
Україна сьогодні є брендом № 1 на світовій арені. 
Наша країна привернула до себе пильні погляди не тільки звичайних

людей, а й світових ЗМІ. 
 

Люди з усього світу вражені стійкістю, безстрашністю та мужністю
українців. Вони захоплюються нами, хочуть дізнатися про нас більше і

хочуть нам допомогти, адже ми, як той самий «Давид», що бореться
проти «Голіафа». Ми ті, хто відстоює демократичні цінності

цивілізованого світу. 
 

Цей факт дає можливість донести потрібний нам меседж, бути почутим і
показати світові, якою насправді є Україна.

ІНТРО:

https://ucare.foodtechshelf.com/
WEBSITE: 

UCARE – унікальна у своєму роді приватна українська ініціатива
національного масштабу, створена з метою зв'язати українських

виробників продуктів харчування з великими рітейлерами по всьому
світу

 
Цей проект є важливою частиною трансформації та інтеграції України у

світову економіку.

U CARE ABOUT UKRAINE
UKRAINE CARES ABOUT U

https://ucare.foodtechshelf.com/


ЦІЛІ UCARE:

Ознайомити споживачів магазинів-партнерів з якісною, смачною українською
продукцією та дати можливість «TASTE THE REAL UKRAINE».

Дати споживачеві партнера-рітейлера простий, прозорий і вигідний спосіб
підтримати Україну через покупку української продукції, отримуючи натомість
найкраще, що є в Україні (Філософія GIVING AND NOT ONLY TAKING, що
відображається в слогані проекту: U CARE ABOUT UKRAINE. UKRAINE CARES
ABOUT U) 

Надати рітейл-партнеру унікальний інструмент-платформу, що вирішує
відразу кілька завдань бренду (маркетингові, комерційні, соціальні /
благодійні, інноваційні). Рітейлери борються за увагу і лояльність
відвідувачів. Інтеграція UCARE дозволить отримати конкурентну перевагу, а
також побудувати довгострокові відносини з найкращими українськими
виробниками.

ДЛЯ ВИРОБНИКА

ДЛЯ РІТЕЙЛ-ПАРТНЕРА

Допомогти українським виробникам заповнити втрати на внутрішньому ринку
та збільшити обсяги продажів, організувавши експорт продукції на розвинені
західні ринки.

Взяти на себе функцію надійного партнера і безпечного містка у побудові
комунікації з іноземним рітейлером, а також всі питання, пов'язані з
експортом продукції та контролем за виконанням умов договору постачання.  

ДЛЯ КРАЇНИ

Підтримка української економіки як важливої складової війни з агресором.

Сформувати в Україні екосистему FOODTECH, яка сприятиме появі та
масштабуванню інноваційних харчових продуктів і технологій у сфері
виробництва харчових продуктів. 

Популяризація України та її культури.

Надавати допомогу шляхом підтримки ряду соціально-гуманітарних проектів:
50% прибутку проекту йде в перевірені благодійні фонди, такі як
ТАБЛЕТОЧКИ, UANIMALS, ЖИТТЄЛЮБ та FUTURE for UKRAINE.

 



МАРКЕТИНГ

ПЕРЕВАГИ UCARE ДЛЯ РІТЕЙЛА: 

Виділені полиці UCARE  в поєднанні з роздрібною рекламою + власна PR і
промо-діяльність підвищать інтерес і лояльність нових та поточних клієнтів. 

 
Рітейл також може використовувати назву UCARE для власних піар-кампаній,

демонструючи солідарність і підтримку захисту європейської свободи.

Роздрібна торгівля не є винятком. І ми є рішенням.
Важливо відповісти на питання: ЧОМУ ВАШ КЛІЄНТ ХОЧЕ КУПИТИ НАШ ПРОДУКТ... 

НАВІЩО ЙОМУ УКРАЇНСЬКЕ?
 

За цим стоять сильні мотиви, описані нижче: 

СОЦІАЛЬНА ЗНАЧИМІСТЬ І 
БЛАГОДІЙНІСТЬ

Люди часто запитують: 
«Як ми можемо допомогти Україні?»

