
A magyar szórakoztatóipar digitális forradalmának
legfontosabb lépése a Sztárüzenet. 
Teljesen automatizált platformunkon végre bárki könnyedén rendelhet
személyre szóló videó-üzenetet magyar sztároktól.  (Így működik)

Célpiac
Jelenleg ~500 hagyományos értelemben vett híresség van 
 Magyarországon,  és  további ~700 egyéb online influencer rendelkezik
szignifikáns követő bázissal. (~30K+ követővel).
A magyar vásárlók jelenleg évi ~4mrd forintot költenek élményekre.
Erre a piacra lépett be 2021 Februárjában alkalmazásunk, és több mint
150 partnerrel máris a legnagyobb magyar szolgáltatóvá váltunk ebben
a kategóriában.

Külföldi terjeszkedés
További országokban (Szlovákia, Görögország) helyi partnerekkel,
lokalizált márkával és natív kommunikációval tervezzük a megjelenést.

Versenytársak
(Magyar) Giftshow, Popcam  (Nemzetközi) Thrillz, Cameo, Chattyco

Versenyelőny
Az okos automatizációnak köszönhetően verhetetlenül alacsony
jutalékkal tud működni a platform -nyereségesen!
Erős kapcsolati tőke és releváns szakmai tapasztalat különleges
kombinációja áll az alapítók oldalán.

Marketing stratégia
Facebook és Instagram hirdetések a platformon szereplő influencerek
összehangolt bevonásával. Márkaépítés: Sztárok közreműködésével,
időnkénti kreatív rádiós kampányok és jótékonysági akciók.

Üzleti modell
Minden tranzakcióból jutalékot von le a rendszer (15-20%). 
A sztárüzenet rendelés csak az első szolgáltatás, amit hamarosan
további online és offline lehetőségekkel bővítünk.

Tőke
Saját kezdőtőke 10M Ft, ebből megépült, elindult, és növekszik a
platform 2021.02.09 óta. A további növekedéshez 40M Ft bevonását
tervezzük amiért 7% részesedést ajánlunk.

Vízió
A célpiacok sztárvilágának legnagyobb platformját építjük, amelyen
keresztül számos szórakoztatóipari (online és offline) szolgáltatás
igénybe vehetővé válik épp olyan könnyen, mint ahogyan ma egy taxit
rendelünk a telefonunkon keresztül.

sztaruzenet.hu

Sztárüzenet Zrt.
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Keresett tőke: 40M Ft.
Felajánlott tulajdonrész: 7%
Cégérték(Pre-money): 530M Ft.

 
Alapítók
      CEO: Csobán Éva 
Többszörösen kitüntetett,
rendezvényszervező. Több mint
20 év szakmai  tapasztalat.
      CTO: Nyics Viktor 
Nemzetközi tech-vállalkozó, 
10 év videó-innovációs
tapasztalat.  A VixT applikáció
megalkotója

Csapat
     Marketing: Váraljay Gábriel
Az első magyar nyelvű közösségi
médiát oktató könyv szerzője.
     Technológia: Ormai Attila
Vezető szoftverfejlesztő, több
mint 15 év nagyvállalati
háttérrel.  
     Iroda: Lukács Lia
Széleskörű tapasztalattal és
nemzetközi diplomával
rendelkező ügyfél menedzser.

Exit
A Sztárüzenet egy
felvásárlásra, vagy nagyobb
cégcsoportba integrálásra
kiválóan alkalmas cég.
Részleges, vagy teljes eladásra
kész 3 éven belül. 

Előrejelzések 2021 2022 2023 2024

Bevétel (HUF) 39 579 000 133 515 000 338 910 000 576 240 000

Kiadás 72 722 359 135 651 996 280 048 578 400 159 849

Haszon -33 143 359 -2 136 996 58 861 422 176 080 151
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