BRIDGE SOLUTIONS HUB S.A.
ODPOWIADAMY NA MEGATRENDY
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eCommerce
Wzrost rynku eCommerce w Polsce w 2020 +26% YoY (rekord).
Wartość rynku internetowej sprzedaży detalicznej w 2020 aż 77mld pln (rekord).
Oczekiwane jest dalsze znaczące przyśpieszenie tego trendu w nadchodzących
latach, szczególnie w rzeczywistości post-Covid (żródło: PMR u201 eHandel w
Polsce 2020). Dynamiki światowe są bardzo podobne.

Digitalizacja
Ciągły i przyspieszający wzrost popytu na technologie/aplikacje
ułatwiające pracę dostawcom towarów i usług (kalendarze online, CRMy,
itp.).
Utrwalające się zmiany zachowań klientów końcowych: zakupy
i
rezerwacje z offline na online

zmiana desktop na mobile

www na

aplikacje.
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BSH S.A. - Growth Story 1
Wpadaj.pl-na zawsze darmowy kalendarz:
elastyczny CRM all-in-one dla Beauty&Health

Jesteśmy

właścicielem

jedynego

darmowego

i

tak

funkcjonalnego

kalendarza online. Obecnie koncentrujemy się na branży Health&Beauty.
W bazie CEIDG tylko dla kodu PKD 96.02.Z – Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi
kosmetyczne wyświetla się 133 725 wpisów. Baza potencjalnych klientów
jest bardzo szeroka.
Barierą do wzrostu wykorzystania kalendarzy online wśród specjalistów są
stałe, relatywnie wysokie koszty (abonamenty z umowami terminowymi).
Wpadaj.pl totalnie znosi te bariery! Oferujemy narzędzie, które daje takie
same możliwości, ale jest całkowicie darmowe i elastyczne, bez limitu salonów
oraz pracowników.
Monetyzujemy
efektywnościowe:

poprzez
pakiety

elastyczne,
flexSMS

nieobowiązkowe

(obecnie

w

aplikacji

opłaty
B2B)

oraz

flexPromotion (w wyszukiwarce usług Beauty&Health).
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Aplikacja Wpadaj.pl działa od listopada 2020. W tym czasie:
Zarejestrowało się u nas ponad 6 000 użytkowników i 1 450 salonów, z
pomocą naszego systemu umówiono ponad 70 000 wizyt oraz odwiedziło
nas w tym czasie 181 000 użytkowników (dane z Google Analytics).
W

kwietniu

2021

uruchomiliśmy

także

wyszukiwarkę

usług

Beauty&Health, tworząc zintegrowany serwis zarówno do zarządzania
biznesem, jak i przynoszenia wartościowych leadów pod postacią nowych
klientów oraz wizyt dla salonów. W planach są zagraniczne wersje
językowe naszego systemu, z naciskiem na obszar Europy.
Jesteśmy w fazie bardzo mocnego wzrostu ruchu, rejestracji oraz
zainteresowania marką i aplikacją.
Nasz cel: stanie się w ciągu 2 lat drugim graczem na rynku tego typu
aplikacji w Polsce dla branży Beauty&Health, zaraz po Booksy/Versum.

Rynek:
Sektor wyszukiwarek usług i kalendarzy przechodzi okres bardzo mocnej
konsolidacji (niedawne połączenie Booksy z Versum stworzyło na rynku
quasi monopol).
Reszta podmiotów w rynku jest rozproszona i ma małą skalę zasięgu.
Salony natomiast szukają maksymalnego uelastycznienia kosztów
(tendencja jeszcze przyspieszona przez Covid).
Mamy bardzo pozytywny feedback w kontekście elastyczności naszego
modelu.
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NASZA WYSZUKIWARKA WPADAJ.PL
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BSH S.A. - Growth Story 2
Wpadaj.pl-na zawsze darmowy kalendarz:
Wpadaj.pl Lite na inne branże
Mamy ambitne plany przeprojektowania core'owej części
silnika Wpadaj.pl z zaawansowanego systemu CRM na lekki
kalendarz online do szeroko pojętego zarządzania
zasobami (ludzie, czas, przestrzeń) w procesach efektywnej
rezerwacji, umawiania, powiadamiania i procesowania
płatności.
Wpadaj.pl Lite będzie nieograniczone branżowo.
Potencjalnie milionowe zasięgi użytkowników (mechanicy,
restauratorzy, korepetytorzy, firmy, magazyny, biura, itd).
Utrzymanie zasady “tyle samo za mniej” (bez
abonamentów, bez limitów pracowników, bez zobowiązań).
Monetyzacja na bazie opłat efektywnościowych (pakiety
SMS i Promocji). Planowane wdrożenie: 2H2021.
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BSH S.A. - GROWTH STORY 3:
BRANŻA MED - KOLEJNY KLUCZOWY SEKTOR
Nasz cel: budowa w ciągu 2-3 lat pozycji numer 2 w Polsce, zaraz po znanylekarz.pl.
Naszym kolejnym targetem jest branża medyczna. Chcemy także lekarzom
zaoferować darmowy na zawsze kalendarz na bazie silnika Wpadaj.pl (zapewne pod
inną rynkową nazwą).
Gigantyczny rynek: z danych NRL na koniec września 2019 roku wynika, że w Polsce mamy 140
420 lekarzy wykonujących zawód i 38 451 lekarzy dentystów wykonujących zawód. Pandemia
wyraźnie przyspieszyła zapotrzebowanie na łatwe umawianie i przeprowadzanie konsultacji
medycznych.
Nasze Unique Selling Proposition jest bardzo proste: bez abonamentu, bez limitu pracowników
i zobowiązań. Elastyczne i atrakcyjne pakiety SMS i Promocji.
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NASZE SEGMENTY INWESTYCJI:
PRESEED/SEED:
DO 300 TYS. PLN

