
Компанія ShiWu - Просте Працює 

Фірма ShiWu була заснована в 2014 році. Її головні офіси розташовуються в 
Пекіні, Шеньчжені, Шанхаї, Чанші, Нінбо, Ченду, Кремнієвій долині (США) 

тощо.

Слоган компанії: Просте Працює (Simple Works) 

- Незалежний бренд 12Sleep пропонує розумні меблі, які можна 
використовувати для вирішення різних проблем в будинку, для підвищення 
якості послуг, що надаються в готелях, забезпечення гігієни проживання в 
багатоквартирних будинках. 
На даний момент вже представлені: розумна приліжкова лампа Solar, прилад 
для відстеження якості сну Lunar, спеціальна ортопедична подушка з ефектом 
пам'яті 1Kg, незабаром буде презентація спеціально розробленого матраца 
для дітей та дорослих.

- Незалежний бренд 12Sit пропонує розумні офісні столи, бездротові зарядні 
пристрої, товари для підтримки здоров'я та різні продукти для розваг, які вже 
стали популярними в усьому світі.

- Незалежний бренд 12Walk «Розумна ходьба»: представляє універсальні 
розумні товари для подорожей, які можуть відстежувати дані про людський 
організм і його здоров'я, наприклад: розумна устілка для взуття, розумний чохол 
на автомобіль, прилади для аналізу записів пройдених відстаней, навантаження 
на стопу, попередження та оповіщення про ступінь стомлюваності під час довгої 
ходьби або бігу. Ці товари вже здобули підтримку і популярність. З цим брендом 
вже встановили співпрацю різні спортивні та автомобільні фірми.

Дані статистики ґрунтуються на розумних продуктах компанії ShiWu, які 24 години 
на добу відстежують дані про користувача.



Ми можемо запропонувати послуги з розробки «розумних меблів», які можна 
використовувати для вирішення різних проблем в будинку, для підвищення 
якості послуг, що надаються в готелях, забезпечення гігієни проживання в 

багатоквартирних будинках. 

Приклади співробітництва:

Casper - Розумний матрац

LuoLai - Розумне постільна 
білизна
SongBao (Розумна спальня) - 
Матрац Yahan 
Мережа готелів Homeinn plus - 
Замовлення на постільну білизну

        Надзвичайно швидко. Надзвичайно економно. Надзвичайно потрібно.



Перший приклад проекту з перетворення кімнати в готелі

Для надання своїм клієнтам поліпшеного сервісу, готель Homeinn зробив 
закупівлю розумних меблів і обставив ними один зі своїх номерів.     

Після того, як гість входить в кімнату, йому надається аккаунт готелю Homeinn 
в мережі WeChat, для того, щоб він зміг отримати найкращий сервіс і 

рекомендації по використанню меблів.

Одночасно відбувається синхронізація даних навколишнього середовища в кімнаті 
та даних про здоров'я і стан нашого клієнта, щоб відразу налаштувати необхідний 

рівень вологості, температури, яскравості світла, рівня гучності для того, щоб 
надати йому комфортний сон і відпочинок.



Другий приклад проекту про перетворення звичайного приміщення в 
розумне 

Компанія ShiWu відома своєю співпрацею з фірмою SongBao в сфері 
виробництва надійних, безпечних і розумних меблів для дітей та підлітків, в 

яких поєднуються досягнення науки і техніки.

Був розроблений спеціальний план, щоб за допомогою таких меблів 
поліпшити дитячі кімнати, щоб задовольнити дитячі потреби і бажання, 

поліпшити якість сну, навчання, відпочинку.

Завдяки спеціальній повітроочисній системі всі шкідливі речовини і дрібні тверді 
частинки в повітрі, будуть абсорбовані, та не будуть негативно впливати на 

дитяче здоров'я. Розумні меблі допоможуть вирішити багато проблем і захистити 
дітей від можливого забруднення повітря.



Третій приклад проекту: перетворення навчального закладу 
(дитячого садка) 

Третій приклад проекту: перетворення навчального закладу (дитячого садка)
Цей план був спеціально розроблений для дитячого садку і включав в себе 

встановлення розумного обладнання, предметів для моніторингу статистики сну 
та аналізу даних. Індивідуальні пропозиції саме для цього випадку були об'єднані 

з наданою інформацією від викладачів і батьків про сон і звички дітей. 

