
20% מאוכלסייה בישראל סובלת ממחסור בויטימין B12 וברזל. 
אף על פי כן, רבים נמנעים ממעקב רפואי מכיוון שהביקור בקופת חולים

 דורש זמן רב של התארגנות, נסיעה, בדיקה והמתנה לתוצאות. 
כמו כן, בחודשים האחרונים רבים חוששים לצאת מהבית בעקבות מגפת הקורונה. 

לכן, אנשים רבים מזניחים את מצבם הבריאותי ולא עורכים מעקב אחרי 
בדיקות נחוצות שעשויות להשפיע על איכות חייהם.

הבעיה

 .B12 בניגוד למתחרים, המוצר שלנו בודק גם ברזל וגם ויטמין
כמו כן, בשונה מהמוצרים הקיימים בשוק, FeBe תספק את התוצאות 
בצורה מיידית ונוחה באמצעות אפליקציה חינמית שמאפשרת מעקב 

מתמיד אחרי המצב הבריאותי. זאת ועוד, FeBe תציע את השירות במחיר 
זול משמעותית מהמחירים הקיימים בשוק ותציע שימוש נגיש לכלל האוכלוסייה.

ייחודיות

FeBe מאפשרת מעקב רפואי מתמיד, זיהוי מהיר של בעיות רפואיות, 
חסכון כספי ומעבר להכל חיסכון בזמן והימנעות מיציאה לא נחוצה מהבית.

הערך והתועלת של הלקוח מהמוצר

ההון הראשוני הנדרש הוא 41,000₪ כדי לייצר 100 יחידות 
נקודת האיזון שלנו היא בשנת 2021.

בתחילת שנת 2022 נגיע לרווח של כ-9,500₪ 
ובשנת 2023 נגיע לרווח של 29,000₪.

המודל הפיננסי

 .B2B המודל העסקי שלנו הוא
בהתאם למודל, נמכור את המוצר לחברות 

הפארם ורשתות בתי המרקחת והן אלו שימכרו ישירות לצרכן.

מודל עסקי
דרכי ההפצה יעשו באמצעות רשתות הפארם 
ובתי המרקחת אשר ימכרו באופן ישיר לצרכן. 

על מנת לסייע ולהגביר את המודעות למוצר נפעל בהתאם למודל השיווקי.

דרכי הפצה וקידום מכירות

המודל השיווקי יתבסס על שני מישורים - מול בתי העסק ומול הצרכנים הפוטנציאליים. 
השיווק יעשה באמצעות:

הפצה דפי עסק ברשתות החברתיות.
בניית אתר וקידום ממומן שלו.

שיווק דיגטלי ממומן במדיות השונות.
ניסוח והפצת עלון מידע (בעיקר עבור בתי העסק).

מודל שיווקי

FeBe היא ערכה ביתית לניטור ומדידת ערכי הברזל והויטמין B12 בדם.
באמצעות טכנולוגיה חדשנית ומתקדמת, יהיה ביכולתכם לבדוק בביתכם 

באופן עצמאי ומהיר את הערכים הללו, ללא תלות בגורם חיצוני!

הפתרון שלנו - תיאור המוצר

קהל היעד העיקרי הינו טבעונים, צמחונים, 
נשים הרות, אנשים מבוגרים וספורטאים. 

כל אלו עשוים לפתח מחסור באחד או יותר מהערכים הנבדקים. 
עם זאת, FeBe מתאים לשימוש על ידי כלל האוכלוסייה.

קהל יעד
מתחרים

ל-FeBe יש שלושה מתחרים:

הבדיקה שלהם מודדת את 
רמות הפריטין (ברזל) בדם. 

לאחר שלקחת דגימת דם אתה 
תקבל תוצאות לאחר 10 דקות.

"PRIMA - Home test"

 B12 הבדיקה שלהם מודדת את רמות הויטמין
ואת הפריטין (ברזל) בדם. 

לאחר שהלקוח עושה את הבדיקה הוא 
שולח אותה למעבדה ולאחר מכן התוצאות 
מגיעות לאתר שם יוכל להתבונן בתוצאות.

"Medichecks"

הוא בודק את רמות הפריטין (ברזל) בדם. 

התוצאות מתקבלות לאחר 10-15 דקות.

"Self diagnostics"

שם המוצר

שם החברה


