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Problem

Cost�Structure

salary expenses-12 employees-3 doctors, 2 assistants, 4 cleaning women, a receptionist, a
manager, a marketing manager
utility expenses
medical expenses
monthly marketing campaign
object production

Revenue�Streams

Solution
Unique�Value

Proposition-

Save.Adopt.Care.Help.

Educate-5�defining

components

Key�Metrics
Existing�Alternatives

Unfair�Advantage-

Sache�ecosystem

m creat un ecosistem:

Sache Social Hospital (TB)-va
acoperi o serie de servicii
medicale complexe
Caravana Sache-campanii la nivel
național, prin care asigurăm și
mărirea numărului de parteneriate
Sache Vet Hub (TB)- se va
desfășura în primă fază în SSH și
va viza medicii și cabinetele ce vor
dori să adere la misiunea noastră
Sache Adopt- avem posibilitatea
de a acomoda câini și pisici care
vor fi dați spre adopție

Channels

Customer�Segments

Early�Adopters

Problem

Servicii veterinare prea
scumpe, care descurajează
populația din zonele sărace
să apeleze la ele
Suprapopulație de pisici și
câini de rasă comună, care
se înmulțesc necontrolat pe
străzile din sate și orașe, 
 determinând rata de
supraviețuire a puilor la sub
20%

Existing�Alternatives

Există centre medicale ce oferă
servicii la prețuri decente, dar
acestea acoperă doar 15% din
necesarul total de câini și pisici
care au nevoie de tratament sau
care trebuie sterilizate, nu sunt
situate în apropiere de SSH și nu
au personal competent.

Solution

Prin construirea unui spital
social și prin dotarea lui cu
aparatură de radiologie și
materiale pentru anestezie
inhalatorie, ce va avea prețuri
sociale, vom putea extinde
serviciile pe care le oferim
deja în 37mp.
Vom mări capacitatea actuală
de sterilizare cu 50%.

Pe lângă serviciile veterinare clasice
pe care le vom putea oferi la prețuri
sociale, ne propunem ca în următorii
5 ani să devenim cel mai important
centru de educare a cabinetelor și
medicilor veterinari din toată țara,
care, folosind know-how-ul nostru,
atât din zona de hard skills (din
persp.medicală), cât și soft skills
(vor învăța cum să creeze campanii
de sterilizare gratuită)vor putea
rezolva problemele identificate pe o
arie mai extinsă. 

Customer�Segments

Asociații care apelează la
noi pentru tratarea câinilor
și pisicilor pe care le au în
grijă-partea economică
Clienți cu venituri medii-
partea economică
Clienți cu venituri mici-
partea socială-vor beneficia
de gratuități și prețuri mici

Early�Adopters

Vor veni pe baza recomandărilor
și datorită competențelor
medicilor-plătitorii
Vor fi atrași de prețurile mici sau
de campaniile de sterilizări
gratuite-cei cu venituri mici

Channels

Social media, parteneriate cu
ONG-uri și autorități locale,
campanii de PR,  campanii de
word-to-mouth etc. 

Revenue�Streams

Campanii lunare de fundraising-10% din cashflow-ul lunar
Sponsorizări-20%
Servicii medicale curente-tratamente, vaccinări, etc.-60% din cashflow-ul lunar
Vânzare de obiecte care vor crește awarness-ul și vor asigura un cash-flow curent-5%din
cashflow-ul lunar
Taxă plătită de cabinetele și medicii veterinari care vor participa la Sache Vet Hub-5%

Key�Metrics

Vom măsura succesul prin
numărul total de tratamente și
sterilizări efectuate, dar și prin
numărul de partaneriate pe care
le vom face cu asociații ce dețin
adăposturi de câini și pisici și
care vor apela la noi



Fluxuri�de
venituri

Sache�Social�Hospital

Salaries
50%

Medical Materials
20%

Utilities
10%

Marketing 
10%

Merchandise production
5%

Medical services ( vaccines, surgeries, etc)
60%

Sponosrships
20%

Fundraising campaigns
10%

Merchandise
5%

Vet Hub training tax
5%

Structura�pret



Datorită spațiului, dezvoltarii personalului și dotarii  spitalului cu dispozitive performante (prin
proiectul de 100.000 de euro câștigat în 2020) Spitalul Social Sache va putea oferi cu până la
50% mai multe servicii medicale decât înainte și va deveni furnizor de servicii medicale viabile
pentru categoria de clienți cu venituri medii, mari și pentru asociații
Estimăm o creștere de 50% a veniturilor lunare curente.

