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Хто набувае знання, але не користується ними,

подібний до того, хто оре, але не сіє.

Конфуцій.                 



ПРОБЛЕМИ

Згідно макроекономічним і політекономічним дослідженням, корупція
завдає істотної шкоди. Перешкоджає економічному зростанню і розвитку
в інтересах суспільства в цілому.

«Україна - світовий лідер у розвитку корупції»

Світовий досвід вже напрацював тисячі способів боротьби з корупцією.
Але можливо це тільки в тих країнах, де реальне, а не декларативне,
викорінення корупції зведено в ранг державної політики.

Щодня мільйони людей у всьому світі стикаються з корумпованими
чиновниками що б отримати той чи інший документ, дозволу, підписи,
друк, і т.д. і т.п. А ті в свою чергу, вимагають винагороду за ці дії
користуючись своїми повноваженнями, тим самим збагачуючись на
потребах людей. Масштаби хабарів варіюються від мільйонів доларів в
день, до мільярдів в рік. Це робиться, як в самих вищих інстанціях, так і по
сходинках нижче.



БІЗНЕС ІДЕЯ

Наш проект << SCARLET LIFE >> полягає в створенні мережі терміналів
(сервісних центрів). В цьому відношенні людина може отримати той чи
інший необхідний документ, в якому він потребує, та який є в законодавчій
базі країни, незалежно від того, де ця людина живе або перебуває в даний
момент часу. У цьому випадку досить провести ідентифікацію паспорта
ID-картки провівши сканування документа. А також підтвердити безпеку і
бажання своїх дій зробивши сканування, відбиток пальця.

А також, буде розроблений мобільний додаток, який дасть можливість
заздалегідь зареєструватися в програмі, і вибрати потрібний документ.
Деякі документи вимагають більше часу на його створення, відповідно до
закону тієї чи іншої країни. В цьому відношенні система сповістить людини
про час коли можна буде отримати замовленний документ.

Тим самим, дамо самим людям брати участь в отриманні документів та
дозволів, минаючи чиновників і держ. Службовців.





1.В першу чергу це вигідно самим людям, так як більше не доведеться
оббивати пороги кабінетів чиновників. Також давати їм хабарі, щоб
вирішити ту чи іншу проблему. Тепер вони самі зможуть контролювати всі
процеси зекономивши на цьому свої гроші і час.

2. Другим в цьому списку є сама держава, тієї чи іншої країни, яка
прикладом введення у себе в країні цього проекту, покаже приклад іншим
державам. І тим самим доведе, що ця країна відкрита по відношенню до
народу. А значить демократія, верховенство і право в цій країні понад усе.

3. Третіми в цьому списку. Компанії, які будуть зацікавлені в продажі своїх
комплектуючих деталей, софта, послуги з розробки програмного
забезпечення, інші.

Наші клієнти споживачі



Таким чином, можна зробити висновок, що проект має ряд лише 
йому властивих ознак, наявність яких допоможе здійснити ефективну 

реалізацію проекту. Основними ознаками проекту є:

- Новизна.

- Масштабність проекту на рівні усієї країни,світу.

- Вирішення частки економічних, соціальних проблем як населення, 
так і держави в цілому.

- оптимізація процесу управління держструктур.

- Комерційність проекту,це можливість отримувати відсотки за 
наданні послуги. Інвестор може стати співвласником, 

співзасновником  цього проекту. Масштаб нашого проекту 
оцінюється в мільйонах користувачів щорічно.

ДОДАТКОВІ ПЕРЕВАГИ ПРОЕКТУ  
В КОМЕРЦІЙНІХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ЦІЛЯХ.  



1. Отже, нам потрібні інвестори для фінансування цього проекту, та
компанії які приймуть участь в розробці програмного
забезпечення, розробці апаратного забезпечення, тестувані
програмної продукції і додатків. Патентування та отримання
ліцензій. Наш проект є інвестиційним, оскільки без вкладення
коштів реалізувати проект неможливо.

2. Наступний етап. Нам потрібна домовленість та згода влади на
введення цього проекту у масштаб країни. Доцільність цього
проекту це в першу чергу повернення довіри людей до влади.

3. Після запуску проекта, постійний супровід та удосконалення, в
залежності від потреб клієнта. Оновлення програмного
забезпечення, іноваційні зіни та доповнення.

ЩО НАМ ПОТРІБНО
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