
FATHOUSE

Пропозиція на передачу повних
ексклюзивних прав!

Мультифункціональна
eCommerce платформа

Для тих хто працює з багатьма постачальниками,
частково або взагалі не тримає склад у себе і не може масштабуватись

та кидати виклик ринку із за обмежень існуючої платформи.

В основі розроблений нами CMS та інтернет-магазин в якому
реалізований широкий функціонал від дропшипінга

до 3D дизайн проектів, і ще багато іншого.

Відео презентація

https://www.dropbox.com/s/svqu7zth0zkstnm/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20Fathouse.mp4?dl=0


Навіщо це Вам?

Безбар’єрно масштабувати бізнес;

Це рішення яке дозволить Вам:

Оперативно реагувати на зміни та прогнози
на ринтку;

Кидати виклик “сьогоднішньому дню”;

Бути на крок попереду конкурентів та рости
набагато швидше за інших;

Необмежено реалізовувати будь які ідеї.



Система дозволяє розробляти будь який функціонал в прийнятні терміни.
А це, в свою чергу, впливає на увесь бізнес:

Ця система створена з нуля на досвіді та
доопрацьована на живій практиці!

За рахунок чого це досягається?

Менеджери працюють ефективно з 
системою, так як під їхні потреби, 
постійно вдосконалюється відповідний 
функціонал.

Усі процеси автоматизуються де 
можливо виключити людські фактори 
та ресурси, що максимально відсікає 
людські помилки та підтримує 
максимальну ефективність 
продуктивності системи.

Для керівного менеджменту відкрита 
можливість розробити усі потрібні 
“дашборди” (з допомогою розробників) 
та ефективно контролювати усі 
процеси.

Маркетологи мають вже існуючі конку- 
рентні інструменти, а також 
можливість вчасно реагувати на нові 
тренди та з допомогою розробників, 
швидко створювати нові!



Фундаментальний функціонал розроблений, протестований
та тривалий час ефективно працює.

Давайте коротко ознайомиось нижче з унікальним функціоналом,
який частково або взагалі не знайти у конкурентів.



Зручний
дропшипінг
Робота з постачальниками



Контроль усіх постачальників в 
одній базі.

Легка робота з різними 
постачальниками в замовленнях.

Автоматичне створення 
документу-запиту на продукти до 

постачальників прямо в 
замовленнях.

Підв’язка продуктів до 
постачальників для відповідного 
контролю курсу та автоматизації в 

замоленнях.

Можило встановити власний курс 
та валюту у кожного 

постачальника індивідуально.
Гривня, долар або євро.

Автоматично скориговувати курс 
валют індивідуально до 
постачальника на основі 

банківського курсу. Відповідно 
керувати в одному місці цінами на 

усі продукти від даного 
постачальника.

Демонстраційне відео,
як працює взаємодія продуктів з постачальнами та встановлення курсу.

https://www.dropbox.com/s/xmogrp7xy4sxurz/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%88%D0%B8%D0%BF%D1%96%D0%BD%D0%B3.mp4?dl=0


Реалізація продукції в нестандартних
одиницях виміру

шт

Легко налаштовуюється співвідношення різних одиниць виміру щоб максимально 
полегшити вибір продукції покупцеві:

Штуки

м2
Метри

квадратні

м3
Метри
кубічні

пм
Пагонні
метри

кг
Кілограми

кор
Коробки

ком
Комплекти

пач
Пачки

уп
Упаковки

рул
Рулони

л
Літри



Плитка яка продається
коробками

Переглянути на сайті

Поштучний продаж
плитки

Переглянути на сайті

Продаж геотекстилю
пагонними метрами

Переглянути на сайті

Приклади реалізації комбінацій
одиниць виміру

Усі приклади реальні та працюючі!
Так як зазвичай використовуються комбінації з м2 , тому і представлені відповідні приклади.

Проте на практиці можна комбінувати будь які одиниці виміру!

