
Андрій Ємелін: Ідеальних лікарів немає, але може бути 
ідеальний сервіс

У Славутичі стартує новий біз- 
нес-проєкт -  завдяки самим славу- 
тичанам може бути відкрита сучас
на стоматологічна клініка. За слова
ми автора ідеї бізнес-проєкту 
Андрія Ємеліна, «Віта клініка» -  це 
клініка преміум-рівня, де ідеальний 
сервіс та ставлення до клієнта ста
нуть пріоритетом у роботі, а за са
мими сміливими планами вже за 
півроку або рік вона може бути від
крита у Славутичі.

Наразі вже зареєстровано ТОВ 
«Віта клініка», розроблений пакет 
документів клініки, відпрацьована 
бізнес-модель. Наскільки швидко 
буде реалізований проект, залежить 
від славутичан. Чому? Адже автор 
ідеї проекту пропонує славутичанам 
стати інвесторами свого міста та 
майбутніми клієнтами клініки, при
дбавши картку на суму 10 000, 20 
000 або 30 000 грн зі знижкою до 
25%.

Ідея «Віта клініки» полягає у кра- 
удфандингу (краудінвестингу) -  це 
форма інвестування, засноване на 
співпраці людей, які добровільно 
об’єднують свої гроші або інші ре
сурси разом, аби підтримати зусил
ля у реалізації певної ідеї. 
Фінансування за схемою краудфан- 
дингу може виконувати різні функ
ції, зокрема фінансування стартап- 
компаній та малого бізнесу.

Краудінвестинг -  форма інвесту
вання, аналогічна краудфандингу, 
проте мета брати участь у ньому 
для потенційного інвестора одно
значно полягає в очікуванні віднос
но високих доходів у разі успіху об
раної компанії, але з розумінням 
можливих високих ризиків. 
Підприємець, який прагне викорис
товувати краудфандинг чи краудін- 
вестинг для формування стартово
го капіталу проекту, щоб залучити 
невеликі суми грошей, зазвичай,

використовує спільноти осіб, які, як 
правило, не є професійними фінан
систами. Такою спільною може ста
ти Славутич та його жителі.

За прогнозами Світового банку, 
до 2025 року річні вкладення в кра
удфандинг зростуть до 93 млрд 
дол. Лише третина всіх краудфан- 
дингових проектів є соціальними та 
розважальними, решта мають ко
мерційну спрямованість. Можна з 
упевненістю говорити щодо пер
спективності розвитку краудінвес- 
тингових та краудфандингових тех
нологій в Україні, які можуть пози
тивно вплинути на розвиток як но
вих сегментів економіки, так і фі
нансової системи країни.

Контактна інформація та кон
сультації -  за безкоштовним номе
ром ТОВ «Віта клініка» 
080 031-33-13.

КП «Агентство регіонального 
розвитку»


