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Cégérték: 1,2 milliárd forint
Felkínált részesedés: 10% 

120 millió forint befektetést keresünk

A Fehér Nyúlról

Megvan az a bizonyos Fehér Nyúl, aki átvezette Alízt Csodaországba? 
Mi ugyanígy tekintünk magunkra, ha sörről van szó. Lételemünk a kíváncsiság és 
a felfedezés. Ezt a hozzáállásunkat szeretnénk átadni a hazai és külföldi 
sörfogyasztóknak egyaránt. A Fehér Nyúl nem csak egy extravagáns 
megjelenésű ital, hanem a sörfogyasztás és - kultúra kedvelőinek közössége. 
Ha te is úgy érzed, hogy hozzánk hasonló vagy, akkor Írd velünk a Fehér Nyúl 
következő fejezetét!

A csapatról 

Csepregi András, Meiszner Péter és Sajgó Álmos 2017-ben alapították meg a 
Fehér Nyúl Sörfőzdét, amit ma már több, mint 15 ember mondhat 
munkahelyének és akár második otthonának. A különböző területek eltérő 
készségeket és hozzáállást igényelnek, de van egy, ami mindegyikünkben 
közös: a sör szerete. Így nem kérdés, hogy a rendszeres közös kóstolásokban és az új receptek 
kitalálásában mindenki kiveszi a részét.

Az eredményeink

Magyarországon már közel 300 helyszínen hozzáférhetőek söreink , vendéglátóhelyeken, 
szakboltokban, szuper- és hipermarketekben egyaránt. 
Az Európa Unió országainak pedig közel felében megtalálható a Fehér Nyúl.  
Az elmúlt öt évben számos hazai és nemzetközi sörversenyre is neveztük legnépszerűbb söreinket, 
amik kimagasló eredményeket értek el.

Értékesítési csatornáink

Legfontosabb felvevőpiacunk a vendéglátás. Legtöbb HoReCa 
partnerünkkel közvetlenül tartjuk a kapcsolatot, de söreink elérhetőek 
több nagyker kínálatában is. Fontos partnereink a sör- és gasztro 
szakboltok, bolthálózatok. Egyre több szuper- és hipermarketben 
is elérhetőek a söreink. Az elmúlt pandémiás években a webshopunk 
is sokat erősödött. Rendszeresen megjelenünk termékeinkkel sör- és 
zenei fesztiválokon, Taproomunk pedig egész évben várja a vendégeket és 
érdeklődőket. 
Folyamatosan fejlődő exportunk bizonyítja, hogy söreink nemzetközi szinten is 
megállják helyüket. 

A piacról

Magyarországon a kisüzemi sörfőzdék piaci részesedése - a Pécsi Sörfőzdét nem számítva - 2%. 
A nemzetközi trendekre alapozva feltételezhető, hogy a következő években ez a szám el fog ja érni 
a 10%-ot, amit a kereskedelmi törvény módosítása is támogat Egyre nagyobb igény van a magas 
minőségű termékekre, így a kisüzemi sörök tekintetében is, ezért biztosak lehetünk abban, hogy a 
Fehér Nyúl is egyre nagyobb közönséghez tud elérni exklúzív termékeivel. 

A terveink

Nem véletlen, hogy a közösségi finanszírozás mellett tettük le a voksunkat. Szeretnénk erre a 
vállalkozásra közösségként is tekinteni. Fontosnak tartjuk a sörkultúra továbbadását, a Fehér Nyúl 
világágának közelebb hozását a nagyközönséghez. A söreinkre mutatkozó növekvő igények 

kiszolgálása érdekében fejleszteni szeretnénk kapacitásunkat, és még az eddiginél is több új sört 
tervezünk főzni. Ehhez viszont beruházásokra van szükség:

     • új erjesztőtartályokra, hogy még több sört tudjunk főzni
 • egy korszerű raktárra, mely lehetővé teszi, hogy gyorsabban és 

  rugalmasabban tudjuk partnereinket kiszolgálni a növekvő volumen mellett is
       • saját laborra, hogy költséghatékonyabbá tudjuk tenni a minőségirányítási   

           rendszerünket
          • új terméktípusok készítését lehetővé tevő fejlesztésekre

Az ajánlatunk

Amellett, hogy egy sörfőzde tulajdonosává válsz, a befektetés mértékétől függően számos további 
kedvezmény vár rád:
 • elővásárlási jog bizonyos kísérleti főzetekre
 • állandó százalékos kedvezmény a webshopon és a Taproomban egyaránt
 • részt vehetsz exkluzív eseményeinken
 • egyedi, csak főzdetulajdonosoknak kivitelezett pólót kaphatsz 
 • ingyenes főzdetúrával egybekötött sörkóstolót kínálunk neked és barátaidnak
 • bekeretezett, névre szóló “sör részvény”-t vehetsz

* A kedvezmény a webshopon és a taproomban a Fehér Nyúl sörökre és merchandise termékekre érvényes, akciós termékekre is vonatkozik.
** Évente minimum két exklúzív tétellel készülünk, amire elsőbbségi vásárlási lehetőséged lesz a webshopunkon. 
*** Évente két alkalommal zártkörű eseményt tartunk a főzdében, ahol ingyen sörrel és izgalmas eseményekkel várjuk tulajdonostársainkat.
**** Kifejezetten a főzdetulajdonosoknak készítünk a Fehér Nyúl látványvilágával ötvözve egy pólót, amit büszkén viselhetnek a közösség tag jai.   
***** Megéri nagyobb összegben jegyezni a Fehér Nyúl részvényekből, mert 20% kedvezményt adunk befektetőinknek  az 1 millió feletti részből. 
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Egyedi póló**** Főzdetúra Részvény
kedvezmény*****

5 000 000 Ft 15% + + + + + 1+10 fő 20%
1 000 000 Ft 12% + + + + + 1+5 fő 20%
500 000 Ft 10% + + + + + 1+2 fő -
200 000 Ft 8% + + + Megvásárolható Megvásárolható - -
100 000 Ft 6% + + - Megvásárolható Megvásárolható - -
50 000 Ft 4% + + - Megvásárolható Megvásárolható - -

https://www.facebook.com/fehernyulsorfozde
https://www.instagram.com/fehernyul_fozde/
https://fehernyul.hu/
https://shop.fehernyul.hu/
mailto:next_chapter%40fehernyul.hu?subject=
https://www.linkedin.com/in/csepregia/
https://www.linkedin.com/in/péter-meiszner-aa3360239/
https://www.linkedin.com/in/almossajgo/

