва посади, демографічна 
інформація, інформація про бізнес

ОПИС ОПИС ОПИС

A1 Від 40 років A1 30-55 років A1 30-45 років

A2 Цікавиться інноваційними технологіями в житті та бізнесі A2 Добре розуміє опреційну та процесну діяльність 
підприємства A2 Цікавиться сучасними технологіями

A3 Приймає зважені рішення A3 Стаж на теперішньому підприємстві та посаді від 2 років A3 Шукає додаткові переваги над конкурентами

A4 Шукає конкурентні перевеги A4 Загальний стаж на керівній посаді від 5 років A4 Має дохід від 10 000$ на рік

A5 Зацікавленний в розвитку компанії A5 В шлюбі, є діти A5 Вланий автопарк 2-4 робочі машини

A6 Активно приймає участь в житті підприємства A6 Має свободу прийняття рішень на підприємстві A6 Бажає додаткового комфорту в авто

A7 Займаєтсься стратегічним управлінням A7 Має успішний досвід реалізації амбітних проектів A7 Займається приватними дрібновантажними 
перевезеннями без ліцензії

A8 Має досвід та розуміння різних видів бізнесу та процесів в 
них A8 Зацікавлений в підвищенні власної цінності в роботі 

підприємства A8 В шлюбі, є діти

A9 Націлений на збільшення капіталізації власних активів A9 Готовий впроваджувати нові процеси та відкривати нові 
ринки A9 Працює стабільно 6 днів на тиждень

A10 Володіє електроавтомобілем чи гібридом, або має досвід 
керіванням та володінням A10 Має доволі достатній рівень доходів щоб не турбуватись 

про особисті та сімейні потреби A10 Зацікавлений в розвитку власної справи

A11 Готовий до новаторства A11 Володіє електроавтомобілем чи гібридом, або має досвід 
керіванням та володінням A11 Активно використовує фінансові інструменти в житті та 

бізнесі

A12 Володіє, або спільно володіє середньою або великою 
компанією A12 Зацікавлений в екологічних та соціально активних 

впровадженнях на підприємстві A12 Часто стикаєсться з поламками робочого транспрту

A13 Компанія бореться за першість в своїй галузі A13 Автопарк підприємства від 10 одиниць A13 Володіє електроавтомобілем чи гібридом, або має досвід 
керіванням та володінням

A14 Соціально спрямований бізнес A14 Техніка постійно ламається, складнощі із обслуговуванням 
та єкспуатацією A14 Зацікавлений в підвищенні якості своїх послуг та робочих 

процесів

A15 Слідкує за статусом і репутацією компанії A15 Має авторитет в колективі та повагу серед керівництва A15 Має аналітичне та стратегічне мислення



Валові показники

Витрати проекту на Seed стадії

 - оренда виробничих та
адміністративних приміщень 
- фонд заробітньої плати
- податки
- маркетинг і розвиток проекту

- виробниче обладнання 
- отримання міжнародного WMI коду 
 виробника транспортних засобів
- технічні умови виробництва
- сертифікація серійної моделі
- отримання VIN кодів

OPEX -25%
$ 1 000 000

CAPEX -75%
$ 3 000 000

SEED 
$ 4 000 000



Round SEED - $4M 

4 млн $

16 млн $

Round A - $40М
 TEV - $200M

Частка перших інвесторів х4 -  2024 рік

72 млн $

х18  -  2026 рік

Round В - $100M
TEV - $1B

Round SEED - Створеня першої черги виробництва
до 2000 одиниць на рік / 16% Українського ринку

Round A - Масштабування виробництва до 20 тис шт.
на рік / Вихід на європейський ринок / Розширення
модельного ряду
Round В -СКД Виробництво на території ЄС  / Вихід на
ринки Азії та Америки / 11% Європейсько ринку

IPO - на Европейську біржу - $6B - 2030рік

LVIV secondary OFFICE COOLON
MOTORS
R&D  OFFICE 
LOCAL OFFICE UKRAINE
GENERAL  PRODUCT FACTORY

Зростання компанії



Україна
Кривий Р�г
вул Мистецька 2
 
https://coolonmotors.com
info@coolonmotors.com
+38 093 553 6 321

https://coolonmotors.com/
mailto:info@coolonmotors.com
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