Демонстраційне відео,
як це працює за допомогою коефіцієнтів, які доволі легко вирахувати.

https://www.dropbox.com/s/2pzuwtnxk9ev347/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%20%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.mp4?dl=0
https://fathouse.com.ua/product/plitka-golden-tile-meander-dlya-pidlogi-400x400-mm-2a1870-temno-bezhevij
https://fathouse.com.ua/product/plitka-ng-kutahya-seramik-dream-rectified-dlya-stini-750x300-mm-55011771r-bezhevij
https://fathouse.com.ua/product/geotekstil-fibertex-termoskriplennij-f-33-shchilnist-200-g-m2-f-33-sirij


Інтер’єрні та екстер’єрні
дизайн проекти
Це дуже полегшує вибір продукції відвідувачам. Так як замість 
того щоб видумувати, шукати та купувати усе окремо, можна 
підібрати дизайн проект та придбати усе одразу

Збір усіх продуктів на
одній сторінці

або

Позначення продукції
на картинці

Функціонал можна увімкнути
до будь якої категорії

3D огляд
дизайн проектів

Переглянути на сайті

Живий приклад на
сайті

Демонстраційне відео
на сайті та адмінці

https://fathouse.com.ua/project/sumisnij-sanvuzol-u-bilo-bezhevih-tonah
https://www.dropbox.com/s/nsmrayw3bouz3i6/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8.mp4?dl=0


Конструктор
Додаткові опції для більш складних товарів, 

яким варіацій просто не достатньо.

або

Переглянути на сайті

Живий приклад на
сайті

Демонстраційне відео
на сайті та адмінці

https://fathouse.com.ua/product/dzerkalo-studio-glass-led-z-pidsvitkoyu-krugle-6-39-rozmir-600h600-mm-bez-koloru
https://www.dropbox.com/s/151h1wzqimgir6v/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80.mp4?dl=0


Сучасний та інтуітивний
дизайн сайту

Унікальний чистий мінімалістичний дизайн розроблений 
професійним UX/UI спеціалістом



Інтуітивний та швидкий
інтерфейс для адміністрування

Так само як і дизайн сайту, адмін. панель розроблялась 
UX/UI спеціалістом під сучасні вимоги адміністрування 

базою продуктів та керування платформою.

Процес максимально оптимізовано щоб 
контент менеджер міг працювати 

швидко та ефективно.

Для менеджера з продажів зроблені усі 
умови щоб швидко обслуговувати клієнтів 
та формувати замовлення постачальникам.

Маркетингові інструменти усі під 
рукою для швидкого налаштування

нових пропозицій та акцій.



Переваги адміністративної системи
управління контролем

Безпека

Завдяки передовому програмному забезпеченню, система 
захищена від зовнішніх шкідливих програм, атак на платформу і 
внутрішніх зломів.

На відміну від більшості систем управління контентом, всі 
механізми, специфічні для веб-сайтів, реалізовані 
розробниками, без загроз і проблем з уразливими, які 
виникають з сторонніх плагінів.

Гнучкість

Коли функціональність ставиться під сумнів, система готова 
відповісти. Платформа створена спеціально для роботи з 
потребами сучасної компанії. Яку швидко можна адаптувати 
під будь які виклики сучасного світу щоб бути на крок 
попереду інших.

Швидкість

Система, завдяки своїй конструкції, спеціально розроблена з 
урахуванням потреб сучасного бізнесу. Це гарантує, що сайт не 
буде перевантажений непотрібними вбудованими 
механізмами або надмірною кодуванням. Швидкість - це дуже 
важливий аспект здатності веб-сайту займати більш високе 
місце в Google, а також значно поліпшити взаємодію з 
користувачем. 

В результат ми маємо чисту, оптимізовану, швитку та інтуітивну 
адміністративну панель що відповідає сьогоднішнім викликам!

Простота

Термін «система управління контентом» може здатися 
складним і загрозливим, і це може бути при роботі з іншими 
системами управління веб-сайтами на основі шаблонів.

Однак наша система проста та інтуітивна! Дозволяє 
розробникам швидко вдосконалювати та оптимізувати 
інтерфейс під потреби менеджерів які працюють з нею.



Товарні колекції

Із подібних товарів є можливість складати колекції, що сильно полегшує вибір 
покупцеві, який, наприклад, хоче зробити усе в одному стилі, а це в свою 
чергу дуже гарно позначається на середньому чеку.