 
Кажуть: 

"Ми не хочемо надсилати гроші чи провізію тому, кого не знаємо..."
 

Як уже згадувалося, UCARE займається не тільки торгівлею. Ми відповідаємо за
тих, хто постраждав від цієї війни. Це наша відповідальність.

 
50% прибутку UCARE завжди буде спрямовано на допомогу дітям, людям

похилого віку, тваринам та на реабілітацію наших воїнів, які отримали важкі
поранення.

ЗРОСТАННЯ КІЛЬКОСТІ І ЛОЯЛЬНІСТЬ КЛІЄНТІВ  – 
ЦІЛЬ № 1 ДЛЯ БУДЬ-ЯКОГО БІЗНЕСУ



Згідно з офіційною статистикою, за кордон виїхало 5 млн громадян України. 
Насправді, це число ще більше. Приблизно 8-10 мільйонів. 

 
Частина з них повернеться, коли війна закінчиться, а частина залишиться. Вони

вже є покупцями продуктових мереж. Деякі з них вже працюють в рітейлі.
 

Інтеграція з UCARE відмінно поєднується з політикою корпоративної
відповідальності рітелера-партнера.

КУЛЬТУРА ТА 
МАКРОЕКОНОМІКА

UCARE дарує «Справжній смак України», ділячись кращими продуктами зі
звичайними людьми, які нам допомагали і допомагають. 

 
U CARE ABOUT UKRAINE. UKRAINE CARES ABOUT U – це, перш за все, дуже сильна

філософія не тільки брати, але й давати.
 

Ми дякуємо всім, хто допомагає нам у скрутну хвилину. Ми пам'ятаємо хороше і
хочемо віддячити найкращим, що у нас є.

 
 

Зміцнення зв'язків між країнами позитивно вплине на культурний обмін та
ефективне партнерство між урядами.

КОРПОРАТИВНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ПЕРЕВАГИ UCARE ДЛЯ РІТЕЙЛА: 



КОМЕРЦІЯ

В результаті, ми привертаємо увагу нових споживачів і підвищуємо лояльність
вже існуючих.

Все це призводить до збільшення  продажів, що є важливим кінцевим
показником ефективності

НАДІЙНИЙ ПАРТНЕР І
ЕФЕКТИВНЕ РІШЕННЯ

Працюючи з нами, ви підвищите ефективність торгової діяльності мережі. 
 

Наша база налічує понад 2000 виробників. 
Дані можна агрегувати і сегментувати за потрібними категоріями. 

 
Ми проводимо скаутинг, спілкуємося і виступаємо повноцінним торговим
партнером, закриваючи, в тому числі, логістичні та фінансові розрахунки

ПЕРЕВАГИ UCARE ДЛЯ РІТЕЙЛА: 



ЩО РОБИТЬ UCARE?

Ми розміщуємо індивідуальний лендінг зі збіром заявок на  платформі
проекту, надаємо цільовий трафік, проводимо разовий скаутинг серед більш
ніж 2000 українських виробників, надаємо інформацію про всіх цільових і
перевірених виробників, а також їхню продукцію. 

Як професійний і мотивований партнер, ми виконуємо функції первинних
переговорів, збору необхідних даних, їх структурування, підготовки
інформації, що дозволяє рітейлеру-партнеру оперативно приймати ефективні
рішення про закупівлю / введення нових продуктів.

Робота з  логістичними сервіс-провайдерами і моніторинг постачань.
Реалізація повного комплексу послуг з логістики товарів, оплат і документів.  

Ми надаємо набір готових маркетингових комунікаційних текстів і дизайнів
для просування «Української полиці» в магазинах-партнерах і допомагаємо
адаптувати їх з урахуванням специфіки торгової мережі.

Надаємо звіти про кошти, виділені на благодійні проекти, готуємо прес-релізи
про участь партнера і його споживачів в наданій допомозі.

