Oferta inwestycyjna
Pora na Pola S.A.
www.emisja.poranapola.pl

Pora na Pola ułatwia dostęp
do dobrej jakości żywności
W Pora na Pola wierzymy,
że każdy konsument ma prawo
do nieograniczonego dostępu
do dobrej jakości żywności.
Naszą aspiracją jest
poprawianie nawyków
żywieniowych Polaków
poprzez udostępnianie
wysokiej jakości produktów
na wyciągnięcie ręki.

Tworząc nasz internetowy targ
naturalnego jedzenia
odbudowujemy więzi między
lokalnymi producentami
żywności a odbiorcami
końcowymi. Stawiamy
na zaufanych rolników
i sprawdzonych producentów.
Wspieramy małych
producentów żywności,
promując ich marki
i udostępniając im możliwość
dotarcia do klientów
detalicznych w całym kraju.

Pora na Pola
to internetowy targ naturalnego jedzenia
W naszym sklepie e-commerce www.poranapola.pl dostępne
są produkty od zaufanych rolników i producentów żywności.
Składając zamówienie masz dostęp do regionalnych wyrobów
ze wszystkich krańców Polski – bez wstawania od komputera
lub odkładania telefonu!

Dostawy realizujemy raz w tygodniu (w środy i czwartki)
dostarczając nasze produkty pod same drzwi. Stale powiększamy
bazę naszych dostawców i produktów, starając się zaspokoić
wszystkie oczekiwania naszych klientów.

Pora na Pola działa w wygodnym
do zaplanowania cyklu tygodniowym

W Pora na Pola coraz więcej się dzieje!

Por rośnie w siłę!

KWIECIEŃ i MAJ

Prawie potroiliśmy przychody w roku 2019
w stosunku do 2018.

Podwoiliśmy liczbę zamówień w 2019,
realizując ponad 1700 zamówień w całej Polsce!

Por dalej rośnie w siłę!
W Q4 2019 sprzedaliśmy 3,23x więcej niż w Q4 2018, a w całym
roku 2019 2,7x więcej (!) niż w roku 2018.

+778%

+242%

+323%

+212%

+185%

Por sprzedaje więcej i więcej!
Średnia wartość zamówienia wzrosła rok do roku o ponad 30% cały czas poszerzamy ofertę naszych produktów, czyniąc
ją atrakcyjniejszą dla klientów.

+8,5%

+5,3%

+32 %

Wdrażamy także działania wspierające sprzedaż i wartość koszyka,
zachęcające naszych klientów do sięgania po nowości i uzupełnianie
swoich co tygodniowych koszyków o nowe produkty – dzięki
newsletterom, działaniom w social media i na naszym blogu.

Zobacz ile Por pozyskał poprzednim razem!
W 2019 przeprowadziliśmy naszą pierwszą emisję
crowdfundingową.

Pozyskaliśmy
ponad
250 000 zł

Zaufało nam
320
inwestorów

Emisja trwała
3 miesiące
(02-05.2019)

Pomogło nam to wdrożyć następujące działania:
uruchomienie wysyłki na całą Polskę
rozpoczęcie sprzedaży naszych produktów na Allegro
powiększenie zespółu
uporządkowanie procesów i obiegu dokumentów wewnątrz firmy
powiększenie bazy dostawców i produktów w ofercie

Por dalej rośnie w siłę!
Dzięki optymalnemu i pełnemu wykorzystaniu środków
z poprzedniej emisji i rozwoju kluczowych projektów wzrost
w Q4 2019 był znacznie bardziej dynamiczny niż w Q4 2018.

2019

2020

Por kocha swoich klientów, ale też
wnikliwie się im przygląda
Stale pracujemy nad rozbudową i optymalizacją strony www.poranapola.pl
Odnotowaliśmy znaczący wzrost ruchu na naszej stronie w 2019 r.

Rozbudowujemy Pora w Internecie
Stale inwestujemy w nowe funkcjonalności na naszej stronie –
np. regionalizacja platformy na podstawie kodów pocztowych,
co pozwala dostosować ofertę dostępną w danym regionie
geograficznym ze względów logistycznych. To działanie pozwoliło
nam uruchomić dostawy w całym kraju.
Współczynnik konwersji wzrósł do 1,91% w 2019 roku (wzrost
vs 2018 o 25%).

