Thanky™ - Közösség. Bizalom. Segítség.
A Miutcánk egy lokális közösségépítő platform a helyi segítség
megosztásért. Hozzáférhetővé tesszük a környékbeli eszközöket és
információkat. Lehetővé tettük, hogy közösségeken belül az emberek
megosszák feleslegeiket és segítsék egymást. Létrehoztunk egy online
platformot, ahol mikro közösségek tudnak kialakulni és létrejön a
helyi erőforrás megosztás.

Miutcank kft.
Istenhegyi út 52
Budapest, HUNGARY-1125
✆: (+36) 20-962-8300
@: norbi@miutcank.hu

ELIDEGENEDETT VÁROSOK - LEHETŐSÉG A VÁLTOZTATÁSRA!
A helyi közösségek elvesztették identitásukat, az emberek közötti szomszédi kapcsolatok
megszűnnek a városi környezetben. Alig találni megbízható szakembereket, segítő szomszédokat,
helyi szolgáltatókat. Az emberek többsége bizalommal teli közösségekben szeretne élni..
MEGOLDÁSUNK: HELYI KÖZÖSSÉGI OLDAL A MEGOSZTÁSÉRT
A Miutcánk a mindenre jó helyi megoldás, egy online platform, ahol a felhasználók megismerik
egymást és kapcsolatba léphetnek egymással és a helyi szolgáltatókkal és hatékonyan meg tudják
osztani erőforrásaikat.
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A CSAPAT

Összekötjük helyben a keresletet és kínálatot
Támogatjuk a megosztást és segítségnyújtást

Cseh Norbert - CEO
Horváth Gáspár - CPO
társalapító

Bizalmat építünk
Helyi offline közösségi események szervezését segítjük
Létrehoztunk egy online kamrát az eszköz megosztáshoz

Steiner Mátyás - CTO
Szabó Dávid- CMO
társalapító

Célunk, hogy a Miutcánk legyen a helyi segítségnyújtás és
közösségépítés általános felülete.
PIACUNK
A városi lakosság. Az EU-ban 86 millió ember lakik 300ezres vagy nagyobb városokban. Ők mind
kitettek a városi elidegenedés veszélyének és lehetséges Miutcánkosok. A Megosztás alapú
gazdaság várhatóan 570 milliárd eurós piac lesz 2025-re.
Felhasználóink azok a városi emberek, akik nyitottak a megosztásra, a kölcsönös segítségnyújtásra
FENNTARTHATÓ BEVÉTELI MODEL
1. Helyi igények és feleslegek ismerete
Ismerve a Miutcánk felhasználóit pontosan tudjuk, ha egy egy kerületben hiány van valamilyen
eszközből vagy éppen túlkínálat lép fel. Ezekből a trendekből lehet újabb bevételt generálni és
fenntarthatóvá tenni a Miutcánk projektet.
2. Előfizetők
A Miutcánk alap szolgáltatása ingyenes, ebben építünk bizalmat a szomszédok között és itt
kapcsoljuk össze az egy környéken élőket. Erre folyamatosan fejlesztünk újabb funkciókat, amiket
előfizetéses, támogatói rendszerben érnek el a felhasználóink.
MÉRFÖLDKÖVEK
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ANGYAL BEFEKTETŐINK
Balogh Ottó- Bestseller író
Balogh Róbert - coach
Cseh Norbert - Vállalkozó
Kiss Péter - KPMG partner
Kovács Roland - Befektető

PROFILUNK
Sharing economy
Helyi közösségi oldal
EREDMÉNYEINK
Működő oldal Magyarországon:
- Több mint 44000 felhasználó
- Közösségi események
- Több mint 180000 felajánlott
eszköz és tudás
- A rendszeresen visszatérő
felhasználókkal havonta
negyedmillió (!) e-mailben
kommunikálunk

DÍJAINK

Design Terminal 2016
Google Launchpad Tel Aviv
BeSmart 2017