А також до кожної колекції створюються окремі сторінки які позитивно 
впливають на оптимізацію сайту в пошуковій системі Google.

або

Переглянути на сайті

Живий приклад на
сайті

Демонстраційне відео
на сайті та адмінці

https://fathouse.com.ua/product/bra-eglo-tarbes-49081-chornij
https://www.dropbox.com/s/7w8oxjl66lqnoz3/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97.mp4?dl=0


Бонусна / кешбек система
Під кожен індивідуально продукт є можливість виставити %, який зараховується на 
власний рахунок клієнта в профілі. Він його зможе використати при наступних 
замовленнях.

%-ий ліміт на використання бонусного рахунку при наступній покупці контролюється в 
адміністративній панелі. Наприклад, можна виставити, щоб не можна було оплатити 
бонусами не більше 20% від наступного замовлення.

Переглянути на сайті

Живий приклад на
сайті

https://fathouse.com.ua/product/zmishuvach-dlya-kuhni-fiore-kyma-z-visuvnim-vilivom-75cr5499-hrom


Подарунки
До будь якого товару можна зробити один або декілька
подарунків інших товарів. Переглянути на сайті

Живий приклад на
сайті

https://fathouse.com.ua/product/kuhonna-mijka-galati-kolo-granitna-vrizna-510x192x510-mm-8663-grafit-201


За допомогою спливаючих вікон є 
можливість автоматично генерувати 
промокоди індивідуальні під кожного 
відвідувача з терміном придатності:

- Тому хто вперше відвідав сайт 
пропозиція отримати бонус в ХХХ грн 
за реєстрацію;

- При переході з Google реклами або - При переході з Google реклами або 
Hotline картки товару, пропозиція 
знижки під конкретний продукт. Може 
діяти також на товири які вже зі 
знижкою. При заповненні короткої 
форми промокод автоматично 
фіксується в кошик та дублюється email 
листом.листом.

- Також доступна ручна генерація під 
конкретного клієнта при необхідності.

Генерація
промокодів

Демонстраційне відео
на сайті та адмінці

https://www.dropbox.com/s/1qiv4lhl4x3vszc/%D0%92%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%87%D1%96%20%D0%B2%D1%96%D0%BA%D0%BD%D0%B0.mp4?dl=0


- Швидке створення акцій;

- Гнучка система групування акцій;

- У кожній групі-акції можна виставити 
індивідуальну знижку до кожного товару;

- Кожна акція, при необхідності, може мати 
власну сторінку.

Акції

Конкурси та розіграші
Можливість створювати конкурси та розіграші 
на конкретні товари чи групи товарів з 
розміщенням відповідної форми та подальшим 
збором учасників.

Змішано з блогом для для більшої ефективності

Переглянути на сайті

Категорія акцій на сайті

https://fathouse.com.ua/sales


Обширне масове редагування продуктів
Масове редагування товарів включає максимально усі що 
можливо дані для редагування: основні дані, 
характеристики, кольора, варіації, супутні товари та 
вигрузки.

Демонстраційне відео
на сайті та адмінці

https://www.dropbox.com/s/ex00o023ysg9gqh/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.mp4?dl=0


Smart заголовки
продуктів

Автоматично складається з: 
1. Тип товару
2. Бренд
3. Модель
4. Типологія (матеріал, монтаж чи т.п.) 
5. Розмір (ДхШхВхТхГ)
6.6. Артикул
7. Основа з конфігуратора (Якщо він увімкнений)
8. Колір

Це унеможливлює помилки для контент менеджерів (зазвичай 
відбуваються дуже часто), правильно оптимізує по SEO.

Потужний іструмент для
маніпуляції заголовків для SEO,
відображення в категоріях (коротший),
вигрузок на маркетплейси
та прайс агрегатори і т.д.
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Вигрузки на маркетплейси
та прайс агрегатори

Hotline
+ Hotline Акції

Price.ua
+ Price.ua акції

Google Shopping Facebook Marketplace

Вигрузка з акціями є потужним 
інструментом, що генерується окремо. 
Зазвичай ігнорується розробниками 

модулів.