Rozbudowujemy Pora w Internecie
Zrealizowaliśmy wyznaczone cele i założoną strategię SEO
na przestrzeni roku. Zestawiając wyniki w styczniu 2020 oraz
w styczniu 2019, dane prezentują się następująco:
wzrost liczby odwiedzin o ok. 160%
wzrost współczynnika konwersji z kanału „organic” o ok. 77%

Siatka dostawców
Wyszukujemy najlepszych producentów, weryfikujemy
ich działalność, kontrolujemy jakość produktów i organizujemy
logistykę w skalowalny sposób.
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Procesy w rozwoju Pora na Pola
Rok 2019 to dla nas rok dużych wzrostów, ale także dużych zmian.
Aby sprostać pojawiającym się w związku z tym wyzwaniom
i umożliwić dalsze skalowanie naszego biznesu, włożyliśmy bardzo
dużo pracy w stworzenie i usystematyzowanie procesów w Pora
na Pola.

1. Powstała książka wewnętrznych
procesów biznesowych i procedur
logistycznych

2. Uporządkowaliśmy
i ułożyliśmy obieg dokumentów
zakupowych, sprzedażowych i kosztowych

3. Rozrysowaliśmy podział obowiązków
i zakresy kompetencji poszczególnych
członków zespołu

4. Wdrożyliśmy program ERP do obsługi
zamówień i magazynu – zintegrowaliśmy
go z naszym e-commerce
5. Zautomatyzowaliśmy
wystawianie aukcji na Allegro
6. Wdrożyliśmy narzędzia usprawniające
komunikację w naszej spółce –
Trello, Slack, Gsuite, Google Drive

Zespół - rośniemy w siłę!
Powiększamy nasz zespół, stawiając na zróżnicowanie kompetencji
i doświadczenia nowych członków naszej drużyny.
Stawiając na ludzi inwestujemy w rozwój naszej firmy – bo przecież
prawdziwe DNA każdej marki to ludzie, którzy ją tworzą!

Ponadto na początku roku 2020 zbudowaliśmy grupę doradców ekspertów skupionych wokół idei marki.

Zespół - rośniemy w siłę!
Adrian Piwko
Założyciel i Prezes Zarządu
Z wykształcenia inżynier
budownictwa, z powołania
pomysłodawca i architekt
internetowego targu
PORA NA POLA. Specjalista
w dziedzinie naturalnej
żywności, miłośnik
regionalnych produktów
i kulinarny patriota.
W kręgu zainteresowań
znajdują się nowe technologie,
koncepcje smartcity i wiadomo
- jedzenie.
Antoni Dmowski
Kierownik ds. projektów
i rozwoju biznesu
Dołączył w lipcu 2019 r.
Z wykształcenia absolwent Wydziału
Ogrodnictwa na SGGW. Dzięki
doświadczeniu zdobytemu
w korporacjach (Bayer
Environmental Science / SBM Life
Science) jak i we własnych
biznesach, Antoni porządkuje
procesy i zarządza kluczowymi
projektami rozwoju Pora na Pola.
Prywatnie właściciel warszawskiego
studia nagrań Kalifornia i perkusista
heavy metalowy z zamiłowania.

Zespół - rośniemy w siłę!
Adam Zaborowski
Specjalista ds. logistyki
Dołączył we wrześniu 2019 r.
Z zawodu jest kucharzem,
a w Pora na Pola zajmuję
się logistyką i kontaktami
z dostawcami. Świetnie
odnajduje się w zarządzaniu
kompleksowymi procesami
logistycznymi i procedurami,
z którymi miał okazję spotkać
się pracując jako generalny
manager restauracji. Po pracy
każdą wolną chwilę spędza
z ukochanym synem,
a weekendy na realizowaniu pasji
w kuchni.

Róża Bijoch
Specjalistka ds. marketingu
Dołączyła w lutym 2020 r.
Magister psychologii klinicznej.
W pracy stawia czoła nowym
wyzwaniom i korzysta
z życiowego doświadczenia
zdobytego podczas
wieloletniego prowadzenia
bloga, pracy z influencerami
i sesji zdjęciowych.
Czasami staje przed obiektywem
aparatu, a nawet kamery.
Fashionistka, podróżniczka
i wielki łakomczuch.

