
                    XiaoBei 
 є компанією XiaoMi Ecosystem 
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Що таке XiaoMi?
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Засновано 6 квітня 2010 року 
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«Надати всім можливість користуватися технологіями» - це принцип 
компанії XiaoMi. Використовуючи режим розробки продукції, що 
базується на використанні Інтернету, та підхід справжніх фанатів 
ІТ-технологій, для вдосконалення своєї продукції, ми усуваємо всі зайві 
проміжні ланки за допомогою Інтернет-режиму, для того, щоб надати 
можливість всім користуватися найкращою високотехнологічною 

продукцією з Китаю. 









8 

> 200 мільйонів 
Зареєстрованих клієнтів XiaoMi 



9 

XiaoMi.com 
www.mi.com 

XiaoMi shop 
APP 

MiJia shop 
APP 

XiaoMi family 
Роздрібний    
магазин 

XiaoMi має 4 канали збуту 
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XiaoMi – це надзвичайно інноваційна компанія! 

Це не лише концепція 
Це справжній продукт! 

Дизайнер:
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…… 

XiaoMi & Mi Ecosystem мають високоякісну продукцію з великими функціональними 
можливостями! 
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 Що таке Mi Ecosystem? 
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Щоб найкращим чином сприяти промисловому та споживацькому покращенню, XiaoMi 
почала формувати команду MI Ecosystem наприкінці 2013 року. 

Через два роки було створено унікальний режим для інвестицій, за допомогою якого 
XiaoMi надає стартапам капітал, цінність, онлайн-платформу, маркетинг, бренд, 
логістичний ланцюжок тощо. 

MI Ecosystem притримуватиметься своїх стратегій взаємодії, щоб бути відкритою і не 
ексклюзивною, та вносити спільний з партнерами внесок, з метою побудови 
«екосистеми». 
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Смартфон

Стиль     
життя

Телефонний
    зв’язок 

«Розумна»
     Біла 
 побутова 
   техніка 

Цікаві ігри Персональний 
      трафік 

Високоякісні   
виробничі 
ресурси 
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60 компаній 
Mi Ecosystem 

4 Оцінка 
> $ 1 млрд. 

6 Оцінка 
> $ 100 млн.  
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№ 1 на світовому ринку
Об’єм:  Об’єм:  

Об’єм:  Об’єм:  Об’єм:  

Об’єм і процент:
№ 2 на світовому ринку №1 на ринку Китаю 
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2.5 млрд RMB 

5 млрд RMB 

10 млрд RMB 

16-20 млрд RMB 

2014 2015 2016 2017 прогноз 

Швидке зростання доходу Mi Ecosystem 
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Що таке XiaoBei? 
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XiaoMi MI ecosystem 

XiaoMi MI Ecosystem 

XiaoBei є новою компанією 
MI Ecosystem, заснованою в 
2016 р. яка більше 
сконцентрована на напрямі 
«стиль життя». 

Нашою метою є розробка 
високоякісних засобів гігієни 
порожнини рота і розвиток 
нового онлайн-сервісу 
гігієни порожнини рота. 



￥ ￥ ￥

Наш план дій

Концентрація 
на продукції. 

Досягнення успіху 
онлайн. 

План по доходах  
100 млн. RMB 

Розширення 
категорії & каналу 

План по доходах
1 млрд. RMB 

Розширення сервісу 
гігієни порожнини 

рота 

План по доходах
3 млрд. RMB 
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- Чжан Цзюнь (Zhang Jun) - це колишній 
Директор з дизайну Lenovo (найбільший 
бренд ПК на світовому ринку); 
- 16 років досвіду розробки інноваційної 
продукції; 
- Головний дизайнер Олімпійського факелу 
Пекіну 2008; 
- Отримав 12 світових нагород за дизайн, 
включаючи Red Dot, iF, IDEA, G-mark, DFA; 
- Має більш ніж 29 патентів на винаходи! 
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Основою команди є люди з досвідом в різних сферах 

Досвід у 
дизайні 

продукції 

Його джерелом є 
Lenovo з багатьма 

світовими нагородами 
за дизайн 

Інженерний 
та 

логістичний 
ланцюжок 

Заснований на більш 
ніж 10-річному досвіді 

Foxconn стосовно 
ноутбуків Sony 

Маркетинг 
і продажі  

Старший 
комерційний 

директор, який має 
16 років досвіду 
роботи на ринку 
зубних щіток і 

директор з 
маркетингу з Ogilvy & 

Mather  

Консультування
 з виробничих 

питань 

Старший директор 
заводу з 26-річним 

досвідом 

Консультування
 з медичних 

питань 

Професор з 
найкращої 

стоматологічної 
клініки в Китаї 
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成 功 

Зубна щітка Doctor B

Величезний успіх! 
Краудфандінг Xiaomi 
Онлайн з 20 грудня 
Досягнення мети за 55 хвилин: 2000 сетів 
(8000)
Завершення краудфандингу на 1 тиждень 
раніше! 

Всього: 
60,000 сетів (240,000) 
Всього за 7 днів 
№ 1 у краудфандингу продуктів у 
категорії «стиль життя» XiaoMi 
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Використання мельхіорової пластини для фіксації ворсинок щітки

Посилена турбота про здоров'я!

Якісна мельхіорова пластина з високою 
антикорозійною стійкістю. 

У порівнянні з традиційними ворсинками, які закріплені 
на листовій міді, на залізній пластинці кількість 
бактерій не збільшується!
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Зубна щітка така, як повинна бути
Проста. Практична. Акуратна.









Дякуємо за увагу!