СТВОРЮЄМО ПОСТІЙНИЙ КАНАЛ РОБОТИ З 
УКРАЇНСЬКИМИ ВИРОБНИКАМИ ДЛЯ ТОРГОВОЇ 
МЕРЕЖІ ПАРТНЕРА

ПРИКЛАД СТОРІНКИ РІТЕЙЛЕРА: 

https://lenta.foodtechshelf.com/


ИНТРО :

ПРИКЛАД POSM І TRADE MARKETING 
АКТИВНОСТЕЙ: 



ИНТРО :

Наша мета - виділені брендовані "українські полиці" UCARE з рядом наших 
товарів найкращої якості різних категорій на полицях європейського та 

американського рітейлу.
 

Роздрібний партнер може вибрати будь-який формат «української полиці» в 
своїй мережі. 

Окремий острів або брендування вже існуючих. 
 

Все залежить від категорії товару і переваг мережі. 

ПРИКЛАД POSM І TRADE MARKETING 
АКТИВНОСТЕЙ: 



ИНТРО :

ПРИКЛАД КАТЕГОРІЙ ТОВАРІВ: 



ИНТРО :

ПРИКЛАД КАТЕГОРІЙ ТОВАРІВ: 



ИНТРО :

ПРИКЛАД КАТЕГОРІЙ ТОВАРІВ: 



ИНТРО :

ПУБЛІКАЦІЇ В ІНОЗЕМНЗМІ: 

https://www.thegrocer.co.uk/supermarkets/ukrainian-food-producers-to-have-dedicated-shelf-in-uk-supermarkets/672341.article
https://www.mylondon.news/whats-on/shopping/asda-ukraine-shelves-aldi-lidl-25290374
https://www.mirror.co.uk/money/asda-shoppers-praise-new-supermarket-28286841
https://www.esmmagazine.com/supply-chain/ucare-project-launched-to-establish-connections-for-ukrainian-food-producers-222839
https://www.lancs.live/news/uk-world-news/tesco-waitrose-lidl-urged-follow-25317061
https://www.walesonline.co.uk/news/uk-news/asda-debut-ukrainian-shelf-aldi-25239133


ИНТРО :

ПУБЛІКАЦІЇ В УКРАЇНСЬКИХ ЗМІ: 

https://www.the-village.com.ua/village/food/food-news/330949-zakordonni-merezhi-supermarketiv-stvoryuvatimut-politsi-z-ukrayinskimi-produktami
https://bazilik.media/ukrainski-pidpryiemtsi-stvoriuiut-polytsi-z-vitchyznianymy-produktamy-v-usomu-sviti/
https://sostav.ua/publication/u-supermarketakh-vropi-ssha-z-yavlyatsya-spets-aln-ukra-nsk-polits-92583.html
https://proagro.com.ua/news/ukr/zakordonni-supermarkety-stvoryuvatymut-u-magazynah-polyczi-z-ukrayinskymy-produktamy.html
https://rau.ua/novyni/u-ievropi-i-ssha-ukrainski-polici/
https://ubr.ua/market/trade/v-supermarketah-evropy-i-ssha-poyavyatsya-spetsialnye-ukrainskie-polki


ИНТРО :

НАШІ ПАРТНЕРИ: 



ИНТРО :

+СТРАТЕГІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

 ЕКСКЛЮЗИВНЕ ПРАВО НА СПІЛЬНЕ СТВОРЕННЯ МАГАЗИНУ 
«УКРАЇНСЬКИЙ ФУДКОРТ» В НАЙБІЛЬШИХ МІСТАХ ЄВРОПИ ТА 

США ЗА ПРИНЦИПОМ ПРОЕКТУ «EATALY»

https://news.italianfood.net/2021/09/07/eataly-opens-its-flagship-store-in-japan/
https://www.eater.com/2016/8/12/12442512/eataly-history-store-locations
https://www.theguardian.com/food/2022/may/21/shopping-in-eataly-is-like-duty-free-theres-nothing-i-need-but-its-hard-to-resist