Zespół - rośniemy w siłę!
Artur Piwko
Kierownik operacyjny
Dołączył w marcu 2020 r.
Absolwent warszawskich SGH
i WSHiP. Na ścieżce swojej
kariery zawodowej w szczególności tworzył
od podstaw i rozwijał nowe
przedsięwzięcia w ramach
dużych grup kapitałowych. Dzięki
swojemu doświadczeniu
z powodzeniem optymalizuje
i koordynuje bieżącą działalność
spółki. Prywatnie szczęśliwy mąż
i ojciec dwójki dzieci, fan sportu
oraz prac ogrodowych.
Marek Wiśniewski
Specjalista ds. SEO i SEM
Dołączył zdalnie w lipcu 2019 r.
Doświadczony project manager,
developer IT, UX manager, właściciel
własnej agencji świadczącej usługi
dla e-commerce. W Pora na Pola
zaprojektował i konsekwentnie
wdraża od zera strategię
pozycjonowania. Zwolennik tak
samo naturalnego jedzenia
jak i naturalnej optymalizacji stron
i sklepów www pod kątem szeroko
rozumianego SEO. Prywatnie
pasjonat odkrywania klasycznych
i nowych smaków, gotowania oraz
dobrego jedzenia.

Otaczamy się gronem doradców

Ola Lazar
CEO akceleratora Food Forward
Założycielka portalu Gastronauci.pl, mentorka i trenerka, autorytet
branży gastronomicznej i foodtech.
“W najbliższej dekadzie będziemy potrzebować zarówno nowoczesnego
jedzenia produkowanego na dużą skalę, jak i łatwego dostępu
do naturalnych, tradycyjnych produktów spożywczych z okolicy. Zespół
Pora Na Pola ujął mnie autentycznym zaangażowaniem w promowanie
lokalnych producentów oraz determinacją w rozwijaniu swojej usługi.
Wiele rzeczy już robią dobrze, a obszary, które wymagają większej uwagi,
konsultują z doświadczonymi specjalistami. Ja będę starała się pomóc
im w zakresie lepszego zrozumienia i zaspokojenia potrzeb użytkowników.”
Linkedin

Otaczamy się gronem doradców

dr Łukasz S. Zgiep
COO Beesfund
Specjalizuje się w nowych modelach biznesowych collaborative i
sharing economy oraz technologii blockchain. Łączy innowacyjne
startupy z inwestorami indywidualnymi. Aktywny inwestor w
kilkunastu spółkach. Pierwszy w Polsce doktor ekonomii w tematyce
sharing i collaborative economy. Prywatnie miłośnik podróżowania i
dronów.

“Wierzę, że Adrian i jego zespół mają szansę zrewolucjonizować sposób,
w jaki zaspokajamy jedną z najbardziej podstawowych potrzeb, jaką jest
odżywianie. Zainwestowałem w Pora na Pola już w 2019 roku, ponieważ
wykorzystuje model biznesowy oparty o sharing economy i posiada lidera,
który jest w stanie dynamicznie rozwinąć spółkę."
Linkedin

Otaczamy się gronem doradców

Anna Podkowińska – Tretyn
CEO Supermercato24 PL
i członek Managing Board International S24
Managerka z wieloletnim doświadczeniem, business angel i mentorka
aktywna w wielu programach. Prywatnie wielbicielka dobrej jakości
jedzenia.
"Bardzo ważne jest dla mnie wspieranie projektów, w które nie tylko
wierzę biznesowo, ale które są również zgodne z moimi wartościami. "Pora
na pola" jest właśnie taka i dlatego już od kilku miesięcy pracuję z nimi
jako mentor. Zespół, produkt, który realizuje konkretną potrzebę i plany na
przyszłość przekonały mnie, że warto
się zaangażować."
Linkedin

Otaczamy się gronem doradców

Wojtek Osiński
Doświadczony dyrektor marketingu marek żywnościowych
(Winary, Lion, Princessa, Nescafe, Maggi); polski ambasador i były
dyrektor w WorldFoodTravel Association i Twórca bloga Taste
Poland, fan podróży kulinarnych po Polsce i świecie.
"Chciałem wspomagać swoją wiedza i doświadczeniem inicjatywę,
która łączy producentów tradycyjnej żywności z konsumentami. Dzięki
takim inicjatywom jak Pora na Pola mali producenci mają szanse
na skrócenie łańcucha dostaw i bycie zauważonym przez klienta.
Często są to pasjonaci, dla których to więcej niż tylko biznes, to pasja
i sens życia. Pora na Pola jest gwarantem tego, że lokalna tradycja
kulinarna przetrwa, a konsumenci mają szansę spróbować smaku
jak kiedyś."
Linkedin

