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W 2021 roku w Polsce weszły w życie nowe przepisy, które 
ujednolicają środowisko prawne z UE i wspierają innowacje.

U-SPACEOPERACYJNOŚĆCERTYFIKACJA

Określone zostały 
wymagania stawiane 

producentom oraz 
operatorom

Zautomatyzowano procesy 
zgłaszania i nadzoru nad 

lotami

Opracowano ramy 
integracji dronów z 

miejską infrastukturą

Środowisko prawne

Krajowy Plan Odbudowy obejmuje inwestycje o wartości ponad 740 mln zł w 
usługi i produkty wykorzystujące loty bezzałogowe.
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branża dronów

Branża dronów w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie. Istnieje kilka 
spółek, które tworzą rozwiązania tzw. 'drone-in-a-box'. Korzystają z 

nich już takie firmy jak Orlen.
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BAVAK Group to holenderska korporacja ochroniarska, która 
wprowadza autorski system nadzoru, wykorzystujący drony.

omówienie bavak

SECURITY GROUP
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rosnący RYNEK

Wzrost o  w skali roku (liczba obiektów chronionych).5%

Równocześnie, koszty pracy rosną coraz szybciej. Koszty utrzymania brygad 
interwencyjnych to ponad 80% wszystkich kosztów dla większości agencji ochrony.

882 000
926 000

972 000

800 000
840 000

882 000
926 000

972 000



(w sektorze funkcjonuje ponad 2000 przedsiębiorstw)

11 mld zł
Wartość rynku Ochrony w 2020 roku w Polsce
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PROBLEM

Rzeczywistość typowej agencji ochrony

Jak widzą to Klienci?

1500
interwencji dziennie

8
brygad interwencyjnych

10%
skutecznych interwencji

nieadekwatna ochrona unikanie odpowiedzialnościniepewny czas reakcji
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ROZWIĄZANIE

Bezzałogowe 
Statki Powietrzne

Sieć

Stacji Dokujących

System

Zarządzania Lotami

zlokalizowane w przestrzeni 
publicznej, hangarują drony 
do czasu ich wezwania, a po 
powrocie przeprowadzają ich 
bezobsługową diagnostykę i 
wymianę baterii.

wznosi się w powietrze 
wkrótce po wezwaniu, aby 
dotrzeć na chroniony obiekt 
w czasie krótszym, niż może 
trwać zorganizowane 
włamanie.

Dron

umożliwi zdalny nadzór nad 
infrastrukturą REAKTO, oraz 
dostarczy narzędzia do 
planowania misji.

System

Stacje dokujące
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jak to działa

Alarm na posesji .  
Agencja  ochrony 
wzywa naszego 
drona.

01 .
Dron autonomicznie 
leci do celu,

pod nadzorem

operatora.

02.
Dron wykonuje 
rozpoznanie,  potwierdza

obecność

intruza.

03.

Bezobsługowa 
wymiana bateri i  oraz 
diagnostyka.

JESTEŚ 
CHRONIONY

Operator przejmuje 
kontrolę nad

dronem.

04.
Zastraszanie intruza, 
utrudnianie ucieczki 
do czasu

przyjazdu

patrolu.

05.
Nagranie całej 
interwencji .

06.

07. 08.
Dron autonomicznie 
wraca do stacji  
dokującej .



KONKURENCJA

Loty autonomiczne

Stacje dokujące Sektor ochrony

Model biznesowy

i infrastrukturalny
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JA TU 
PILNUJĘ

obiekt chroniony



ANYTHING AS A SERVICE

synergia

Jesteśmy producentem i 
operatorem naszej 

infrastruktury

próg 
wejścia

Dołączenie do sieci nic nie 
kosztuje naszych partnerów

konkurencja

Nie konkurujemy z gigantami 
na rynku dronów 

komercyjnych, jak DJI czy 
Parrot

13
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Abonament w sieci REAKTO przedstawia wiele korzyści dla klienta 
docelowego. Są to czynniki, które będą miały kluczowe znaczenie 

przy sprzedaży usługi.

