DIGITÁLIS
HORGÁSZ PLATFORM
Horgászat közösen,
okosan
A Fishinda digitális úttörő egy olyan iparágban, amely eddig nagyrészt hagyományos maradt. Egy 2017 óta fejlődő
népszerű mobilalkalmazás és közösségi hálózat a horgászni szerető emberek számára, amely segít a lehető legjobb
horgászélményt nyújtani azáltal, hogy minden horgásznak biztosítja a szükséges ismereteket és támogatást. Nem
csupán elérhetőbbé teszi a horgászatot, hanem kiegyenlíti a versenyfeltételeket a sportot egyre nagyobb számban
űző kezdők, nők és fiatalok számára is. Alapelvünk, hogy okosabb döntéseket tudunk hozni pontosabb információk
alapján.

ÚJ FEJEZETHEZ
ÉRKEZTÜNK!
Eljött a nemzetközi
terjeszkedés pillanata.
Ezzel egyidejűleg közösségi finanszírozás kampányt
indítunk a Tőkeportálon, ahol lehetőséget kínálunk arra,
hogy részesedést vásárolj a vállalkozásunkban. Így aktív
részt vállalhatsz küldetésünkben, ami segít valóra váltani a
horgászok álmait.
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ÉS ITT NEM ÁLLUNK MEG!
A közösségi finanszírozásból származó bevételek segítenek nekünk abban,
hogy újabb funkciókkal bővüljünk és jelentősen növeljük felhasználóink
számát nemzetközi szinten.

NAGY TERVEINK VANNAK!
PRE-MONEY CÉGÉRTÉK:
FELKÍNÁLT RÉSZESEDÉS:

1,2 MILLIÁRD Ft
7,69% - 14,29%

A JELENLEGI FINANSZÍROZÁSI KÖRBEN
100-200 MILLIÓ FT BEFEKTETÉST KERESÜNK,
amelynek két kiemelten fontos célterülete van. Nagyrészt az applikáció funkcióinak és az
adatfeldolgozó algoritmusoknak a továbbfejlesztésére, valamint a nemzetközi terjeszkedés és
üzletfejlesztés finanszírozására szolgál.

A BEFEKTETETT TŐKE
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEI

5%
15%

45%

Nemzetközi terjeszkedés - 45%

100-200

Üzletfejlesztés, felhasználószerzés és lokalizációs megoldások

millio forint

Funkciók bővítése, továbbfejlesztés - 35%
Még vonzóbb app automatizált ajánló rendszerrel - A korszerű fejlesztési terv megvalósítása

Új csapattagok megtalálása - 15%

35%

Sales és marketing terület humán megerősítése a nemzetközi piacok eléréséhez

Üzleti folyamatok korszerűsítése – 5%

2027

Monetizációs stratégia
SOCIAL APP + MARKETPLACE
Az európában egyedülállónak számító, több lábon álló üzleti modellünk leginkább az app Extra
előfizetésekből és az online értékesítésből termel bevételt.

MARKETPLACE
48% ÉRTÉKESÍTÉSI
JUTALÉK

Az online piactéren a Fishinda a megrendelések után 15% jutalékot szed a
kereskedőktől a horgászfelszerelések értékesítésének közvetítéséért.

A felhasználók előfizetési díjért cserébe hasznos
extra előnyökhöz, információkhoz és kuponokhoz
jutnak. Havi és éves előfizetési lehetőséget
kínálunk 2490 Ft, illetve 19.920 Ft díjért.

APP EXTRA
ELŐFIZETÉSEK

27%

ALKALMAZÁSON
25% BELÜLI
HIRDETÉSEK

Márkák, vízkezelők, kapcsolt
szolgáltatók.

PIACMÉRET

20 Mrd
Euro

A horgászok éves összes kiadása felszerelésekre,
horgászhelyekre, utazásokra, engedélyekre és
egyéb szolgáltatásokra több mint 20 Mrd Euro.
Ezen belül csak a horgászfelszerelés-kereskedelmi ágazat forgalma megközelítőleg 2 Mrd Euro.
Forrás: European Parliament, Brussels, 2020 - By Olivier Portrat, CEO EFTTA -
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A működés jellegéből adódóan nincs szükség árukészlet
finanszírozásra, nincs raktár- és logisztika költség. Ennek
eredményeképp a fajlagos költségek a bevételekhez
képest jóval kisebb mértékben emelkednek. Így
felhasználószám bővülésével a várható profit mértéke
évről-évre nő.

24,5M

horgász Európában
potenciális ügyfél

1,9M

regisztrált
felhasználó

90K

2027

Vásárló

15K

APP előfizető

AZ 5 ÉVES VÍZIÓ

A Fishinda Európa piacvezető szereplője horgász
App + Marketplace területeken, Világmárkák
potenciális felvásárlási célpontja.

A MISSZIÓ
Aktív szemléletformáló szerep a fenntartható és
környezetkímélő szabadidős horgászat
szolgálatában a közösség erejével.
Őrizzük meg gyönyörűnek Európa vizeit!

A CSAPAT
Viktor Pásztor

Attila Kovács

CEO, CTO

CEO, CMO

Janka Paróczai

Álmos Sörös

Operating Officer

E-commerce Officer

Hosszú távú stratégiai
partnerünk a
The Fishing & Hunting Channel,
Közép-Európa horgász
TV csatornája.

Fektess be Te is a horgászat jövőjébe,
és legyen ez életed egyik
nagy fogása!
Most akár már 50.000 Ft befektetéssel
Fishinda részvényes lehetsz, ezáltal pedig részesülhetsz a jövőbeli osztalékokból
és a vállalat felvásárlása esetén a vételárból.

EXTRA AJÁNLAT:
100.000 FT
BEFEKTETÉS FELETT

500.000 FT
BEFEKTETÉS FELETT

1.000.000 FT
BEFEKTETÉS FELETT

Fishinda Club baseball sapka

Fishinda Club baseball sapka

Fishinda Club baseball sapka

Életre szóló 5%-os marketplace
vásárlási kedvezményt kapsz.

Életre szóló 5%-os marketplace
vásárlási kedvezményt kapsz.

Örökös prémium app tagság

5% cégérték kedvezmény
(bónuszrészvény) is jár.
Örökös prémium app tagság

Természetesen minden befektetőnknek jár egy limitált
befektető tagsági „trófea” az applikációban.

T o v á b b i i n f o r m á c i ó k : fi s h i n d a @ t o k e p o r t a l . c o m

fishinda.com