I inwestujemy w wiedzę!
Uczestnictwo w akceleratorze Food Forward
W październiku 2019 zakwalifikowaliśmy się do akceleratora Food
Forward. Przeszliśmy pełny proces akceleracji w dniach 23-30
października, obejmujący spotkania z mentorami 1 na 1, szkolenia
i prelekcje ekspertów z różnych dziedzin prowadzenia biznesu (cash
flow, pitching, marketing, podejmowanie decyzji produktowych
czy budowanie zespołu). Był to czas pełen biznesowych inspiracji
i intensywnego rozwijania kompetencji miękkich i twardych.
Odbyliśmy szkolenia w siedzibie Google (Design Sprint, OKR
Session, Design Thinking).
Całość procesu zakończy Demo Day, podczas którego
zaprezentujemy się inwestorom z branży foodtech.

I inwestujemy w wiedzę!
Szkoła Pionierów Polskiego Funduszu Rozwoju 2019

Założyciel Pora na Pola, jako jedna z pięćdziesięciu osób w Polsce,
przeszedł dwa etapy eliminacji i zakwalifikował się do programu
organizowanego przez Polski Fundusz Rozwoju. Szkoła Pionierów
to międzynarodowy program edukacyjny dla przyszłych polskich
przedsiębiorców technologicznych i wizjonerów. Dzięki
3-tygodniowym warsztatom prowadzonych we współpracy
z partnerami w Warszawie oraz tygodniowemu szkoleniu
zagranicznemu w Berlinie uczestnicy uzupełnili swoje kompetencje o:
kluczowe umiejętności biznesowe
technologiczny know-how
zdolność do innowacyjnego i społecznego myślenia
możliwość budowy międzynarodowych sieci współpracy

Znajdujemy nowe drogi B2B

W 2020 roku nawiązaliśmy współpracę z MC2 Innovations - twórcą
Carrotspot – innowacyjną platformą HR wspierającą firmy
w tworzeniu spersonalizowanych programów motywacyjnych,
trackowaniu i zarządzaniu związanymi z KPI-ami w firmie.
Vouchery Pora na Pola są oferowane jako jeden z benefitów
dostępnych do wykorzystania.

Cele inwestycyjne emisji akcji serii C
Nasza strategia rozwoju zakłada skupienie się w najbliższym roku
na działaniach zapewniających jak największą wygodę
i automatyzację procesu składania oraz obsługi zamówień,
wykorzystując zarówno powszechnie stosowane funkcjonalności
poprawiające UX, jak i innowacyjne rozwiązanie modelu predykcji
koszyka. Jednocześnie planujemy prowadzić działania
marketingowo-sprzedażowe i związane z rozwojem oferty tak,
aby wypracowany model biznesowy pozwolił nam osiągać zysk
z bieżącej działalności operacyjnej już w Q2 2021.

Cele inwestycyjne emisji akcji serii C

Cele inwestycyjne emisji akcji serii C

Cele inwestycyjne emisji akcji serii C

Cele inwestycyjne emisji akcji serii C

Drivery rozwoju Pora na Pola

Pora na Pola Brand Benefit Edge
Z nami zadbasz o zdrowe odżywianie siebie i swojej rodziny
Dla: kobiet i rodzin z dziećmi, dla których jakość produktów
spożywczych i źródło ich pochodzenia ma znaczenie.
Pora na Pola oferuje: łatwy i wygodny dostęp do sprawdzonej żywności
i produktów spożywczych od małych, lokalnych producentów.
Ponieważ: sprawdzamy każdego naszego dostawcę i jesteśmy
ekspertami i pasjonatami żywności.
Jesteśmy w stanie spełnić
potrzeby klienta bo:
Dlaczego jesteśmy
atrakcyjni dla klienta:
Jesteśmy ekspertami,
jesteśmy zaangażowani
we wspieranie lokalnych
producentów żywności.
Mamy doświadczenie we
współpracy z lokalnymi
producentami.
Wierzymy że e-grocery to
przyszłość zakupów
spożywczych.

Mamy sprawdzony
i skalowalny model
biznesowy. Pracujemy
tylko z producentami
o sprawdzonej
jakości.
Różnimy się od konkurencji bo:

Współpracujemy z
lokalnymi producentami żywności
i jesteśmy lokalnymi patriotami.
Dostarczamy produkty do domu.
Pracujemy nad modelem subskrypcji
zakupów spożywczych (nowość
na tym rynku).

Persona marketingowa
– do kogo przemawia Por?

