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Akcelerator łączący nowe technologie 
i branżę spożywczą w służbie całemu 
światu

write-off



Znamy się z SGH. Każdy z nas ma pasję do tworzenia biznesów
i szereg sukcesów na koncie. Nigdy nie przestajemy się uczyć
i rozwijać. Potrafimy pociągnąć za sobą tłumy.

Kim jesteśmy?

Michał Piosik
Co-Founder

Piotr Grabowski
Co-Founder

Michał Mądry
Managing Director

https://www.linkedin.com/in/miszka/
https://www.linkedin.com/in/piotrgrabo/
https://www.linkedin.com/in/michalmadry/


Wiodący akcelerator foodtechowy w regionie CEE



80+ 100+100+

Zaangażowanych 
mentorów

Producentów
i dystrybutorów

żywności

Inwestorów

300+

Startupów
w naszej

społeczności

20

Akcelerowanych
startupów

W 4 edycjach foodtech.ac, 
wybranych spośród

ponad 230 zgłoszeń.

Którzy inwestują swój 
czas, doświadczenie

i pieniądze.

Którzy dostrzegają
potencjał tej 

branży.

Którzy chcą nadążyć
za najnowszymi

trendami i potrzebami
konsumentów.

Mających ambicję
na budowanie

i skalowanie projektów,
które uratują naszą planetę.

Budujemy ekosystem



Problemy, z którymi musi się zmierzyć branża spożywcza

2,8 planety

potrzebowalibyśmy, gdyby cały świat konsumował
w takim tempie, w jakim konsumujemy dziś w UE.

wypadł w 2021 roku Światowy Dzień Długu Ekologicznego, 
który oznacza, że tego dnia wyczerpaliśmy zasoby naszej 
planety na dany rok i konsumujemy na kredyt.

29 lipca

są coraz większe, ale wciąż bardzo niewiele firm 
poświęca czas i środki na poszukiwanie nowych 
technologii.

Inwestycje w badania i rozwój

i niezdrowa jest dziś branża spożywcza - według 
WHO mięso i wysoko przetworzona żywność są 
rakotwórcze.

Nieefektywna, nieekologiczna



Trendy rynkowe

25%
amerykańskich konsumentów zmniejszyło spożycie mięsa
w 2019 roku, dzieje się to na coraz większej liczbie rynków.

28%
mięsa na świecie konsumują Chińczycy, do 2030 roku 
chcą ograniczyć jego spożycie o połowę.

57%
taki odsetek Polaków planuje ograniczenie
konsumpcji mięsa, według danych IBRiS.



2020 do 2019 w USA
Szacowana wartość rynku i wzrost sprzedaży 
rok do roku, źródło: The Good Food Institute

Posiłki
roślinne

Inny nabiał
roślinny

Tofu
i tempeh

Mięso
roślinne

$2.5B

Mleko
roślinne

+20%

$1.4B

+45%
$0.2B
+41%

$1.9B

+28% +29%
$0.5B

Wartość i dynamika rynku roślinnego



Beyond Meat - najlepsze IPO
w USA w 2019 roku, akcje 
+260% w 2 tygodnie, aktualna 
wycena - 9 miliardów USD.

Zrozumieć potencjał

Ograniczenia w stosowaniu 
plastiku są coraz większe.

Dostosować się 
do legislacji

Rośnie świadomość i popyt
ze strony konsumentów,
przed marketami Whole Foods 
ustawiają się kolejki.

Dogonić USA
Tyson Foods inwestuje
w Beyond Meat i Memphis 
Meat, LIDL wycofuje plastikowe 
opakowania.

Duzi gracze działają

Wyzwania, przed którymi stoimy



Jakich projektów szukamy?

01 Żywność
Zdrowe i wysokiej jakości składniki, produkty 
clean label, żywność fermentowana, algi, 
superfoods i zdrowe przekąski.

04 Marnotrawstwo żywności
Technologie pomagające ograniczyć 
nadprodukcję i marnotrawstwo żywności.

02 Alternatywne źródła białka
Roślinne zamienniki mięsa i nabiału, białko 
z insektów, mięso hodowane komórkowo. 05 Lifestyle

Zdrowa żywność, produkty na bazie konopi, 
substytuty cukru, napoje bezalkoholowe, 
dark kitchens, koncepty restauracyjne.

