
Кав’ярня «               »



Зефірські –це невидумані 

персонажі, дружня родина, яка дуже  
любить один одного і не уявляє свій день 
без веселощів та розваг. Кожен член цієї 
родини має свої захоплення та смаки. 
Але всі разом вони люблять дарувати 
радість людям, посміхатися, 
пригощати своїх друзів, пити запашну 
каву чи найсмачніше какао з 
натуральним зефірчиком.  
Радіти життю!

Тато Зефірський – любить смачненько поїсти, обожнює свою 
родину і здатний зробити для них усе.
Мама Зефірська- захоплюється своїм чоловіком та дітками, 
дуже полюбляє готувати різні смаколики.
Старший син –любить кататися на велосипеді, та збирати 
«lego», а ще дуже полюбляє усе з шоколадом.
Середній син- творча особистість, любить співати  та 
малювати, хоче стати відомим блогером з 1 мілн. підписників.
Найменьша донечка – ще маленька та дуже весела дівчинка.



Асортимент .
 Зефір з натуральних складників та 

різними смаками : Снікерс, Рафаелло, 
смородина, апельсин, чорнослив та ін.

 Зефірне морозиво.
 Печивко-сендвіч з зефіром.
 Кекс з зефірною шапкою.
 Коробка подарункова з зефіром та печивом.
 Зефірний десерт в стакані.
 Зефір в шоколаді на палочці.
 Кавові напої, какао, тепленьке молочко з 

сиропчиком, чайок, молочний коктейль.



Наша продукція.

Наші клієнти.



ПАРТНЕРСЬКА ПРОПОЗИЦІЯ.

 Найкраща локація для відкриття –спальний район, біля школи, дитячого 
садка. Біля дитячого майданчика.

 Портрет клієнта- молода родина , мама, тато дитина, молода мама з 
маленькою дитиною на прогулянці .Діти мають змогу погратися у 
дитячому куточку, а батьки , в спокої випити каву з зефірчиком. 
Дружня, невимушина атмосфера, спілкування з дітьми , тематичні 
розмальовки, розвиваючі іграшки, аніматори, мультики на єкрані

 Приміщення – павільон, МАФ, острівок у ТЦ ,площа 5-30кв.м , частина 
виділена під цех виробництва, зал, ігровий куточок.

 Персонал - 2 бариста, 1 кондитер .

ВИТРАТИ  Стартовий внесок-1000$
 Витрати на оформлення інтер’єру та території біля кафе-1000$-5000$
 Роялти-100$ в месяц
 Стартові закупівлі продукції та витратних матеріалів-1000$
 Незаплановані витрати -500$-1000$

*Вищеперераховані суми витрат є орієнтовними. Точні суми 
прораховуються індивідуально під Ваш проект.



ЩО ОТРИМАЄ ПАРТНЕР 

 База постачальників чи індивідуальні поставки інградієнтів 
та витратних матеріалів. При потребі можлива поставка 
готової продукції від партнерів у Вашому місті.

 Навчання, стажування персоналу.
 Рецептури приготування та технічні карти продукції.
 Рекламна підтримка у соц. мережах.
 Повний контроль та запуск онлайн облікової системи 

продажів та складу.
 Супровід та консультації по діяльності в продовж всього 

терміну роботи.
 Відцифровані матеріали(малюнки) для дизайн проекту.
 Послуги таємного покупця, кожний квартал для формування 

пропозицій для покращення роботи. Незалежний аудит.
 Можливість пропонувати нові продукти та концепції для 

покращення родини «Зефірських».
 Ретро бонуси та знижки від постачальників.
 Маркетингова підтримка в розробці акційних пропозицій та 

промов.
 Рекомендації по запровадженню нових позицій, сезонного меню 

та ін.



ФІНАНСОВА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ 

Витрати на відкриття  Постійні(щомісячні) витати

1.Оренда приміщення 500$-1000$ 1.Оренда приміщення та 
комунальні платежі

14% 600$

2 Проектування та реалізація  
об’єкту

3000$-5000$ 2 Заробітня платня, податки 14% 600$

3.Закупівля продуктів та 
витратних матеріалів.

1000$ 3.Витратні матеріали та 
інградієнти

30% 1300$

4.Перший партнерский внесок 1000$. 4.Маркетинг та роялті 5% 200$

Загальна сума 8000$.
=225000грн.

Загальна сума 63% 2500$.
=90000 грн.

Індикативні показники для досягнення прибутку

Середній чек 45грн. Середня виручка в день 4050грн

Середня кількість чеків в день 90 шт. Термін окупності 225000/
31500

7-9міс

Середня виручка в місяць 12150грн. Прибуток в місяць , точка 
беззбитковості = 60000грн  

121500-
90000= 
31500грн

26%



Контактна інформація для партнерства 

zefirskifamily@gmail.com

https://www.instagram.com/zefirski_family/

https://www.facebook.com/Zefirski.family/

Тел. +38(093)79789538

+38(067)5282100

Приєднайся до родини 
«Зефірскіх»- подаруй 
людям щастя !

mailto:zefirskifamily@gmail.com
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