WCZESNA FAZA
KOMERCJALIZACJI:
300 TYS. - 1,5 MLN PLN

PROJEKTY Z BARIERĄ DALSZEGO WZROSTU (BARIERA
SKALOWALNOŚCI PROJEKTU ZWIĄZANA PRZEDE WSZYSTKIM
Z WYDATKAMI NA IT ORAZ PERFORMANCE MARKETING).
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Aktualny projekt seed:
Platforma ułatwiająca komercyjną współpracę marek i influencerów.
Marki otrzymają narzędzie do łatwego i szybszego wyszukiwania influencerów
idealnie pasujących do kampanii promujących, a dzięki narzędziom analitycznym
mierzącym "engagement rate" sprawdzą jak skuteczni są poszczególni
influencerzy.
Influencerzy rejestrując się w serwisie łatwiej zmonetyzują zasięgi swoich kont
społecznościowych oraz otworzą się na potencjalny kontakt z markami
zagranicznymi szukającymi promocji na rynku polskim bez konieczności
współpracy i dzielenia się profitami z agencjami marketingowymi.
Marki otrzymają narzędzie do automatycznego informowania czy dany influencer
wypełnił umówione założenia danej kampanii promocyjnej.

Infloo.io
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System bazujący na analizie treści publikowanych przez zarejestrowanych
influencerów

stworzy

narzędzie

do

wczesnego

wyłapywania

trendów

w

internecie, pojawiających się w danych kategoriach i odnoszących się do
produktów,

co

umożliwi

markom

wcześniejsze

reagowanie

na

zmiany

zainteresowania i szybsze dopasowanie strategii reklamowych oraz szybsze
reagowanie na działania konkurencji.
Infloo.io - potencjał na rynku globalnym.
Etap: prace projektowe + tworzenie podmiotu na bazie sp. z o.o.
Seed capital: 200 tys. zł.

Infloo.io

Ponad 10 lat historii
spółki w dziedzinie
Marketing 360

Nasze doświadczenie wykorzystujemy w:
rozwoju Wpadaj.pl / Wpadaj.pl Lite

35+ stałych
i zadowolonych klientów

rozwoju pozostałych projektów własnych (MED,
itd.)
komercjalizacji naszych projektów
portfelowych (Infloo.io)
prowadzeniu kampanii na rzecz zewnętrznych
podmiotów/klientów pod naszą marką Bridge
Media.

Stabilne przychody i zyski
(patrz wykres następny
slajd)

10 000 000 PLN

BSH S.A. - key figures
7 500 000 PLN

Stabilna sytuacja finansowa na
przestrzeni lat
Upside dla wyników z nowych projektów

5 000 000 PLN

2020: *dane niezaudytowane
Sales 4.9m PLN
NP 0.53m PLN

2 500 000 PLN

Sytuacja płynnościowa: gotówka netto
plus inwestycje krótkoterminowe ok.
3.1m PLN

0 PLN

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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BSH S.A. TEAM
ZARZĄD

PAWEŁ CYLKOWSKI

KAROL WILCZKO

CEO

deputy CEO/COO

Nadzoruje działalność inwestycyjną i projektową. Jeden z liderów
polskiego rynku kapitałowego z prawie 20-letnim doświadczeniem.
Odpowiadał za sukces w Polsce takich instytucji jak Dom Maklerski
Banku Handlowego S.A. (Citigroup), a wcześniej CDM Pekao S.A (licencja
Maklera Papierów Wartościowych nr. 1933;). Jest posiadaczem Certified
International Investment Analyst (CIIA). Specjalista od inwestycji
kapitałowych zarówno na rynku publicznym, jak i pozagiełdowym na
wczesnych etapach rozwoju (preseed/seed) oraz ich rozwoju i
komercjalizacji.

Strateg i ekspert z branży e-commerce oraz nowych technologii.
Ponad 15 lat doświadczenia w budowaniu i rozwijaniu firm na rynku
internetowym w różnych branżach. Rozwijał min. Comperia.pl i
Comperia Ubezpieczenia (był ich współzałożycielem), czy
największy w Polsce sklep z soczewkami kontaktowymi Szkla.com
oraz sieć salonów optycznych Kodano Optyk.
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PROGRAMIŚCI SPECJALIZUJĄCY SIĘ W
DEVELOPOWANIU APLIKACJI
W NAJNOWSZYCH I NAJBARDZIEJ
WYDAJNYCH TECHNOLOGIACH

ZESPÓŁ:

SPECJALIŚCI PERFORMANCE
MARKETING, SOCIAL MEDIA
UX, UI, SEO, GRAFIKA

SPECJALIŚCI MARKETINGU
TRADYCYJNEGO
(OUTDOOR, PRASA, TV, RADIO)

Na co chcemy przeznaczyć kapitał?
(new issue target: 1m EUR)

rozwój i budowa zasięgów
Wpadaj.pl (wyszukiwarka +
CRM/kalendarz)
zagraniczne wersje językowe z
naciskiem na obszar europejski
development Wpadaj.pl Lite na
bazie silnika Wpadaj.pl
projekt MED na bazie kalendarza
Wpadaj.pl

Dziękujemy!

