
FITTOPACK 
Храни се с кауза!

Проект на Елена Вутова



➔ Хранителен режим, създаден от 
обучен изкуствен интелект;

➔ Седмично меню с продукти от 
български производители;

➔ NFT проект, носещ много 
предимства и награди.



Партньори



Ключови дейности

NFT проект

Изготвяме NFT картинки, чрез 
продаването на които ще си 
набавим начален капитал ще 
привлечем привърженици на 
нашата идея, бъдещи 
партньори и  лоялни клиенти.

Изкуствен интелект

Ще създаден и обучим 
изкуствен интелект, който 
според твоите ИТМ, 
предпочитания и цели ще 
изготвя подходящо седмично 
меню, калкулирайки всички 
калории и макроси в 
предложените ястия.

FITTOPACK пакети

Приготвяме седмични пакети 
с всички натурални продукти 
от български производители, 
нужни за твоя хранителен 
режим. Изпращаме ги заедно с 
удобен рецептурник за 
приготвянето на твоите ястия.



Иновации

Една от иновациите на бизнеса ни ще бъде нашият NFT проект, като 
закупуването на нашите картинки ще облагодетелства купувачите с:

● Доживотна отстъпка от 5% на нашите хранителни режими;
● Еднократен безплатен личен тренировъчен режим;
● Възможност за участие в наши уебинари и уъркшопи на тема “По-

здравословният начин на живот”.



Иновации

Новост, която ще въведем също е и изкуственият интелект. 
Програмиран от нас, той ще може сам:

● Да отсява достоверната информация от интернет;
● Да се учи от опита на хора, споделен в онлайн форуми;
● Да сравнява режими и да избира най-ефикасния от тях по 

алгоритъм, който сам е съставил.



Връзка с клиентите

Рекламната ни кампания в социалните мрежи ще предоставя на клиентите ни както 
актуална информация относно проекта ни, така и възможност за обратна връзка. 

Последователите на нашите страници и групи ще могат да обсъждат мненията си, да 
си пишат с чат-ботове или да попълват нашите анкети.

Клиентите ни ще могат да избират производителите за следващите FITTOPACK 
пакети в нашето приложение - така ще ги включим в изграждането бизнеса ни.



Клиентски сегмент

ПОЛ: жени/мъже

ВЪЗРАСТ: 20 г - 50 г

НУЖДА: да влязат в по-
добра форма

ПОЛ: жени/мъже

ВЪЗРАСТ: 13 г - 65 г

НУЖДА: да водят по-
здравословен начин на 
живот

ПОЛ: жени/мъже

ВИД: работещи родители

НУЖДА: да пазаруват 
натурални продукти без да 
губят време, обикаляйки 
супермаркетите



Ключови ресурси

Човешки ресурс

1 програмист

1 маркетолог

1 дизайнер

1 общи работници

Физически ресурс

Необходимите ни продукти, закупени 
от български производители

Специални опаковки с нашия бранд

Офис, склад, компютри, интернет, 
електричество, хостинг



Канали

Facebook Instagram Twitter

TikTok Discord Нашето приложение FITTOPACK



Описание на разходите

Заплати:

Програмист: 1500 лв /месец

Маркетолог: 1000 лв/месец

Дизайнер: 1000 лв/месец

Общ работник: 710 лв/ месец

Общо: 4210 лв/месец

Техника:

Офис: 300 лв /месец

Склад: 200 лв/месец

Електричество: 50 лв/месец

Интернет: 30 лв/ месец

Хостинг: 100 лв/ месец

Общо: 680 лв/месец

Продукти:

Хранителни продукти: 2000 лв/ 
месец

Опаковки: 50 лв/ месец

Транспортни разходи: 80 лв/месец

Реклама: 100 лв/месец

Общо: 2170 лв/месец

Общо: 7060 лв/месец



Описание на приходите

FITTOPACK пакети: 8000 лв/месец 

NFT проект: 1000 лв/месец 

Хранителни режими: 1000 лв/месец 

Общо: 10 000 лв/ месец 



Благодарим за вниманието!