03 Opakowania
Inteligentne, biodegradowalne, jadalne. 06 Agritech

Czyste technologie uprawy i produkcji 
żywności , rolnictwo precyzyjne, zarządzanie 
łańcuchem dostaw.



Jak pomagamy naszym startupom?

Pozyskiwanie 
finansowania

Połączenie
z liderami w branży

Szkolenia
i warsztaty



Intensywny program szkoleń

Sesje prowadzone przez 
ekspertów branżowych, 
obejmujące wszystkie 
podstawy prowadzenia 
firmy foodtechowej

Dostęp do specjalnych ofert

Ponad 100 firm ze 
specjalnymi ofertami
dla naszych startupów: 
marketingowe, 
logistyczne, prawne, 
dostawcze, produkcyjne

Retail Fast Track

Możliwość testowego 
wejścia na półkę 
w sieciach handlowych,
z którymi współpracujemy

Partnerzy korporacyjni

Dostęp do wiedzy 
największych firm
z branży spożywczej
i detalicznej, która pomoże 
startupom skalować 
produkt i prowadzić 
projekty pilotażowe 

Dostęp do inwestorów

Nasze startupy są częścią 
największej sieci 
inwestorów
i funduszy foodtech
w Polsce

Demo Day

Dajemy szansę na 
zaprezentowanie swojego 
projektu inwestorom, 
mediom, społeczności 
startupowej i branży 
spożywczej

Rozwój marki

Dołączając
do akceleratora możesz 
budować profesjonalny 
wizerunek swojego 
startupu i rozwijać swoją 
markę osobistą

Wsparcie po akceleracji

Po akceleracji 
kontynuujemy wsparcie 
poprzez specjalne oferty
i dostosowane do potrzeb 
regularne spotkania

Jak pomagamy naszym startupom?



Startupy, które akcelerowaliśmy.



Roślinna alternatywna mięsa drobiowego,
wykonana z białka pszenicy oraz białej fasoli.
Składa się z włókien do złudzenia
przypominających włókna piersi drobiowej.

Edycja 1 Start: 10/2019

Pozyskał finansowanie od prywatnych inwestorów w 2020 roku

Inwestycja założycieli w 2019 roku



Kompletny, zbilansowany i pełnowartościowy posiłek
w poręcznej formie  oparty na produktach pochodzenia 
roślinnego. Powstał z myślą o osobach, które nie mają 
czasu bądź pomysłu na zdrowy i pożywny posiłek. 

Edycja 1 Start: 10/2020

W roku 2022 poszukuje 2,5-4 mln PLN od inwestora branżowego 

Inwestycja założycieli w 2020 roku



Pierwsze sklepowe farmy wertykalne w Polsce. 
Mikroliście i zioła w biodegradowalnych doniczkach. 
Uprawiane lokalnie, bez pestycydów i sztucznych 
nawozów. Pyszne, wyraziste w smaku, świeże i zdrowe.

Edycja 1 Start: 10/2020

Pozyskał 200 tys. PLN od prywatnych inwestorów w 2020 roku

W trakcie pilotażu z Carrefour

Pozyskał grant UE w wysokości 70 tys. PLN w 2020 roku 

Inwestycja założycieli w 2020 roku

Pozyskał 1 mln PLN od funduszu inwestycyjnego w 2021 roku



Czyste ekstrakty z roślin dla zdrowej żywności, 
leków i kosmetyków. Pozyskiwane metodą 
ekstrakcji nadkrytycznej CO2. Do uprawy roślin 
wykorzystuję technologię farm wertykalnych.

Edycja 2 Start: 12/2020 

Pozyskał 300 tys. PLN od prywatnych inwestorów w 2020 roku

Pozyskał grant UE w wysokości 1 miliona PLN w 2020 roku 



Narzędzie IT dla gastronomii pomocne
w lepszym planowaniu wielkości 
produkcji, optymalizacji kosztów
i redukowaniu marnotrawstwa żywności.

Edycja 2 Start: 10/2017 Inwestycja założycieli w 2017 roku



Pełne białka, roślinne jogurty na bazie fasoli. 
Bogate w wapń i zawierające żywe kultury 
bakterii. Pozbawione alergenów -glutenu, soi, 
orzechów oraz laktozy.

Edycja 3 Start: 07/2021

Pozyskał finansowanie od prywatnych inwestorów w 2021 roku



Roślinna alternatywa szarpanego mięsa
na bazie jackfruita. Szeroka gama zastosowań 
nie tylko wśród klientów indywidulanych,
ale także w branży HoReCa i daniach gotowych.

