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КОМПАНІЯ №1

Компанія “НЕБЕСНА КРИНИЦЯ”

 На ринку з 2001 року
 Починалася як сімейний бізнес
 Перша водно-кавова компанія повного циклу з власним 

кавовим сервісом та брендом кави

Сьогодні “НЕБЕСНА КРИНИЦЯ” – це

 Лідер у сегменті
 Національний оператор доставки води, якого вибрали 

майже півмільйона українців
 Персоніфікований підхід та партнерські стосунки з кожним 

клієнтом



КОМПАНІЯ №1

КОМПАНІЯ ПОВНОГО ЦИКЛУ

 Природна вода з артезіанської свердловини 128 м в екологічно
чистій зоні

 Власний сучасний завод, сертифікований за міжнародною
системою ISO 22000 та НАССР

 Власний контакт-центр з 30 операторів

 Власний сучасний автопарк з 50 авто з системою GPS, понад 
100 кваліфікованих водіїв-експедиторів

 Кавовий сервіс (оренда обладнання, постачання кави, 
тех.підтримка) та асортимент додаткових товарів



ОСОБЛИВОСТІ

ОСОБЛИВОСТІ НАШОГО ПРОЦЕСУ 
ДОСТАВКИ

 Оборотна тара
 Важкий та об’ємний товар
 Додаткові товари

(0,5 л, кава, посуд)
 Рознесення по поверхах, квартирах
 Потенційні фальсифікації
 Негативні наслідки спізнень
 Різнопланові маршрути 

(доставка додому, офіси, сервіс-майстри)



РІШЕННЯ

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ЛОГІСТИКИ 
– ПИТАННЯ НЕ ТІЛЬКИ ЛОГІСТИКИ!

 Цінності компанії
 Позиціонування
 Асортиментна політика
 Формування стандартів сервісу
 Навчання та розвиток персоналу
 Робота з клієнтами



СТАРТ

до 55 100 2500 до 3г
на плануванняекспедиторів точок / деньавто

11
логістів в 

штаті

Замовлення клієнта в інтервалі1,5-2 години в діапазоні 800-2200

 
Зручно замовляти клієнту Великий пробіг, мало точок на 1 авто

Можливі спізнення до клієнта



СТАРТ

Ціль Будувати найбільш оптимальні маршрути з мінімальним
впливом людського фактору

НЕДОЛІКИ ПРОГРАМИ

 Великий штат логістів
 Повільна робота
 Смс сповіщення про доставки відправляється клієнту пізно ввечері
 Кожен маршрут готується окремо
 Неможливо виставити ніякі додаткові обмеження
 Неможливо наростити об’єми доставки та скоротити витрати
 Важко контролювати водіїв



ВПРОВАДЖЕНІ
Модуль планування та модуль моніторингу

ДОДАТКОВО ВПРОВАДЖУЄТЬСЯ 
Мобільний додаток для автоматизації
і контролю експедиторів

РІШЕННЯ



МЕТОДИКА

Кільцева дорога ввечері пт≠ Кільцева дорога вранці сб

SMART розрахунки
Коефіцієнти зон та днів тижня
Категорії водіїв (досвід та знання району)

Коефіцієнт
зони

Статистичний час
на точку залежно від 

категорії водія

10-25 хв

ПРИКЛАД 
Час на точку водія кат.2  в зону з коефіцієнтом 1.2 в пн
12 хв * 1.2 * 0.9 = 12.96 хв

Х
Коефіцієнт
дня тижня

пн = 0,9

Х



МЕТОДИКА

РЕЗУЛЬТАТ Досягається висока точність доставки 
Росте рівень задоволеності клієнтів

ЧАСОВІ ВІКНА 

Замовлення в 1 з 4 вікон в діапазоні 700-2000

ПРИКЛАД вікно 0700-0900 на завтра

 Програма визначає ступінь заповнення вікна
 Інформує кол центр
 Оператор знає, що вікно заповнене і замовлення вже не може бути прийняте
 Пропонує інше вікно



МЕТОДИКА

КРИТЕРІЇ

 Відстань між точками
 max завантаження авто
 Час замовлення

ОБМЕЖЕННЯ

 Розподіл Києва на зони
 Категорія водія
 Складність зони
 День тижня
 4 часових вікна



РЕЗУЛЬТАТ

СТАРТ                                 РЕЗУЛЬТАТ

до 3г
на планування

11
логістів в 

штаті

 Маршрути стали більш логічними

 Зменшився пробіг авто

 Чітко видно відхилення від маршрутів

 Мінімізували скарги клієнтів на доставку

 Мінімальна участь людини в процесі маршрутизації

20-30 хв
на планування

4 логіста



Директор з розвитку компанії Небесна Криниця

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
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