
«Сузір’я Україна» – це музичне видавництво, продюсерський центр,
спільнота любителів музики, співу та України.

Ми вважаємо, що кожен талант має стати зіркою, 
                             а кожна зірка важлива для України і світу.

«Сузір’я Україна» допомагає співакам, музикантам, авторам пісень
створювати та публікувати більше яскравих, талановитих, якісних
творів. Багато технічної роботи «Сузір’я» бере на себе.творів. Багато технічної роботи «Сузір’я» бере на себе.

Ми також допомагаємо любителям музики знаходити нові талановиті
творчі роботи молодих артистів.

Ми формуємо якісний масовий ринок музичної індустрії в Україні
та виводимо українських артистів на світовий музичний ринок.
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РИНОК

У 2018-му році музичних записів в світі було продано на $19,1 мільярдів. 
У порівнянні з попереднім роком це було зростання на 9,7%. 
Світовий ринок музичних записів зростає четвертий рік поспіль.

Цей ринок вже став глобальним. Сьогодні кожен музикант з України 
може продавати свої записи по всьому світу вже через день після виходу пісні. 
«Сузір’я Україна» прискорює цей процес. «Сузір’я Україна» прискорює цей процес. 

Структура продажу (2018) була такою:

25% — продаж музики на фізичних носіях;
12% — продаж музики в цифровому вигляді (файли);
47% — продаж музики стрімінговими інтернет-сервісами (абонплата);
14% — роялті від заходів і трансляцій;
2% — доходи від синхронізації (саундтреки для кіно і т.п.)

Тобто 59% доходів дає продаж музики онлайн. Тобто 59% доходів дає продаж музики онлайн. 
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БІЗНЕС-МОДЕЛЬ 

Музичне видавництво, продюсерський центр, рекламна & PR агенція,
маркетингова компанія, соціальна мережа, екосистема.

1. Створення пісень (написання текстів, музики, студійний запис, зведення, 
мастеринг тощо).

2. Публікація пісень (підготовка необхідних матеріалів та публікація).

3. Продаж пісень (дистрибуція на основні світові сервіси з продажу та стрімінгу3. Продаж пісень (дистрибуція на основні світові сервіси з продажу та стрімінгу
музики, продаж).

4. Просування пісень (альбомів), реклама, PR, маркетинг.

5. Створення сайтів артистів, сторінок у соцмережах, їх ведення.

6. Дизайн усіх необхідних матеріалів, брендування.

7. Фото та відеопослуги для забезпечення просування пісень та артистів.

8. Аналітичне та консультативне супроводження проектів і артистів.

constellation.org.ua 3



ДОХОДИ І ВИТРАТИ 

Стандартна ціна продажу треку, наприклад, на iTunes і Google Play в США 
дорівнює $0,99.

Візьмемо за основу, що після розрахунку із магазинами та дістрибуційних 
витрат ми отримуємо мінімум 50%, тобто $0,49. 

Вдалу, що стала популярною (тут також маркетингова робота видавництва), 
пісню можна продати приблизно 100 тисячам покупців (топові артисти продають пісню можна продати приблизно 100 тисячам покупців (топові артисти продають 
в кількостях 6-10 мільйонів копій).

У цьому випадку виручка видавця складе $49,000 за 1 пісню.
Витрати на виробництво та просування (базові) =$4,000 за 1 пісню.
Середній заробіток видавництва =$45,000 за 1 пісню.
За рік планується робити 5 млн продажів різних пісень, це складе 
$2,250,000 заробітку видавництва.
Гонорари артистам залежать від умов співпраці й можуть бути від 10% до 90%Гонорари артистам залежать від умов співпраці й можуть бути від 10% до 90%
від заробітку видавництва за конкретну пісню. В середньому = 50%.
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НАШІ ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ПРОДАВЦІВ 
(авторів, музикантів, співаків) 

1. Ми надаємо миттєвий доступ до усіх основних світових сервісів з продажу
та стрімінгу музики.

2. Ми допомагаємо із оформленням синглів та альбомів.

3. Ми допомагаємо із просуванням синглів та альбомів, що опубліковані.

4. Якщо є потреба, ми допомагаємо із створенням пісень, їх студіїним записом,4. Якщо є потреба, ми допомагаємо із створенням пісень, їх студіїним записом,
PR + SMM, створенням та просуванням відео.

Будь-який талановитий початківець може дуже швидко видати та опублікувати 
свої творчі роботи на головних світових музичних майданчиках.

Базова послуга з публікації пісень потребує 0 грошей з артиста.
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НАШІ ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ПОКУПЦІВ 
(меломанів та фанатів) 

1. Ми пропонуємо цікаву музику від молодих талановитих авторів, музикантів,
співаків, якої нема у інших лейблів, навіть самих великих.

2. Ми надаємо інструменти для спілкування артистів і меломанів, 
для відстеження виходу нових творчих робіт, для підтримки артистів фанатами  
та фанатів артистами.та фанатів артистами.

3. Ми створюємо екосистему музики, творчості, гарного настрою.

4. Ми надаємо фанатам можливість співтворити та заробляти 
разом із артистами.

5. Ми неодмінно запропонуємо стати артистом фанату, що творчо
проявить себе.
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ПРОПОЗИЦІЯ ІНВЕСТОРУ

Команда проекту «Сузір’я Україна» зацікавлена у залученні інвестицій
на першому етапі у розмірі $50,000 в обмін на 15% проекту
для більш швидкого виходу на ринок. 
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8. ПЛАН РОЗВИТКУ
1. Round A (Early) - 18 місяців = $50,000 інвестиція / 15% у проекті.
    Ринок: світовий.    
    Продукт: 10 альбомів від 10 артистів.
                    Система сайтів для рекламування й просування пісень.
    KPIs: 10,000 продажів кожної пісні (у середньому).
              10,000 фанатів для кожного артиста.              10,000 фанатів для кожного артиста.
    Прогнозований дохід = $690,000

2. Round B (Growth, 2nd stage) - 12 місяців = $100,000 інвестиція / 10% у проекті.
    Ринок: світовий.    
    Продукт: 20 альбомів від 20 артистів.
                    Система сайтів для cпілкування артистів і фанатів.
    KPIs: 30,000 продажів кожної пісні (у середньому).
              50,000 фанатів для кожного артиста.              50,000 фанатів для кожного артиста.
    Прогнозований дохід = $4,140,000  

2. Round C (Growth, 3rd stage) - 48 місяців = $250,000 інвестиція / 10% у проекті.
    Ринок: світовий.    
    Продукт: 60 альбомів від 60 артистів.
                    Онлайн екосистема для музичної творчості і бізнеса.
    KPIs: 100,000 продажів кожної пісні (у середньому).
              100,000 фанатів для кожного артиста.              100,000 фанатів для кожного артиста.
    Прогнозований дохід = $41,400,000
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ЗАСНОВНИКИ

                                
                          Андрій Мірошниченко
                                                 засновник проекта, CEO

                          Олена Корольова
                                               співзасновник проекта, CFO

                          Марія Мірошниченко                          Марія Мірошниченко
                                              співзасновник проекта, CCO
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10. КОНТАКТИ
Тел: +380 95 224 5626

E-mail: avm@adverman.com

Сайт: https://constellation.org.ua
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