PRZYSTĘPNOŚĆNIŻSZA SKŁADKACZAS REAKCJI

Na miejscu incydentu

w , zamiast 203 minuty

Bezpieczna okolica to 
niższa składka 

ubezpieczeniowa

Nie musisz znać się na 
dronach, aby czerpać z 

nich korzyści

korzyści dla klienta
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Korzyści dla partnerów

Zysk od pierwszego miesiąca

Proaktywne działania prawne i badawczo-rozwojowe

Niezależność i konkurencyjność

Wspólna analiza potencjału współpracy

Zawarcie umowy partnerskiej

Pozyskanie pierwszych klientów z Twojej bazy i uruchomienie usługi

Wdrożenie personelu operacyjnego i sprzedażowego

dodatkowo

Badanie rynku i wybór producenta

Stworzenie infrastruktury automatycznego procesu

Zatrudnienie oraz przeszkolenie dodatkowego personelu (w tym pilotów).

Uzyskanie uprawnień do wykonywania lotów bezzałogowych i opieka prawna

Pozyskanie odpowiedniej liczby klientów do zwrotu inwestycji

Zakup oprogramowania

Odpowiedzialność i ubezpieczenia

Uruchomienie usługi

Kosztowna inwestycja w eksperymentalny sprzęt

Z  REAKTO BEZ  REAKTO



WIĘCEJ NIŻ SUBSKRYPCJA
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Zidentyfikowaliśmy wiele alternatywnych źródeł przychodu i 
skalowalnych gałęzi biznesu

SPRZEDAŻ

DEDYKOWANA

Przewidujemy, że niektórzy z 
partnerów i Klientów 
premium sięgną po 

niestandardowe rozwiązania.

STANDARD

BATERYJNY

Naszym celem jest złożenie 
wniosku patentowego i 

udzielenie licencji innym 
producentom UAV, aby 

osiągnąć obopólne korzyści.

KONTRAKTY

PUBLICZNE

Zamierzamy uczestniczyć we 
wdrażaniu technologii 

bezzałogowych w sektorze 
publicznym.
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TRAKCJA

PODPISALIŚmY LISTY INTENCYJNE Z PIERWSZYMI PARTNERAMI

Usługa tworzona jest w ciągłej konsultacji z renomowanymi przedsiębiorstwami z 
sektora. Zdiagnozowane problemy oraz zgodność usługi z zapotrzebowaniem 

zostały potwierdzone, a start systemu jest wyczekiwany.
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Gdzie jesteśmy?

marzec

2020 lipiec 

2020 listopad

2020

styczeń

2021

marzec

2021

Czerwiec 
2020 Sierpień 

2020
luty

2021

grudzień

2020

kwiecień

2021

Rozpoczęcie 
projektu. Dofinansowanie 

od Fundacji 
Progress and 
Business.

Nawiązanie 
współpracy z 
agencją ochrony 
SEZAM z Nowego 
Sącza.

Zespół REAKTO się 
powiększa, jest nas 
już ponad 10 osób.

Złożenie wniosku do 
NCBR na kwotę 6,2 
MLN złotych, w 
konsorcjum z 
uczelnią wyższą 
WSB-NLU.

Konstrukcja i testy 
pierwszego 
prototypu drona. Nawiązanie 

współpracy z 
agencją ochrony 
Capital Security 
z Krakowa.

Rozpoczęcie prac 
nad kolejnym 
prototypem drona 
oraz prototypem 
stacji dokującej.

Zarejestrowanie 
spółki REAKTO 
Sp. z o.o.

Dołączenie do 
Programu KITS 
organizowanego 
przez Kraków 
Miastem Startupów, 
sponsorowanego 
przez UBS.

4  KWARTAŁ

2021

2 KWARTAŁ

2022

Zakończenie 
akceleracji, 
przeprowadzenie 
rundy inwestycyjnej.

Start pilotażu.



Gdzie chcemy być?
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2 kwartał

2022

3 kwartał

2022

4 kwartał

2022

2025

Rozpoczęcie pilotażu z 
agencjami ochrony.

Przeprowadzenie 
procesów 
certyfikacyjnych przed 
ULC i PAŻP.

Komercyjne wdrożenie 
usługi w pierwszej 
lokalizacji.

