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Інформація про компанію MiaoMiao

Ознайомлення з ринком термометрів

Ознайомлення з продуктами 



2015 г. - компанія була заснована, 
вихід першого покоління 
термометрів MiaoMiao

2016 р - вихід версії IOT термометра 
MiaoMiao, переносного вимірювача холоду
Користується інтересом у споживачів по всьому світу, приклад 
використання: перевезення фруктів, транспортування крові.
Мета: оснащення бездротового чіпа вимірювання температури MiaoMiao 
в кожну упаковку вакцини на стадії її виробництва.
Заснування заводу в Чжисінь

2017 г. - 2-ге покоління термометрів MiaoMiao - версія для 
Xiaomi, отримання ліцензії на виробництво медичної 
апаратури та свідоцтва про реєстрацію продукції.
У найближчому майбутньому планується представлення і 
випуск:
-нової моделі термометра
-домашнього пристрою для вимірювання температури
-нової моделі бездротового чіпа для вимірювання 
температури.

2018 г. - представлення нової моделі термометра і вимірювального 
обладнання для будинку, представлення проекту IOT.

Освітлення товарів центральними каналами КНР, а також в інших медіа-ресурсах.

Виставка продукції в корпорації Microsoft (Атланта, США)
Використання термометра компанією JJFood (Великобританія) в автомобілі для 

перевезення заморожених продуктів.

Інвестиції та капітал: 
Інкубатор ReXin
(Підпорядкування ReXin) 
Капітал FengShi
(Підпорядкування фонду 
JiaShi) 
Капітал ShunWei (Лей Цзюнь)
Інвестиції Xiaomi (Лей Цзюнь)

Команда:
Головний офіс - Пекін 
Завод - Тяньцзінь 
Дослідження і розробки 
проводяться командою з 
Nokia
36 міжнародних патентів 
на винаходи



Свідоцтво про реєстрацію продукції 

медичного призначення

 sfda.gov.cn  20172200004

Ліцензія на виробництво                  
http://www.tjmqa.gov.cn/xwzx/gs/spgg/
ylqxscxkgg/12734.html



Ознайомлення з ринком клінічних 
термометрів



     Ринок клінічних термометрів  (1/3）

Дані надані
"Звітом за результатами 
дослідження розвитку
ринку клінічних термометрів в 
Китаї (видання 2017 г.) "

 2012 – 2016 гг. – прискорення розвитку ринку клінічних термометрів

Розвиток ринку клінічних термометрів утримує двозначний коефіцієнт зростання.
Розмір ринку (позначає стовпці) Зростання в порівнянні з аналогічним періодом (позначає червону лінію)



Ринок клінічних термометрів (2/3)

2012 - 2016 рр. - розмір і темп приросту національного 
ринку скляних клінічних термометрів. 

2012 - 2016 рр. - розмір і темп приросту національного 
ринку клінічних термометрів нового типу.

Дані надані "Звітом за результатами дослідження розвитку ринку клінічних термометрів в Китаї (видання 2017 р.)"
Охоплена частка ринку ртутних (скляних) термометрів, термометрами нового зразка.



Ринок клінічних термометрів (3/3)

……“…до сьогоднішнього часу, дивлячись на сегментацію і 
показники національного ринку клінічних термометрів, 
розмір ринку і темп приросту вартості продукції скляних 
термометрів дорівнює або навіть менше середніх показників 
по галузі, а в той же час темп розвитку ринку і темп 
приросту термометрів нового типу в останні роки досяг 
більше 50%, а обсяг їх виробництва в 2015 р також досяг 
50%. Ці показники відображають хороші перспективи для 
ринку термометрів нового зразка.

“

…
З іншого боку, 10 жовтня 2013 року наша країна одною з перших 
підписала "Мінаматську конвенцію по ртуті", згідно з якою до 2020 р 
продукція, до складу якої входить ртуть, буде відкликана з ринку, і 
також до 2020 р закінчиться її виробництво і експорт. Ця конвенція 
офіційно вступить в силу у 2020 р Підписавши цю конвенцію, в 
найближчі кілька років наша країна повністю відмовиться від 
виробництва скляних термометрів."
Дані надані "Звітом за результатами дослідження розвитку ринку 
клінічних термометрів в Китаї (видання 2017 г.)”

”Ефект від такої політики може мати дуже великий вплив на зміну 
ринку в 2018-2020 рр.



Інформація про продукцію





















«Серед усіх товарів, термометр MiaoMiao - найкращий; співвідношення ціни і 
якості - дуже високе».
-JD.com
травень 2017 р

«Термометр MiaoMiao - дуже зручний!
Використовували 2 вечори поспіль, коли у дитини була температура, 
точний, зручний!»
-Користувач
10 червня 2017 р

"Дизайн вашого товару дуже продуманий, немає різниці між рекламою і 
реальним використанням".
-Користувач
10 червня 2017 р



Дякуємо за увагу