Вигрузка з акціями є потужним 
інструментом, що генерується окремо. 
Зазвичай ігнорується розробниками 

модулів.

Вигрузка в Merchant Center 
відбувається на 2-ох мовах, що значно 

підвищує ефективність.

Також в вигрузці присутня 
максимальна кількість тегів які тільки 

можуть бути.

Для Facebook та Google 
використовується спільна вигрузка, 
що значно економить ресурси для 
генерування щоденних масивних 

вигрузок.



SEO оптимізація

Розділів

Категорій

Фільтрів по категоріям

Карток продуктів

Брендів

Колекцій продуктів

Статичних сторінок

Мета шаблони для усіх типів сторінок

Редіректи 301 Збірник перемінних

Даний функціонал відповідає усім вимогам по оптимізації. 
Важливо зазначити його наявність.

Наявний функціонал для:



Лідогенерація

Розширені налаштування для збору бази клієнтів та 
партнерів.

Якщо людина виконала замовлення “В 
один клік”, в адмін панелі, в замовленні 
автоматично з’являється відповідна 

позначка “Не зареєстрований”. 

Так як нам валживий кожен лід, під час Так як нам валживий кожен лід, під час 
обслуговування даного замовлення, 

менеджер має змогу власноруч 
зареєструвати даного клієнта швидко в 

декілька кліків.

Реєстрація
менеджером

Менеджер має можливість віднести 
клієнтів до різних типів.

Ще дуже полегшує роботу з 
замовленнями, так як одразу видно 

який тип клієнта, і відповідно 
менеджер знає як діяти в залежності 

від цього...

Крім типу та звичайних “Ім’я” та 
“Прізвище” також можна збирати 

“Стать”, дата дня народження.

Відмічається індивідуальна знижка.

Відображається кількість нарахованих 
бонусів.

А також рахується життєвий цикл, А також рахується життєвий цикл, 
активність, замовлення за катагогами 

та уся історія замовлень.

І є ще примітка для особливих клієнтів.

На даний момент додані такі типи: Клієнт, Дизайнер, 
Будівельник, Партнер, Готель, Незареєстровані.

Розробники з легкістю можуть добавити ще. або 
розробити функціонал для менеджера по додаванню 

власних.

Сегментація
за типом

Обширний
профайл

Вигрузка в CSV файл який швидко 
сприймає будь який сервіс по email 

розсилці.

Вигрузка лідів для Email маркетингу



Коротко в порівнянні
з популярними рішеннями

Для Opencart розроблено безліч готових 
модулів, проте їх створюють розробники 
окремо один від одного, тому вони часто 
конфліктують і мають зайвий функціонал, 
який впливає на швидкість та створює 
смітник в адмін панелі.

А також відсутня консолідована А також відсутня консолідована 
варіантивність товарів що сильно впливає 
на швидкість завантаження нових товарів та 
їх редагування.

Дропшипінг занадто громісткий;

Ріст та масштабування сильно обмежені;

Адміністрування та наповнення дороге 
та повільне.

Розробка власного функціоналу 
громістка та дорога

Дропшипінг занадто громісткий;

Ріст та масштабування сильно обмежені;

Адміністрування та наповнення дороге 
та повільне.

Розробка власного функціоналу 
громістка та дорога

Дропшипінг не можливий, треба вести 
вручну;

Ріст та масштабування сильно обмежені 
самими платформами.

Розробка власного функціоналу не 
доступна.

WooCommerce - це плагін який 
встановлюється на систему Wordpress, що 
призначена для створоння блогів, не 
інтернет-магазинів.

Це ще не все, поверх цього плагіну Це ще не все, поверх цього плагіну 
потрібно встановлювати ще інші, які так 
само як і в Opencart, конфліктують між 
собою, багато зайвого функціоналу, адмін 
панель стає смітником з повільною 
швидкістю роботи, що також впливає і на 
швидкість роботи сайту.

Це гарні швидкі рішення, але занадто 
лімітовані. Того що потрібно завжди не 
вистачає. 

