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Pora na Pola to Internetowy
targ naturalnego jedzenia
Pora na Pola to internetowy targ naturalnego jedzenia, działający w segmencie e-grocery. Założyciel,
Adrian Piwko, pierwszą paczkę dostarczył ponad 4 lata temu, a od 3 lat prowadzimy dynamicznie
rosnącą sprzedaż w ramach Spółki Akcyjnej Pora na Pola. 
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Pora na Pola ułatwia dostęp 
do dobrej jakości żywności

Platforma internetowa
Weryfikacja dostawców
Logistyka

W Pora na Pola pomagamy podejmować dobre decyzje, co do jakościowego
i uczciwego jedzenia, dzięki naszej wiedzy i eksperckiej selekcji.

Działalność opieramy na trzech filarach:
1.
2.
3.
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Selekcja

Wygoda

Autentyczność

Odpowiedzialność Społeczne
finansowanie

Uczciwość
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Chcesz
wiedzieć
więcej?
Poznaj naszą filozofię
i zobacz film promocyjny
na stronie:
 https://poranapola.pl/strony
/16-o-nas

https://poranapola.pl/strony/16-o-nas


Transparentna cena



Zebrany kapitał umożliwił poszerzenie oferty, zwiększyliśmy
również skalę działań marketingowych oraz zadbaliśmy o
rozwój technologiczny naszego targu, rozbudowę kanałów
sprzedaży, działania promocyjne w zakresie
odpowiedzialności społecznej biznesu Spółki.

Przeprowadziliśmy już cztery emisje akcji w modelu crowdfundingowym oraz emisję prywatną.

Wierzymy w biznes finansowany przez ludzi dla ludzi
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16004,8 mln zł



Otrzymaliśmy dofinansowanie o wartości 484 954,94 zł na
prace badawczo-rozwojowe nad algorytmem predykcji
koszyka. Projekt zrealizowaliśmy w ramach konkursu
poddziałania 1.2.1. Wspieranie transferu wiedzy, innowacji,
technologii i komercjalizacji wyników B+R w
przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w
przedsiębiorstwach.

Projekt realizowany był w okresie 01.06.2020 r. -
31.05.2021 r.

Projekty technologiczne badawczo - rozwojowe
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Algorytm predykcji koszyka

Zbudowaliśmy mechanizm subskrypcyjny, połączony z rozbudowanym systemem
rekomendującym. W usłudze abonamentowej, we wskazanej przez klienta częstotliwości,
otrzymuje on paczkę z wybranymi typami produktów. Mechanizm predykcji, czyli
przewidywania potrzeb zakupowych klienta, kompletuje zamówienie, biorąc pod uwagę
ogromną ilość danych. Poza przesłaną przez klienta ankietą z preferencjami, analizuje
również oceny wcześniej zamówionych przez niego produktów i historię zamówień, a także
koszyki tych użytkowników, których profile zostaną przez algorytm uznane za zbliżone.
Uwzględnia też sezonowość wyrobów czy ich dostępność w magazynach.



Projekty technologiczne badawczo - rozwojowe
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Otrzymaliśmy dofinansowanie z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego w kwocie 978 069,31 zł.
Całkowity koszt projektu ma wynieść 1,7 mln zł, a środki będą
przeznaczone na zaprojektowanie i wdrożenie systemu
prognozującego zapotrzebowanie konsumentów na regionalne
produkty spożywcze od rolników i małych producentów.

Projekt według harmonogramu będzie realizowany od 01.07.2022 do
31.08.2023 r.

Algorytm predykcji popytu
Dofinansowany projekt ma na celu stworzenie narzędzia, które ułatwi zarządzanie
zakupami u dostawców żywności, a samym rolnikom pomoże zaplanować produkcję.
Dzięki nowemu rozwiązaniu technologicznemu będzie można przewidzieć, z
określonym prawdopodobieństwem, jakie zapotrzebowanie na konkretny produkt
będą mieli klienci Pora na Pola w danym okresie w przyszłości. Algorytm
wykorzystujący sztuczną inteligencję będzie brał pod uwagę m.in. sezonowość,
historię zakupową, aktualne trendy, planowane promocje.

