
KÖZÖSSÉGI FINANSZÍROZÁS – BEFEKTETÉSI AJÁNLAT 80-100M HUF - 10,67%-13,33% TULAJDONI HÁNYADÉRT

EDDIG BEFEKTETETT ÖSSZEG: 90M HUF

IDA, az első intelligens étrend-kiegészítő vásárlást támogató applikáció
Az IDA az első applikáció, amely a hatalmas választékú étrend-kiegészítő termékek kereskedelmi és

tudományos adatait felhasználva egyszerű, biztonságos és gazdaságos vásárlást tesz lehetővé

> 200,000 db
az USA-ban forgalmazott

étrend-kiegészítők száma

Magyarországon : ~ 16,000 db

$1,000/fő 
az étrend-kiegészítőkre

költött összeg évente

(USA, NIH, 2017)

30%-ot lehet megtakarítani
amit a minőségi termékek

vásárlására fordíthat

A probléma A megoldás
Az óriási készítményválaszték megnehezíti 

a helyes és biztonságos vásárlást
Az IDA termékadatbázis és klinikai eredmények

A helytelen termékválasztás felesleges költségeket, 
esetleg káros mellékhatásokat okoz, gyógyszerinterakciók

 léphetnek fel, és nem szünteti meg a panaszokat:

Eddig elért eredmények
2015-2017   K+F, alapító csapat megalakulása

2017          Első angyal befektetés (260K$), cégalapítás

2018-2019    Piackutatás és validáció (kereskedők)

2019 Jan      Prototípus teszt (4000 tesztelő, dm Kft.)

2019          Nemzetközi inkubátor programokban részvétel

2017-2019    >10 tudományos konferencián prezentáció

2020 Feb       IDAbeta megjelenése (webapp)

Piacralépési stratégia
B2B2C az elsődleges stratégia

A kereskedő fizet elő, és a fogyasztó

 ingyen használja

B2C stratégia a B2B2C eredményekre 

alapozva kerül kidolgozásra
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GYORS TERMÉKVÁLASZTÁS IDŐT ÉS PÉNZT TAKARÍT MEG,
ÉS AZ IGAZÁN JÓ TERMÉKET AJÁNLJA ÜZLETI INTELLIGENCIA

IDA

Kereskedőknek

Fogyasztóknak

Dietetikusoknak

online tanácsadás,

 tanácsadói piactér
egyedi üzleti intelligenciát 

nyújt, a vevői igényekről

növeli az ügyfélélményt,

 és így a versenyelőnyt

gyors, megbízható 

termékösszehasonlítást végez

terméket és boltot keres

informál a hatóanyag 

klinikai hatásairól

és gyógyszerinterakciókról

•  túl nagy a termékkínálat

•  az étrend-kiegészítők kombinálása mellékhatásokhoz vezethet

•  a termékcímkék olvashatatlanok, túl összetettek és félrevezetők lehetnek

•  az élettani hatások pontatlanok, a szabályszerű címke is lehet félrevezető

•  sok termék "ételként" engedély nélkül kerül forgalomba, és 

    étrend-kiegészítőként is csak nyilvántartási kötelezettsége van a gyártónak.
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