Medicii și cabinetele care vor intra în program vor plăti o taxă de participare,
care va asigura cel puțin 5% din fluxul lunar de numerar

Din 2022 ne vom concentra pe vânzarea articolelor promoționale, care vor
furniza aproximativ 5% din venituri. Aceste produse (jucării, castroane etc.) vor
fi produse din materiale reciclate, utilizând o imprimantă 3D, iar imprimările le
vom face intern, la tipografia pe care o vom deschide la sfârșitul anului 2021,
din nerambursabile Fonduri europene.

Vom crea un mediu atractiv pentru voluntari cărora le vom oferi un spațiu de
dezvoltare profesională și personală - Vom deveni „The It” în industria salvării
animalelor, asigurând astfel un venit anual de luat în calcul, din economiile pe
care le facem de la utilizarea voluntarilor în locul angajaților, în special pentru
activități care nu sunt constante

Servicii
Medicale�

Sache�Vet�Hub

Sache�Shop

S.A.C.H.E-�Program
de�voluntariat



Prin extinderea serviciilor medicale și a spațiului, vom putea oferi condiții mai
bune  pentru întâlniri cu potențiali sponsori sau parteneri, vom putea face
prezentări în sala de ședințe și vom deveni mai atractivi. Prin extinderea
serviciilor noastre, vom crește numărul de parteneri cu aproximativ 30% (acest
procent reprezintă acei potențiali parteneri pe care trebuie să îi redirecționăm
către alte cabinete, deoarece nu avem pentru moment capacitatea de a furniza
serviciile respective) 

Sponsorizari si Parteneriate 



Sache Social Hospital 

 

Costuri aditionale implicite 

În acest moment, Sache Vet Clinic & Sache
Foundation au împreună o echipă de 12 angajați,

care se dovedește a fi suficientă pentru a ne
desfășura activitatea curentă. Problema noastră
actuală cea mai preocupantă este lipsa de spațiu

pentru a ne desfășura activitatea zilnică.
Prin câștigarea grantului european, vom putea

oferi, de asemenea, servicii radiografice, anestezie
inhalatorie, îngrijire ICU, investigații cu ultrasunete,

care vor necesita mai mult spațiu.
O mare problemă în acest moment este

reprezentată și de numărul mare de animale pe
care le spitalizăm în prezent. Trebuie să extindem
un astfel de număr, să extindem spațiul pentru a
atinge potențialul și a ne dezvolta din punct de

vedere economic, fiecare dezvoltare fiind
reinvestită în misiunea noastră de lungă durată:

programul de sterilizare și sterilizare.
Estimăm că vom crește sau vom face echipă cu:

1 medic veterinar
1 asistent veterinar

Creșterea personalului nostru va aduce un cost
suplimentar de aproximativ. 1550 euro, inclusiv

taxe și asistență medicală, cost care va fi acoperit
din creșterea pe care o vom realiza oferind servicii

suplimentare.



Sache Social Hospital 

Alte costuri in crestere: 

Costurile suplimentare vor apărea și la echiparea sălii de
chirurgie: 2 mese de chirurgie și 2 lămpi de operare, costuri care

vor fi acoperite de noi sau de un ONG partener.

Alte costuri care vor crește odată cu deschiderea Spitalului Social
sunt:

electricitate: în prezent plătim în medie 150 euro electricitate și noi
(împreună cu furnizorul nostru de energie electrică) estimăm că

costurile vor ajunge la 250 euro maximum, cu utilizarea
echipamentelor suplimentare - radiografie și ultrasunete. Noi, de la

Sache, am pregătit un plan care merge în două moduri: 1. am creat,
am scris, deja planul de afaceri pentru câștigarea unei subvenții

pentru dotarea spitalului nostru cu panouri solare care vor reduce
costurile cu energia electrică cu mai mult de 45%. Aceste plăți sunt
acordate în fiecare an și suntem complet eligibili. Această subvenție
poate fi de la 30.000 euro la 100.000 euro pentru panourile solare.