Edycja 3 Start: 12/2020

W 2022 roku zbiera rundę inwestycyjną w wysokości 1 mln PLN

Inwestycja założycieli w 2020 roku



Spersonalizowane, probiotyczne
nawozy dla eko-ogrodnictwa. Zaawansowany 
technologicznie proces analizy gleby i roślin, 
pozwalający osiągnąć zdecydowanie lepsze efekty, 
niż przy tradycyjnych, chemicznych nawozach.

Edycja 3 Start: 08/2021

W 2022 roku zbiera rundę inwestycyjną w wysokości 1 mln PLN



Fermentowane, niepasteryzowane i bogate
w naturalne probiotyki produkty z owoców
i warzyw. Kiszonki tak lubiane przez nasze 
babcie z potężną siłą wracają dziś do łask jako 
obowiązkowy składnik zrównoważonej diety.

Edycja 3 Start: 11/2020 Inwestycja założycieli w 2020 roku



W pełni roślinny substytut jajka kurzego
w formie płynnej. Stworzony na bazie
białka z fasoli. Łatwy do przygotowania
i pozytywnie przyjęty w testach konsumenckich.

Venture Building Start: 10/2020

W roku 2022 finalizuje rundę inwestycyjną w wysokości 1 mln PLN

myEgg

Inwestycja założycieli w 2021 roku



Najbardziej "mięsny" i bogaty w aminokwasy 
roślinny zamiennik mięsa mielonego.

Edycja 4 Start: 08/2020

W 2022 roku finalizuje rundę inwestycyjną w wysokości 1,1 mln PLN

Inwestycja założycieli w 2020 roku



Autonomiczny robot barmański, który eliminuje 
kolejki, oszczędza wodę i zwiększa przychody ze 
sprzedaży alkoholu m.in. w barach i na eventach.

Edycja 4 Start: 04/2021

Pozyskał 1 mln PLN od funduszu inwestycyjnego w 2021 roku 

Inwestycja założycieli w 2021 roku



Aplikacja mobilna pozwalająca w szybki sposób 
porównać koszyki zakupowe w wielu e-sklepach 
spożywczych.

Edycja 4 Start: 04/2021

W 2022 roku zbiera rundę inwestycyjną w wysokości 2 mln PLN

Inwestycja założycieli w 2021 roku



Magicznie zamienia niesprzedane, czerstwe 
pieczywo w najwyższej jakości alkohol
jutra - okowitę.

Edycja 4 Start: 04/2021 Inwestycja założycieli w 2021 roku

https://www.rebread.com/


5. edycja akceleratora
Trwa!
od maja do czerwca 2022!



Szukamy partnerów.
Szukamy partnerów, którzy chcą eksplorować nowe obszary poprzez 
wdrażanie przełomowych produktów, ponieważ rozumieją, że branża 
spożywcza będzie się zmieniać i chcą być częścią tej zmiany.



Zbieramy fundusz inwestycyjny!
Zbieramy fundusz inwestycyjny dla projektów early-stage o wielkości 
20+ milionów EUR. Robimy to, aby przyspieszyć rozwój 
akcelerowanych przez nas startupów, zainwestować w najbardziej 
utalentowanych przedsiębiorców z regionu CEE oraz posiadać sprawny 
wehikuł inwestycyjny dla aniołów biznesu z naszego ekosystemu.

Szukamy partnerów, którzy mają doświadczenie funduszowe, sukcesy 
inwestycyjne oraz podobną do nas pasję do ratowania planety. Jeśli 
znasz takie osoby - połącz nas jak najszybciej!



Szersza perspektywa

Akcelerator

Venture Building Foodtech Lab

Analiza trendów

Doradztwo dla producentów 
żywności i firm FMCG Fundusz inwestycyjny

Uruchomiony Uruchomiona

Planowany

Uruchomione

Uruchomiony

W trakcie



Dołącz do społeczności.



Nasi mentorzy



Nasi mentorzy



Nasi partnerzy



Skontaktuj się z nami

Piotr Grabowski

piotr@foodtech.ac

+48 505 37 36 37

Michał Piosik

m@foodtech.ac

+48 501 598 681

Michał Mądry

michal.madry@foodtech.ac

+48 512 460 692