На основі всіх цих даних були зроблені конкретні пропозиції з приводу поліпшення 
харчування, тренувань, сну і т.д., щоб за допомогою розумних меблів допомогти 

дитячому саду надати дітям найкращий догляд, турботу і розвиток.



Компанія ShiWu у співпраці з представниками сільськогосподарської галузі розробила 
проект готелю This life, який знаходиться в Циндао – одному з найбільш перспективних 

міст Китаю.
Ідея ґрунтується на концепції того, що гості зможуть, безпосередньо беручи участь в 

процесі, «пропустити через себе» досвід і враження від приготування їжі, розважальних 
заходів, забезпечення своїх потреб тощо, тим самим отримуючи нові знання і спогади, 

формуючи особливу гармонійну і дружню атмосферу та, в той же час, відкриваючи двері 
в нову концепцію споживання й надання послуг.

Четвертий приклад: інноваційний готель This life

1 поверх - кафе та булочна
Поєднання широких світлих вікон до підлоги з мінімалістичним дизайном приміщення 

дозволить гостям насолоджуватися їжею і, одночасно, стежити за процесом приготування. А 
якщо відвідувачі захочуть, вони навіть зможуть взяти безпосередню участь в створенні 

страв і ласощів.



2 поверх - супермаркет з органічними продуктами та ресторан
У супермаркеті будуть представлені різні товари органічного походження, якість 

яких буде суворо контролюватися. У центрі супермаркету знаходиться кухня, 
яка кожен день пропонує різне меню, а також може приготувати ексклюзивну 

страву спеціально на ваше замовлення.

3 поверх - галерея та невеликий концертний зал
Це простір є самим яскравим і цікавим у всьому готелі, де проходять 

різноманітні виставки, арт-салони, концерти, післяобідні чаювання, а також 
виступають і дають концерти видатні діячі мистецтв. Також тут можна 

проводити різні наради, зустрічі, прийоми та весілля.



Підземний рівень - дитячий куточок і косметичний центр

На підземному рівні знаходиться дитячий куточок, де надано багато місця для 
ігор і розваг, також були розроблені спеціальні навчальні програми, курси 
мистецтв. Батьки можуть не турбуватися про зайнятість і безпеку дітей, 

насолоджуючись життям в готелі.

Також на цьому рівні знаходиться косметичний центр, де представлена 
різна (в тому числі декоративна) косметика різних марок, щоб 

задовольнити навіть самий вибагливий вибір.

В процесі розробки ідеї цього готелю, ми співпрацювали з багатьма 
компаніями з виробництва розумних меблів, для того щоб разом втілити нову 

концепцію способу життя. Нашою головною метою було розкрити нову 
структуру споживання для нашої країни.



Система для розумного сну 

Торгова марка 12Sleep  



Монітор сну Lunar: безпечне використання навіть 
для немовлят - у нього нульове Wi-Fi-

випромінювання. 

Lunar - не вимагає безпосереднього контакту з тілом і постійної підзарядки 
від мережі. Це розумний прилад, який не має випромінювання та збирає дані 

про ваш сон. 

Пристрій синхронізується зі смартфоном, тому ви можете переглянути всю 
отриману інформацію, просто встановивши на свій смартфон спеціальний 

мобільний додаток.

Основні характеристики Lunar:
1. Нульове випромінювання, не вимагає постійного підключення до енергомережі, 
не вимагає прямого контакту з тілом;
2. Аналіз сну: через «Хмару сну» можна отримати рекомендації від фахівця для 
поліпшення якості сну;
3. Музична допомога: спеціальні записи для підвищення якості сну та полегшення 
процесу засинання.

 



Бренд 1Kg та його чудова подушка вагою в 1 кг 

З 100% бавовни японського виробництва. Захисниця вашого сну. 
Розумна помічниця.

Подушка з ефектом пам'яті з наповнювачем з поліуретану та поролону, зі 
спеціально продуманою ергономікою.