Problem Joanny – nie ma czasu szukać i kupować produktów
żywnościowych wysokiej jakości, a bardzo chce dawać swojej
rodzinie to co najlepsze.
Rozwiązanie – dzięki Pora na Pola może cieszyć się wygodnym
i nieograniczonym dostępem do sprawdzonych produktów
spożywczych od lokalnych producentów, z wygodnym transportem
pod drzwi domu.

Persona marketingowa
– do kogo przemawia Por?
Joanna ogląda występ
foundera Pora na Pola
w „Dzień dobry TVN”

W skrzynce mailowej
Joanny znajduje się mail
o przypomnieniu o porzuconym
koszyku w Pora na Pola /
przypomnienie
o nie sfinalizowanym
zamówieniu

Jeden z dostawców
podczas występu
w lokalnym radiu
wspomina o możliwości
zakupu produktów
w Pora na Pola

Joanna słyszy
rekomendacje
od zadowolonych klientów
Pora na Pola – dostaje kod
rabatowy od zadowolonych
użytkowniczek

Persona marketingowa
– do kogo przemawia Por?
FB Ads
Pora na Pola

Joanna widzi zmianki
o Pora na Pola
u obserwowanych
influencerek

Joanna słyszy
rekomendacje
od zadowolonych klientów
Pora na Pola – dostaje kod
rabatowy od zadowolonych
użytkowniczek

Dzięki
rekomendacji koleżanki
Joanna słucha
w samochodzie
nowego odcinka podcastu
„Pora na…”

Zarys media planu 2020
Znając dobrze swój biznes,
rynek na którym
operujemy a także naszych
klientów, dokładnie
planujemy zarys naszych
działań marketingowych,
optymalizując zarówno
treść jak i kanały dotarcia
do potencjalnych i
aktualnych klientów.
W kampaniach
marketingowych 2020
chcemy planować nasze
kampanie 360°, skupiając się
na trzech głównych celach:
1.Skalowanie i zwiększanie
liczby zamówień w naszym
sklepie
2.Zwiększenie sprzedaży u
obecnych klientów sklepu +
dotarcie do porzuconych
koszyków i klientów którzy
nie kontynuują u nas
zakupów
3.Zwiększanie świadomości
marki Pora na Pola

Pora na media plan!
Dokładnie określone cele kampanii, współpraca z doświadczonymi
ekspertami reklamowymi i analityka + optymalizacja na każdym
etapie kampanii to podstawa sukcesu każdej kampanii sprzedażowej.

Pora na media plan!
Wdrażając nowe technologie usprawnimy nasze kanały komunikacji
z klientem, docierając także do porzuconych koszyków zakupowych
i klientów którzy nie powtórzyli zakupu w Pora na Pola.

Pora na media plan!
Pora na Pola to nie tylko internetowy targ zdrowej żywności –
dbając o zdrowe odżywianie naszych klientów, zmieniamy
ich nawyki żywieniowe. Chcemy edukować społeczeństwo,
jednocześnie wspierając lokalnych producentów.

Jak możesz zarobić na akcjach Pora na Pola?
Budujemy stabilny biznes na lata i w najbliższych trzech latach
planujemy pozyskać kolejne finansowanie niezbędne do dalszego
rozwoju, a następnie reinwestować zyski. Prognozujemy, że wypłatę
dywidendy będziemy rekomendować z części zysków za rok 2023.
Realizując nasze cele rozwojowe przewidujemy wzrost wartości spółki,
który przełoży się na wzrost wartości posiadanych akcji.
Możliwość wyjścia z inwestycji to:
1. W każdej chwili po dowolnie ustalonej cenie, jeśli znajdziesz
chętną osobę do ich zakupu (na życzenie prześlemy szkic umowy
cywilnoprawnej). Twoja swoboda obrotu akcjami jest niczym
nieograniczona.
2. W perspektywie 5 lat planujemy zaoferować wyjście z inwestycji
poprzez wykup przez inwestora branżowego lub wejście na New
Connect i swobodny obrót akcjami (w zależności od tego, które
rozwiązanie będzie korzystniejsze dla akcjonariuszy).