Sieć stacji dokujących w 
każdym większym 
polskim mieście.



Intensywnie dywersyfikujemy możliwości rozwoju. Poszukujemy 
okazji, które mogą mieć istotny wpływ na wartość i prestiż spółki.

program

szafir

W marcu 2021 złożyliśmy 
wniosek do NCBiR na kwotę 

6,2 mln zł.

PILOTAŻ

MSWIA

Respektowanie przez policję 
naszych wezwań drastycznie 
ograniczy koszty partnerów.

NOWY

KAIR

Reprezentowano nas na misji 
gospodarczej MSZ w Egipcie.

szanse



skalowanie horyzontalne

ochrona

środowiska

inspekcje i 
analizy

otwarta 
platforma

21



zespół reakto
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Wojciech Stawiarski
Chief executive officer

projekty IT
strategia 

biznesowa
budowanie 
zespołów

Szymon Lekstan
Chief FINANCIAL Officer

Analizy i 
finanse

ubezpieczenia logistyka
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Bartosz Kosiński
Chief innovation officer

WDRAŻANIE 
INNOWACJI

POMOC 
PUBLICZNA

STRATEGIA 
ROZWOJU

Dawid Zielonka
technical director

INŻYNIERIA 
POJAZDÓW

PRACE 
B + R

ZARZĄDZANIE 
PROJEKTAMI



i inni:
Programiści, Inżynierowie, Projektanci (łącznie ponad 15 osób zaangażowanych w projekt).
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Urszula Mróz
Business development manager

SPRZEDAŻ

B2B

WIZERUNEK 
SPÓŁKI

MARKETING



SCENARIUSZE WYJŚCIA
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Wczesne M&A
Jako potencjalny disruptor, w 
perspektywie 2 lat możemy 

stać się obiektem 
zainteresowania 

konglomeratów z branży 
bezpieczeństwa.

Późne M&A
W miarę rozwoju technologii 
autonomicznych i osiąganiu 
progu rentowności, możemy 
zostać przejęci przez wiodącą 

firmę technologiczną.


IPO
Patrząc na spółki o podobnym 

profilu i biorąc pod uwagę 
trakcję technologii 

bezzałogowych, uważamy, że 
IPO jest realne w perspektywie 

2-3 lat.
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parametry oferty

9 850 000 ZŁ

1 500 135 ZŁ

3 000 270 ZŁ

12,96 - 23,43 %

30.09.2021 g. 10:00

Wycena (pre-money)

Cel minimum

Cel maksimum

Procent oferowany

Start otwartej kampanii
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Przeznaczenie kapitału

660 000 ZŁ

200 000 ZŁ

180 000 ZŁ

360 000 ZŁ

100 000 ZŁ

1 450 000 ZŁ

300 000 ZŁ

540 000 ZŁ

510 000 ZŁ

200 000 ZŁ

Prace badawczo-rozwojowe

Koszty administracyjne,

prawne (certyfikacja)

Infrastruktura pilotażowa

Centrum operacyjne,

realizacja pilotażu

Sprzedaż, wdrożenia, wsparcie

1.5 MLN ZŁ 3 mln zł
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runway



SESJA Q&A
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3 minutowy 
czas reakcji

Antything 
As A Service

Sprzyjające 
środowisko 

prawne



Start pre-kampanii crowdfundingowej
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Dzisiaj startuje pre-kampania 
crowdfundingowa REAKTO na platformie

Zapisy w pre-kampanii są skierowane tylko do obecnych inwestorów Smartfunds i będą 
trwały do 30 września 2021 r. do godz. 10:00.

Po tym czasie rozpocznie się publiczna część kampanii, dostępna dla wszystkich.

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami pod adresem: 
https://reakto.smartfunds.pl/

Tylko w czasie pre-kampanii jest gwarancja wzięcia udziału w projekcie i braku redukcji.

https://reakto.smartfunds.pl/


dziękuję za uwagę

www.reakto.eu

Kontakt:

Wojciech Stawiarski 
+48 881-587-974

wojciech.stawiarski@reakto.eu

http://www.reakto.eu