1. Дизайн у вигляді медових сот.
2. Матеріал, що використовується - це надзвичайно м'яка та чиста японська 
бавовна.
3. Поліуретан і поролон з ефектом пам'яті зменшують тиск на шию та плечі.
4. Натуральна лавандова упаковка, яка знімається.



Світильник Solar: Краса і природність - наша основа 

Solar - це абсолютно нові відносини між вами і світлом

У світильника Solar зовсім немає кнопок, вмикайте і вимикайте його, 
використовуючи тільки жести рук. За допомогою спеціального додатку ви можете 

перемикати різні кольори, режими освітлення, включати голосові нагадування 
або заспокійливу музику, щоб перетворити спальню в «царство сну».

Основні функції лампи:
1. Ручний режим управління: якщо лампа включена, то ви можете просто 
покласти зверху на неї руку і тримати 3 секунди - лампа автоматично 
відключиться.
2. Розумне вимикання: використовуючи додаток, ви можете легко та швидко 
вимкнути або навпаки ввімкнути лампу.
3. Природне пробудження: у додатку ви можете встановити будильник, і в 
потрібний час лампа загориться приємним і затишним світлом, щоб полегшити 
ваше пробудження і зробити його більш комфортним.
4. Захист очей: скло лампи вкрите спеціальним лаком, який захищає ваші очі від 
зайвого світла та яскравості.
5. Різні режими: за допомогою мобільного додатку для смартфона ви можете 
самостійно змінювати яскравість і колір освітлення, щоб створити найбільш 
затишну для вас атмосферу.
6. Зарядка через USB: швидка зарядка допоможе назавжди вирішити проблеми з 
живленням.



Фірма ShiWu була заснована в 2014 році 

Її головні офіси розташовуються в Пекіні, Шеньчжені, Шанхаї, Чанші, Нінбо, 
Ченду, Кремнієвій долині (США) тощо, де також були засновані відділення 
з проектування, виробництва та збуту продукції.

Після успіху на ринку світильника Solar, приладу для аналізу сну Lunar і 
подушки з ефектом пам'яті, слідом, був створений Wi-Fi-датчик і 
розроблено хмарне сховище даних для Lunar.

«Розумна спальня» - відкрийте для себе мистецтво сну!
Дозвольте вашій лампі, кондиціонеру та занавіскам дізнатися ваші звички і 

уподобання, щоб надати вам саму комфортну і затишну атмосферу для 
повноцінного сну.

Повноцінний сон - більше не проблема!



Наша команда

Засновник - Лі І Чжоу 

Закінчив з докторським ступенем університет Цінхуа (Пекін), де досліджував 
трансформації і модифікації бізнесу і виробництва. Перед тим, як заснувати 
12Sleep, він також брав участь у створенні багатьох проектів з виробництва 3D-
друку або контрольно-вимірювальних приладів. У нього кілька сотень тисяч 
шанувальників і передплатників в Weibo і WeChat, його часто запрошують в 
школи чи університети на зустрічі та лекції, де він з радістю ділиться своїм 
досвідом і знаннями.

Розробник програмного забезпечення - Тан Ке 

Випускник університету Цінхуа за фахом - Програмне забезпечення, має 11 років 
досвіду в розробці та створенні програмних компонентів, програмного 
забезпечення, PHP і т.д. Разом з цим він працював в державних, приватних та 
венчурних компаніях, де відповідав за дослідження і розробку програмного 
забезпечення. Він володіє дуже великим потенціалом і вміннями в управлінні, 
керівництві, мотивації та заохоченні працівників.

Головний дизайнер - Лі Дзун Куї 

Керівник відділу дизайну та проектування, має більше 10 років 
управлінського досвіду і керує командою з більш ніж 100 працівників, 
поєднуючи роботу дизайнера та маркетолога бренду.

Відповідальний за виробництво і логістику - Кан Хан Шен 

Спочатку працював над проектом iHealth, володіє більш ніж 20-річним 
досвідом, має глибокі знання в налагодженні та організації виробництва і 
поставок.

Відповідальний за моделювання та проектування - Джен Хуї

Керівник департаменту з проектування і моделювання, володіє багатим 
досвідом і знаннями в сфері проектно-конструкторських робіт, співпрацював з 
такими компаніями, як Samsung, China Mobile, Lenovo і т.д.