Czym właściwie jest subskrypcja?
„Zjawisko to polega na masowym przechodzeniu przez biznes
i konsumentów na model abonamentowy, najczęściej w połączeniu
z automatyzacją płatności”
„Handel subskrypcyjny to powtarzalne dostarczanie towarów
lub usług na podstawie kontraktu zawieranego pomiędzy sprzedawcą
a kupującym, gdzie ten ostatni w sposób powtarzalny (niekoniecznie
cykliczny) uiszcza należność za okresowy dostęp
do przedmiotu transakcji.”
Rynek biznesów opartych na subskrypcji rośnie w astronomicznym
tempie. Wzrost wielkości rynku tego typu usług to ponad 100% rok do
roku, osiągając skok z 57 mln $ w 2011 aż do 2,6 mld $ w 2016!
(źródło: Kazidomi)
Subskrypcja podstawowym modelem rozliczeń w biznesie
cyfrowym…

…ale coraz częściej pojawia się również w handlu produktami
fizycznymi !

Por poleca się w subskrypcji!
Dostrzegając ten trend, pracujemy w Pora na Pola nad
wprowadzeniem modelu subskrypcyjnego modelu sprzedaży
produktów spożywczych.
W połączeniu z mechanizmem predykcji (przewidywania potrzeb
zakupowych) będziemy w stanie w wygodny i cykliczny sposób
oferować klientowi zakup produktów spożywczych których
potrzebuje.
Bazując na preferencjach klientów i ich historii zakupowej nasz
inteligentny algorytm będzie kompletował w zadanym okresie czasu
zawartość zamówienia, uwzględniając sezonowość i dostępność
produktów.

Por poleca się w subskrypcji!
Korzyści dla klienta:

•Oszczędność czasu przy
cyklicznym składaniu zamówień
na te same produkty
•Uproszczona metoda płatności przez
podpięcie karty płatniczej
•Dodatkowe benefity płynące
z zapisu do subskrypcji (promocje,
rabaty, komunikacja informacji
o nowościach)

Korzyści dla Pora na Pola:

•Przewidywalny strumień
przychodów z subskrypcji
•Zwiększenia liczby
zamówień i obrotów
•Uproszczone zarządzanie zamówienia,
zapasami i rotacją produktów
•Innowacja technologiczna
odróżniająca nas
od konkurencji

Korzyści dla dostawcy:

•Łatwiejsze planowanie
zapotrzebowania na
produkty i ułatwione
zarządzanie zapasami
•Zwiększenie obrotów
i zamówień

Case studies – rynek, subskrypcja i
podobne biznesy na świecie
Subskrypcja jako nowy model sprzedaży

Hiperpersonalizacja - >44 %
polskich konsumentów chciałoby
otrzymywać spersonalizowaną
ofertę opartą o swoje dane

Zwiększenie zaangażowania
i lojalności klientów: zgodnie
z danymi magazynu Time,
przeciętny posiadacz subskrypcji
Amazon Prime, której koszt roczny
wynosi 79 dolarów, na zakupy
za pośrednictwem platformy
wydaje w tym czasie 1224 dolary.
Użytkownicy nieposiadający
tej subskrypcji wydają średnio tylko
505 dolarów rocznie. Nawet
po odliczeniu kosztów związanych
z obsługą klientów Prime (darmowa
wysyłka i dostęp do usług
streamingowych) subskrybenci
usługi przynoszą firmie rocznie
o 78 dolarów więcej zysku
niż użytkownicy standardowi.

Case studies – rynek, subskrypcja i
podobne biznesy na świecie
Zmniejszenie kosztów pozyskiwania nowych klientów: koszt
pozyskania nowego klienta jest nawet 7-krotnie wyższy niż
utrzymanie obecnego. Prowadząc biznes w modelu subskrypcyjnym,
ponosisz ten koszt jednorazowo. Znacząco, bo nawet 3-krotnie,
zwiększa się również wartość dochodów, jaką klient generuje
dla firmy.
Użytkownicy „Allegro Smart!” robią z reguły sześć razy częściej
zakupy niż osoby, które nie zdecydowały się na tę usługę.
W styczniu 2016 roku serwis CDA.pl uruchomił usługę
„CDA Premium”. Klienci otrzymali płatny dostęp do filmów, które
udostępniają dystrybutorzy. Już ponad 200 tys. osób płaci co miesiąc
za opcję premium.
Dobre poznanie i zrozumienie pozyskanych klientów stwarza
warunki do skutecznego up-sellingu oraz cross-sellingu w obrębie
istniejącej bazy subskrybentów.