Echipa noastră de consultanță a estimat, pe baza consumului nostru
actual, că vom fi eligibili pentru 55.000 de euro. A doua noastră
opțiune pentru 2022 ar fi ca noi să instalăm conducte de gaz,
reducând costurile cu energia electrică. ar trebui să extindem

infrastructura de gaze cu 60 de metri, iar costurile pentru rata sunt
de 2200 euro

Echipamentele și instalarea sunt acoperite în totalitate de subvenția
pe care am câștigat-o, deci nu vor exista costuri suplimentare în

ceea ce privește echipamentul.
la început vom folosi mobilierul existent și mesele chirurgicale pentru

noua clinică.



Detalii si costuri 

  

Constructie la rosu :151,290.00 €

suprafata: clinica: 383 mp
Suplimentare + Garaj ambulanță și stație de

descărcare: 104 mp
pret constructie la rosu ( estimat firma constructii)/

mp: aprox. 600 e-material și forță de muncă

constructie la cheie : 327.130 eurp

 receptie

2 sali examinare

sala radiologie

laborator

Centru training

chirurgie cu 4 mese operatie, bloc operator 4 persoane

2 sali recuperare postoperatorie: caini si pisici

2 birouri

vestiar

2 bai

garaj ambulanta veterinara existenta ( statie descarcare)

Spitalul include : 

Aceste costuri sunt bazate in principal pe cotatiile care ne-au fost oferite de la 5 firme de
constructii, noi alegand-o pentru moment pe cea mai avantajoasa. 



Community Creators

" Creatori comunitate"

32.000 euro

10.000 euro

3200 euro ( x100 suporters)

 

Game Changers

sau "Cei care

schimba regulile

jocului"

Impact Innovators

Plan, pachete sponsorizari ( exemple, nu exhaustive ) 

 



Game�Changers

Aceasta categorie este foarte speciala. Fiecare din cei 10 sponsori vor avea o camera intreaba colantata cu numele sponsorului, logo, orice detaliu
important pentru transmiterea mesajului pe care acestia vor sa il transmita. Banner in sala de training si workshop, mentionari pe absolut orice forma de
print in ceea ce ne priveste, mentionari pe website si pe orice forma de comunicare pe social media, etc, absolut orice comunicare a nevoilor sponsorului
este extrem de importanta pentru noi. Speram foarte mult ca acesti 10 sponsori, pe cat de mult doresc, sa creeze impreuna cu noi aceste workshopuri,
care vor fi promovate in fiecare judet din tara. Centrul de training este deschis catre foarte multe proiecte, traininguri, lecturi, cu lectori atat din tara cat si

din afara tarii, cu schimburi de experienta  samd. Aceste idei sunt doar exemple, ca puncte de plecare, urmand ca in urma discutiilor cu sponsorii sa
raspundem la nevoile acestora, sau dorintele acestora.s,

 "Creatorii Comunitatii"  este o categorie formata din 32 de sponsori, 32 de firme extraordinare sau ONG-uri, companii care au o intelegere profunda
asupra conceptului de misiune sociala, pe care noi il promovam, traim, implementam; Aceasta categorie doreste sa realizeze un impact in societate.
Fiecare sponsor este mentionat in toate formele noastre de comunicare online si print, placute in receptia spitalului, mentionari pe panoul de intrare,

infiintare. Dorim foarte mult sa discutam mult mai mult pe baza acestor dorinte si nevoi si sa le indeplinim 

Dacă decideți să ne ajutați ca inovator de impact, atunci trebuie să știți că sunteți și baza acestui proiect.
Contribuția dvs. este crucială și veți fi menționați în comunicările noastre de socializare, materiale de tipărire, campanii de sterilizare și

neutralizare.
ne-ar plăcea să vorbim mai multe despre care sunt nevoile dvs. și despre cum putem ajuta la realizarea lor prin acest proiect

Sache Social hospital 

Community Creators- Creatorii comunitatii

Impact innovators- Inovatori de impact

 



Sache Social Hospital 

 

Noi am imaginat cu preponderenta aceste 3 categorii, cu putere de exemplu. Acestea nu sunt insa exhaustive si
orice ajutor este de mare folos, in orice forma. 

Ne bazăm și lucrăm neobosit sa obtinem sprijin de la  furnizorii de materiale de construcții și  importatori ,
deoarece asigurarea materialelor de   construcție va reduce drastic costurile de construcție. Sperăm să

colaborăm cu cel puțin unul dintre acești vânzători gigant ( cu dvs) , astfel încât să putem strânge fonduri pentru o
sumă mult mai mică.