Rozwiązanie jest odpowiedzią na wyzwania współpracujących z nami rzemieślników,
którym trudniej planować pracę, ze względu na niemasową produkcję oraz na
tradycyjne metody wymagające czasu (jak np. naturalne dojrzewanie sera). Na
rozwiązaniu skorzystają rolnicy, którzy myślą o działaniu na nieco większą skalę czy
w nowych kategoriach produktowych, ale mają obawy odnośnie do popytu. Co
więcej, wdrożenie algorytmu predykcji popytu, dzięki trafniejszemu przewidywaniu
zapotrzebowania konsumentów, pomoże lepiej zapobiegać marnowaniu żywności
już na etapie produkcji i handlu, co będzie mieć bardzo pozytywny wpływ na
środowisko.



Grant z ARiMR
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyznała nam pomoc
finansową z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich o wartości 325 000 zł, której celem jest tworzenie krótkich łańcuchów
dostaw – konkretnie chodzi o poprawę konkurencyjności i zwiększenie sprzedaży
lokalnych produktów, wytwarzanych przez rolników z tej grupy. 

Utworzono konsorcjum z grupą ośmiu rolników, którego Pora na Pola zostało
liderem.
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Współpraca z IKEA i NESsT
Kolejną inicjatywą związaną ze wspieraniem drobnych rolników jest działanie w
ramach programu akceleracyjnego NESsT i IKEA Social Entrepreneurship,
którego celem jest poprawa warunków zatrudnienia. Pora na Pola znalazło się w
programie dzięki działaniom na rzecz umożliwiania drobnym rolnikom sprzedaży
ich produktów na dużo większą skalę, dzięki zamieszczeniu ich w ofercie i
promowaniu wśród klientów platformy.
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Zastosowanie technologii blockchain i NFT w
sprzedaży lokalnej żywności
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system rejestrowania informacji w sposób
utrudniający lub uniemożliwiający zmianę,
zhakowanie lub oszukanie systemu

cyfrowa księga transakcji, która jest
duplikowana i dystrybuowana w całej sieci
systemów komputerowych w łańcuchu
bloków

Non-Fungible Token (niewymienialny
token)

unikatowa, cyfrowa jednostka danych
oparta o technologię Blockchain

Blockchain to: NFT to:



Zastosowanie blockchainu w
łańcuchu dostaw
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Identyfikowalność

Autentyczność

Automatyzacja procesów

Transparentność



Jak traceability może pomóc w rozwoju
sprzedaży lokalnej żywności online?
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zwiększenie wiarygodności

udowodnienie słuszności ceny

radykalna transparentność

łatwość wdrożenia w łańcuchach dostaw takich jak Pora
na Pola dzięki byciu blisku całego procesu 
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Bernard Planche z Sarlat we Francji od dziesięcioleci zajmuje się
uprawą i polowaniem na trufle. Kiedy odkrył 1,265 kg czarnej
trufli – jeden z największych okazów kiedykolwiek
zarejestrowanych w Europie – postanowił sprzedać trufle na
aukcji NFT.

Sprzedany NFT to pakiet obejmujący również dzień prywatnego
polowania na trufle z Planche w jego posiadłości, a następnie
specjalną kolację przygotowaną przez szefa kuchni.

Czy da się powiązać żywność i NFT?



Status prawny NFT jako tokenu użytkowego

PORANAPOLA.PL

§ 1. Kto przez ogłoszenie publiczne przyrzekł nagrodę za wykonanie oznaczonej
czynności, obowiązany jest przyrzeczenia dotrzymać.

D Z . U . 2 0 2 0 . 0 . 1 7 4 0  T . J .  -  U S T A W A  Z  D N I A  2 3  K W I E T N I A  1 9 6 4  R .  -  K O D E K S  C Y W I L N Y

A R T .  9 1 9 .  D E F I N I C J A  P R Z Y R Z E C Z E N I A  P U B L I C Z N E G O

Twórca NFT przyrzeka możliwość wyprodukowania danego produktu i zapewnienia jego
parametry:
- cenę
- ilość/liczbę
- sposób logistyki
- termin dostawy/odbioru 



Jak NFT może pomóc w rozwoju sprzedaży
lokalnej żywności online?
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płatność z góry dla producenta

płynność i łatwość handlowania produkcją pomiędzy kolejnymi właścicielami

gwarancja zbytu, planowanie produkcji

zapewnienie odpowiedniej podaży i ceny w sklepie



Dziękuję za uwagę.

Adres e-mail: adrian.piwko@poranapola.pl

Nr telefonu do Założyciela Adriana Piwko:
+48797833737

Zapraszam do kontaktu:

Zobacz nasze relacje inwestorskie na:
https://poranapola.pl/strony/11-akcjonariat

https://poranapola.pl/strony/11-akcjonariat

