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• Geneza pomysłu

• Rynek e-grocery i perspektywy

• Plany Fresh24.pl

• Prognozy finansowe



GENEZA POMYSŁU

Jak to się zaczęło, czyli…

Jan Tkaczow



• Przełom lat 80 i 90, uwolniony rynek, firmy rosną 
jak grzyby po deszczu…

• Studenci medycyny – m.in. Piotr Wasilewski i Jan 
Tkaczow - zakładają firmę kurierską Stolica…

• Trafiamy idealnie w potrzeby rynku…

• Nie spoczywamy na laurach:  doskonalimy 
procedury, optymalizujemy procesy –
zdobywamy ogromną wiedzę i praktyczne 
doświadczenie w zakresie zarządzania ludźmi, 
budowania sprawnego zespołu managerów a 
także doskonalenia logistyki i kontroli kosztów…

• Po dziesięciu latach  Stolica jest liderem rynku…

• Sprzedajemy firmę światowemu potentatowi  
(UPS) …

• Osiągamy zwrot z zainwestowanego kapitału na 
poziomie kilku tysięcy procent…

Dawno temu… Mija kilka lat…
• W  połowie 2007 otrzymujemy propozycję 

przejęcia fabryki wody mineralnej…
• Chcemy dystrybucję oprzed o zamówienia 

on-line…
• Ale sama woda to za mało…
• Rodzi się pomysł:



 Znamy się na logistyce i procesach 
biznesowych!!!

 Umiemy pilnowad kosztów!!!

 Mamy znakomity zespół sprawdzonych 
managerów!!!



Dlaczego e-supermarket?

• Polacy będą zamożniejsi, ale będą też 
ciężej i więcej pracowad

• Coraz bardziej będziemy cenili sobie wygodę, 
komfort i oszczędnośd czasu

• Ten trend wyraźnie widad na Zachodzie 
– Polska z pewnością go powtórzy



RYNEK E-GROCERY

Nasze środowisko, czyli…

Piotr Racławski



e-grocery w Polsce

• Start - na przełomie 
2006/2007 roku

• Szacunek wielkości rynku
(za 2009) - ok. 125 - 150 mln zł1

• Udział sprzedaży przez internet w całym rynku 
spożywczym nie przekracza 0,1 proc2

1. Raport e-Handel Polska 2009, DotCom River Sp. z o.o. (Sklepy 24pl), grudzień 2009 r.,

2. www.portalspozywczy.pl z 16 grudnia 2009 r. - artykuł omawiający raport „Handel detaliczny artykułami 

spożywczymi w Polsce 2009”, PMR, listopad 2009 r.



Perspektywy

• Można się spodziewad „importu” zwyczajów  
zakupowych  z  rynków  bardziej  rozwiniętych
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Odsetek e-klientów

Raport „e-commerce 2009”, Internet Standard, wrzesień 2009 



Perspektywy

• Eksperci szacują wzrost rynku e-grocery w ciągu 5 lat do poziomu 0,6 - 1 mld 
zł, a po kolejnych 5 latach nawet do 10 mld zł1.

• Według szacunków Fresh24.pl rynek e-grocery w Polsce w  ciągu 5 lat 
powinien wzrosnąd do poziomu min. 0,45 a max. 1,7 mld zł.

1. „Wzrośnie sprzedaż żywności w polskich sklepach internetowych”, Bankier.pl, 2 luty 2010 r.

• Rynek w Wlk. Brytanii wzrósł w 2003-2009 o 409%...
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Zalety:

• Większa efektywnośd kompletacji  i  jakośd 
dostaw

• Wyższe wskaźniki jakości obsługi klienta 

• Jednolita oferta niezależna od miejsca 
dostawy

• Świeże produkty  - kupowane u  
producentów,  pod  zamówienie 

Wady:

• Wymaga wysokiej  inwestycji  początkowej

Zalety:

• Robią duże zamówienia, co zwiększa siłę 
negocjacyjną

• Czasami są w stanie dostarczyd towar 
szybciej niż w 12 godzin od zamówienia.