În plus față de propunerile pe care le-am schițat mai sus, ne propunem să organizăm evenimente online, licitații,
dar ne bazăm mai ales pe „Game Changers” care înțeleg conceptul de misiune socială și valoarea noastră,

precum și impactul pe care îl putem și deja îl avem în societate. Sperăm că Game Changers va deveni o realitate
a acestui proiect.

Mentiuni : 

Sache deține terenul pe care se intenționează construirea spitalului social Sache.
Terenul a fost cumpărat în 2020 cu ajutorul incredibil al NetAP și al susținătorilor

lor.



Numarul�estimat�al�animalelor�tratate�in�Spital�1.

Estimăm să tratăm cu 50% mai multe animale decât în   2020 - 2000 de animale tratate gratuit sau la un cost redus. Cu
serviciile suplimentare pe care le putem oferi, estimăm cu aproximativ 50% mai multe animale pe care le putem ajuta în acest
proiect.

2.Sustenabilitate�economica�

Sache poate oferi o mare varietate de servicii unui  număr mai mare de ONG-uri partenere, rescueri, activisti, persoane fizice (
servicii luxury)  și am calculat că vom crește numarul de clienti platitori cu 30%, ducând la o activitate economică mai profitabilă,
care va avea ca rezultat mai multe fonduri pe care le vom reinvesti in misiunea sociala, dupa acoperirea costurilor de
mentenanta.Sache se constituie ca o intreprindere sociala, care are nevoie de fonduri ca sa isi acopere cheltuielile, ceea ce a facut
din 2016 pana acum, urmand ca 90 % din profit sa fie reinvestit in misiunea sociala. Partea economica este deosebit de importanta
pentru noi, dar in egala masura cu misiunea sociala, angajamentul pe care ni l-am luat la infiintarea acestui cabinet.

3.Misiunea�Sociala

Prioritatea fundamentala  a  Sache a fost investiția în misiunea noastră socială: ajutorarea animalelor care au nevoie, oferirea
de servicii medicale accesibile sau gratuite pentru persoanele cu venituri mici sau fara venituri . Prin schimbarea modului în
care oamenii au acces la aceste servicii, putem dezvolta un mediu mai sigur, sustenabil, atat pentru animale cat si pentru
oameni. Credem cu tarie ca accesul la servicii veterinare ar trebui sa fie accesibil tuturor, ca si cel la servicii medicale, asa ca ,
in absenta unei structuri statale care sa ajute acest acces, am preluat acest rol, in care credem si pe care il indeplinim cu
succes de 5 ani.



4.�Cel�mai�valoros�activ:�Echipa.

Cel mai valoros aspect al lui Sache este echipa, opțiunile potențiale viitoare, profesionismul, expertiza. Echipa include cei mai
valoroși parteneri ai noștri, care au contribuit la transformarea lumii într-un loc ideal pentru animale, readucând termenul de
normalitate.

5.�Inovare

Cea mai interesantă parte a spitalului social Sache este centrul de instruire, care ne va permite să formăm, să educăm și să
formăm studenți veterinari și veterinari care ar dori să înceapă un program de sterilizare și castrare în orașul lor. Planificăm
pentru următorii 5 ani să ajutăm cel puțin 15 astfel de clinici veterinare, medicii veterinari, să implementeze un astfel de
program în orașul lor. Centrul de formare ne va permite, de asemenea, să creăm întâlniri internaționale, traininguri și
programe de excelenta, toate menite de a implementa proceduri sustenabile pentru a imbunatati viata animalelor precum si
a comunitatilor, cu preponderenta cele rurale. Sanatatea animala este strans legata de sanatatea publica si nu doar fiziologic
cat si mental. A trai intr-o tara in care animalele sunt tratate uman este semn de evolutie, de toleranta, de respect, atat fata
de fiinte din alte specii cat si in cadrul comunitatilor, a unui om fata de celalalt. Vedem foarte clar cum existenta noastra a
adus imbunatatiri in comunitatile in care am activat preponderent, si cum acest acces la servicii veterinare a schimbat
mentalitati cat si stil de viata. Este un pas aparent mic insa extrem de important pentru soccietate. 