Неможливіть допрацювати потрібний 
функціонал, навіть мінімальні зміни не 
можливі!
Це утопія, тільки за їхнім баченням.



Використані технології

Додатковий наявний функціонал

PHP 7.1 OOP

MYSQL 5.5

HTML 5

CSS 3

JQUERY 3.2

Сервер: UNIX

Тип сервера: MySQL

Версія сервера: 5.5.31 - MySQL Community Server (GPL)

Версія протокола: 10

Кодування сервера: UTF-8 Unicode (utf8)

Сервер баз даних Основа

Apache/2

Версия клиента: libmysql - mysqlnd 5.0.11

PHP расширение: mysqli curl mbstring

Веб-сервер

“Повідомити коли
з’явиться”

Власна розсилка
базових email

листів

Замовлення
“В один клік”

Google Analytics
Google Tag Manager

Google Merchant Center
Google ADS

Google Search Console
Liqpay (тимчасово прихований)

Підключені
сервіси



Чому ми хочемо
передати дану платформу?
Нам вдалось створити платформу, яка легко може конкурувати з 
самими топовими платформами, та виходити на перші позиції як в 
Україні, так і в інших країнах при необхідності.

Але ми усвідомили, що Але ми усвідомили, що ми сильні в розробці сучасних рішень для 
бізнесу з продажів, а не самих продажів. Тому час передати цю 
платформу в руки тому, хто має свіжими ідеї для можливості 
масштабувати свій бізнес набагато швидше та вийти в лідери на 
ринку.

Як доказ того, що цей проект гідний уваги, він в 
робочому стані, постійно працює реклама, ведуться 
замовлення. З задоволенням можемо продемонструвати 
в будь який час.

Спеціаліста
по платформі

З платформою ми також передаємо:

Знає усю систему від додавання 
контента до ведення замовлень.

Допоможе швидко увійти в “курс 
справи”

Команду
розробників

Компанія яка знає проект до гвинтика і 
допоможе розробити будь яку ідею.

Проте, якщо у Вас є власні розробники, 
вони з легкістю розберуться самі!

Підтримку
засновниками

Деякий час ми можемо супроводжувати 
ознайомчий процес, та вирішувати 

складнощі, якщо такі будуть виникати на 
етапі засвоєння проекту.



Яка ціна платформи?
Хочемо нагадати, що в цей проект вкладено 5 років кропітливої праці, невдач та досягнень, 
вирішення маси технічних та системних проблем на живій практиці в реаліях сучасного 
ринку.

Ми пропонуємо передати платформу вже зараз, де вже вирішена маса завдань та витрачено 
шалена кількість безцінних годин та інвестицій. Залишається лише витратити якийсь 
невеликий час для ознайомлення та переходу і почати новий етап розвитку Вашого бізнесу.

Навіть при замовленні подібної системи з нуля, жодна компанія не зможе розробити подібну Навіть при замовленні подібної системи з нуля, жодна компанія не зможе розробити подібну 
платформу, так як досягнення подібного результату вимагає участі Вас та Вашої команди. А 
це роки головної болі та інвестування “шалених” коштів.

Для наглядності, ми провели аналіз ціни платформи та подали заявки для поверхневої оцінки 
розробки до декількох компаній що були перші в пошуковій видачі Google. Більшість 
лукавили або не розуміли складність проекту і пропонували розробити в короткі терміни те ж 
саме на основі Wordpress за $10 000 - $15 000! Це дуже небезпечно, така некомпетентність 
обернеться втратою коштів з пародією на результат. Також зустрічались компанії що 
пропонували більш реалістичний результат з буджетом від $52 000 та терміном від 8-ми 
місяців (Це поверхнева оцінка). Проте нагадаємо що в кінці продукт всеодно буде ще сирий і 
доопрацювання будуть постійні на ще декілька років для досягнення лише стабільності.доопрацювання будуть постійні на ще декілька років для досягнення лише стабільності.



$140 000
$60 000

Так як проект ще не досяг свого піку, а знаходиться на стадії процесу 
розвитку, ми пропонуємо ціну нижче риночної:



Дякуюємо
за увагу!