Wady: 

• Oferta ograniczona do produktów ze 
sklepu

• Przecinanie  się  łaocuchów  logistycznych  
może  rodzid  problemy operacyjne

„Bricks-and-clicks” „Pure players”



PLANY FRESH24.PL

Co zamierzamy, czyli…

Jan Tkaczow



Strategia

Budujemy przewagę konkurencyjną w oparciu o:

 silny zespół zarządzający z rozległym doświadczeniem w dziedzinie logistyki i 
ciągłej optymalizacji

 innowacyjne podejście do procesów logistycznych (dobrym punktem 
odniesienia jest doskonalenie procesów w Stolicy)

 konserwatywną politykę finansową - nacisk na zrównoważony rozwój i kontrolę 
kosztów 

 Utrzymywanie najwyższej jakości obsługi – m.in. nieustanne badanie satysfakcji i 
obserwacja kilku wskaźników jakości 

 Własny, dedykowany  system  IT  o  systematycznie  rozwijanych  
funkcjonalnościach



Liczba klientów

Średniomiesięczny przyrost 

o ok. 20% potwierdza 

sukces przyjętej strategii



Przychody

Stabilny, znaczący przyrost przychodów w każdym kwartale 

– pomimo sezonowego spadku w okresie wakacyjnym



Plany rozwoju

» XII 2010: debiut na NewConnect - spodziewamy się 
uzyskad ok. 4 mln zł

» Wpływy  z  emisji  wykorzystamy sfinansowad
kapitał obrotowy oraz modernizację operacji
magazynowej  (spodziewamy się rozwoju
rynku i znaczącego wzrostu skali działania), 
kampanię marketingową, nakłady na
doskonalenie aplikacji IT oraz refinansowanie

działalności.



Plany rozwoju

» W kolejnych planach mamy rozszerzenie działalnośd o co najmniej 
jeden region w Polsce. 

» Liczne synergie operacyjne - zarządzanie, marketing, umowy z niektórymi 
dostawcami, oprogramowanie: aplikacja sklepowa, program operacyjny etc

» W średnim i długim okresie rozważamy również możliwośd 
ekspansji zagranicznej 

» do wybranych miast spełniających
kryteria logistyczno-demograficzne  



PROGNOZY FINANSOWE

Trochę cyfr, czyli…

Piotr Racławski



Założenia

Prognozy na podstawie długo wypracowywanego modelu 
finansowego, który charakteryzuje:

 Bardzo precyzyjny, uwzględniający wiele czynników 
mechanizm

 Założenia co do kosztów na postawie obserwacji 
rzeczywistych

 Konserwatywne podejście – bez „gruszek na wierzbie”

Model jest zweryfikowany – porównywaliśmy jego 
estymacje z prawdziwym wykonaniem 



Prognozy finansowe



Prognozy finansowe



Fresh24.pl:

» Biznes łączący odwieczne, realne potrzeby 
z nowoczesnym sposobem ich zaspokajania

» Zespół managerów z wiedzą i doświadczeniem 
(Stolica!)

» Jasna wizja rozwoju i precyzyjne plany
(najbliższy krok – NewConnect)



DZIĘKUJEMY!



KONTAKT
Fresh24.pl S.A. Kancelaria Adwokacka EBC Solicitors   

Arkadiusz Stryja sp.k. 
(Autoryzowany Doradca NewConnect)

ul. Marywilska 34i, 03-228 Warszawa ul. Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa
tel. / fax: + 48 22 811 04 11 tel: +48 22 828 53 00, fax: +48 22 828 53 01
www.fresh24.pl www.ebcsolicitors.pl

Piotr Racławski Adam Osioski 
Członek Rady Nadzorcze Partner zarządzający
piotr.raclawski@fresh24.pl adam.osinski@ebcsolicitors.pl



Konkurencja rynkowa

Źródło: Raport „Internet 2k10”, Internet Standard, czerwiec 2010 r.; Raport „e-commerce 2009”, Internet Standard, wrzesień 

2009 r, str 70; szacunki własne Fresh24.pl