Rynek e-grocery w Polsce i na świecie
Segment e-grocery, czyli sprzedaż żywności przez internet,
w Polsce stanowi obecnie około pół procenta całkowitego rynku
zakupów, tymczasem średnio we wszystkich innych kategoriach
konsumenckich udział ten zbliżony jest do 10 proc. – ocenia
Zbigniew Płuciennik, prezes zarządu spółki On Demand,
właściciela portalu Szopi.pl.
Rynek e-grocery rośnie średnio 3 razy szybciej niż rynek
tradycyjnego handlu produktami spożywczymi i FMCG. Teraz jest
idealny moment mocnego wejścia i zajęcia odpowiedniej pozycji
|na rosnącym, niezagospodarowanym w pełni rynku.

Rynek e-grocery w Polsce i na świecie
O atrakcyjności tego rynku świadczy również wchodzenie coraz
to nowych graczy – takich jak Supermercato (akwizycja Szopi.pl)
czy Glovo (rynek shoperów spersonalizowanych).
Przykładem kraju, który jest najbardziej rozwinięty jeśli chodzi
o handel e-grocery jest Korea Południowa. Udział sprzedaży
żywności w całym rynku handlu sięga tam do 20 proc. Tam sklepy
wielokanałowe proponują wiele różnych form dostawy: np. dostawa
za pół godziny, za godzinę, za dwie, za pięć, w następnym dniu,
za trzy dni, a także różne formy odbioru, np. pick up w sklepie,
czy na parkingu. Możliwość wyboru jest bardzo łatwa, ale sztuką jest
też, aby zaoferować to w taki sposób, aby klient się nie pogubił –
wymieniał prezes platformy Szopi.pl.

Case study lokalnej żywności w e-grocery
Farmy
Start-up założony w Szwajcarii
w 2014 roku.
Farmy łączy producentów
żywności z odbiorcą końcowym
poprzez ich platformę
internetową i aplikację mobilną
(już 21% zamówień składanych
jest przez aplikację).
W obrębie dwóch miast (Zurych i Lozanna) gdzie Farmy ma swoje
siedziby i magazyny transport odbywa się elektrycznymi
samochodami należącymi do floty Farmy.
W 2019 firma zatrudniała ponad 80 pracowników w dwóch
lokalizacjach.
Rentowność osiągnięta w 2019 roku – po 5 latach działalności.
Poziom przychodów na koniec 2019 roku – 9,6 mln CHF
(ok. 40 mln PLN).
Udział produktów „fresh” w całości sprzedaży to aż 70%.

Case study subskrypcji w e-grocery
Riverford

Brytyjska firma oferująca sprawdzone produkty na swojej stronie
internetowej – produkty pochodzą z farm Riverford oraz
od ponad 40 sprawdzonych dostawców z terenu UK.
Firma założona w 1987 roku – zaczynała od 30 klientów,
znajomych założycieli
W 2019 firma zatrudniała ok 650 pracowników i wypracowała
ok. 60 mln funtów obrotu (ok. 300 mln zł).
Riverford oferuje subskrypcyjny model co tygodniowych dostaw
boxów – boxy są zmieniane i oferowane według sezonowości
i pory roku – można zmieniać wybór boxów lub zawieszać
dostawę w danym okresie.
Firma skupia się na oferowaniu boxów – dopiero później stara
się oferować dodatkową sprzedaż produktów spoza boxów
Firma posiada 4 własne farmy.
Co tydzień Riverford wysyła do klientów ok 50 000 boxów.

Case study subskrypcji w e-grocery
Thrive Market

Thrive Market to amerykańska firma, istniejąca od 2013.
Oferuje subskrypcyjny model dostępu do zniżkowej oferty
(-25/30 %) produktów z kategorii eko, bio i wolnych od GMO.
Roczny dostęp do platformy kosztuje 60$ - Thrive deklaruje,
że jeśli nie uda się Ci się wygenerować rocznie takiej
oszczędności dzięki zakupom u nich – zwróci opłatę członkowską.
Firma osiąga obroty na poziomie 120 mln $.
Firma oparta jest na misji oferowania produktów wysokiej jakości
po niższej cenie niż na rynku – osiąga to dzięki skróceniu łańcucha
dostaw i wykluczeniu pośredników.
Thrive mocno inwestuje w działania CSR – na każdą płatną
subskrypcję oferują darmowy dostęp do platformy dla
biedniejszych rodzin.
Pomysł biznesowy Thrive został odrzucony prze 50 funduszy VC
– w 2015 roku udało im się zdobyć dofinansowanie, a nie dawno
zamknęli rundę B finansowania na ponad 100 mln $.
Thrive skupia się głównie na produktach trwałych, ale wprowadza
nowe kategorie jak warzywa i owoce, mięso czy owoce morza.

Case study subskrypcji w e-grocery
Kazidomi

Kopia biznesu Thrive Market – przykład na atrakcyjność modelu
subskrypcyjnego , gdzie koncepcja Thrive realizowana jest
na rynku europejskim przez Kazidomi.
Roczny koszt subskrypcji to 100 EUR – z automatu odliczana jest
zniżka – 20 EUR, więc efektywnie 80 EUR za rok członkostwa.
Deklarują potencjalne oszczędności nawet do -50 % względem
normalnych cen sklepowych.
Duże skupienie na prywatnych etykietach.
Bardzo szeroki asortyment – od żywności paczkowanej, bo środki
czyszczące i akcesoria do domu.
Póki co brak oferty fresh.

Case Study predykcji koszyka
Stichfix

Stichfix – biznes fashion, działający na zasadzie dobierania
produktów do klienta. Klient zaznacza swoje rozmiary,
preferowane style i kwotę jaką chce przeznaczyć. Stichfix pobiera
opłatę 20 $ za dobór 5 ubrań dla każdej przesyłki. Stichfix przesyła
ubrania do klienta, klient przymierza i odsyła to co mu
się nie podoba a kupuje i finalnie płaci tylko za to zatrzymuje
(kwota 20$ zapłacona za dobór ubrań jest odejmowana od
należności za wybrane ubrania).
Nie posiadają typowej subskrypcji – ale można ustawić regularnie
dostawy w odstępach czasu.
Wykorzystują data science i algorytmy aby dobierać odpowiednie
zestawy ubrań dla swoich klientek.
W 2017 roku Stichfix obsługiwał 2 194 000 aktywnych klientów
i osiągnął obroty w 2017 na poziomie 977 mln $ i wszedł
na giełdę.
Główną grupą docelową są kobiety.

Personalizacja - klucz do sukcesu
Stichfix
Katrina Lake, Stichfix CEO:
„Odróżniamy się od konkurencji poprzez personalizację zakupów.”
„Użycie algorytmów pozwala nam dobrze zrozumieć klienta,
a co za tym idzie znacznie poprawić rotację produktów
i zarządzanie stockiem.”
„Piszemy wiele algorytmów – nie tylko do rekomendacji ubrań,
ale także do zarządzania naszym stockiem czy procesami
wewnątrz firmy.”

Subskrypcyjny Unicorn

Dollar Shave Club to jeden z pierwszych sklepów internetowych
działających na zasadzie miesięcznego abonamentu
(dostarczający maszynki do golenia), który wystartował w marcu
2012.
Firma rozpoczęła sprzedaż maszynek do golenia w modelu
abonamentowym, by potem poszerzyć je o inne artykuły higieny
osobistej dla mężczyzn (artykuły do pielęgnacji włosów i skóry,
kosmetyki).
Obroty firmy w 2015 roku wyniosły 152 mln dol.
Firma zdobywała kolejne rundy finansowania: 12 mln dol.
w 2013 roku i 75 milionów w roku 2015.
W 2016 Unilever ogłosiło zakup Dollar Shave Club, firmy
sprzedającej artykuły do pielęgnacji zarostu i ciała w formie
abonamentu. Cena transakcji wyniosła podobno miliard dolarów.

Oferta inwestycyjna Pora na Pola

Zapisy na akcje odbywają się przez stronę www.emisja.poranapola.pl
Do zapisu nie potrzebujesz konta maklerskiego, wizyty u notariusza,
ani żadnych skomplikowanych działań. Wszystko odbywa się online,
a wpłaty dokonujesz za pomocą szybkiego przelewu.

Zapraszamy do kontaktu w sprawie inwestycji:
adres e-mail: akcjonariat@poranapola.pl
nr telefonu do Założyciela Adriana Piwko: +48502414771
adres strony emisji: www.emisja.poranapola.pl

Zainwestuj w Pora na Pola!

Emisja akcji trwa w dziwnym czasie dla całego świata - jest to okres, który
znacząco przemodeluje gospodarkę, a w najlepszej sytuacji są obecnie
firmy zajmujące się żywnością oraz działające w Internecie. Świat musi
przejść na wykonywanie codziennych czynności online, nie ma już odwrotu
- a robienie dużych zakupów spożywczych jest jedną z nich.
Dołącz do nas! Zostań akcjonariuszem PORA NA POLA.
Adrian Piwko - Prezes Zarządu

