TOKENIZACJA

Codziennie na całym świecie powstaje
wiele firm, które składają obietnice bez
pokrycia, są przede wszystkim nastawione
na zysk, a dobro ludzi i planety jest dla nich
jedynie marketingowym chwytem.
Wyzwaniem jest stworzenie takiej
organizacji, w której misja, czyli zdrowie
odbiorców i dbałość o środowisko
naturalne, jak i zysk, idą w parze.

FIRMA SKUPIONA NA
ZDROWIU I DOBROSTANIE
Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat widać trend
odwracania się od wysokosłodzonych napojów
i wysokoprzetworzonej żywności w kierunku
bardziej zrównoważonej produkcji. Ma to związek
z bogaceniem się społeczeństwa oraz z rosnącą
świadomością, jak nasze wybory konsumenckie
wpływają na środowisko. Jeśli tylko możemy
sobie na to pozwolić, wybieramy produkty lepszej
jakości, a zarazem takie, które zostały „świadomie”
wyprodukowane. To właśnie teraz jest idealny czas,
by zakładać i rozwijać innowacyjne firmy, które
– dzięki nowoczesnym technologiom – sprawią,
że środowisko mniej ucierpi, a konsumenci będą
zdrowsi i szczęśliwsi na wielu poziomach.

Kupując tokeny by.herbs możesz realnie
wesprzeć w rozwoju firmę budującą nowy
rodzaj biznesu, równoważąc zarówno cele,
jak i zyski. Ten zakup pozwala m.in. czerpać
dochód płynący z innowacyjnej firmy oferującej
dopracowane produkty wspierające zdrowie
i dobre samopoczucie ludzi. To przemyślana
koncepcja, za którą stoi konkretny plan działania
i realne zwroty z inwestycji, zarówno w krótkiej,
jak i dłuższej perspektywie. To w końcu idealny
wybór dla inwestorów zastanawiających się, gdzie
zainwestować część środków zarobionych gdzie
indziej (np. w dynamicznym świecie kryptowalut).

by.herbs to firma z sektora foodtech zajmująca się
innowacjami w branżach żywienia, suplementacji
i zdrowia. Celem nadrzędnym naszej działalności
jest wykorzystanie żywności jako recepty
na długowieczność, zdrowie, dobrostan, jasność
umysłu i wiele więcej.
Poza wizją i misją mamy konkretne i policzalne cele
oraz jasny, konsekwentny plan rozwoju.
W przemyślany sposób stawiamy na unikatowe
produkty, bardzo dobre zaplecze produkcyjne,
ekspansję w Polsce i na rynki zagraniczne,
dystrybucję do klienta docelowego, jak i do biznesu.
To, co charakteryzuje by.herbs to dywersyfikacja.
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BACKGROUND
"Matką większości chorób jest zła dieta, a ojcem stres" przysłowie

W ciągu ostatnich dwóch dekad nastąpiła znaczna zmiana
w stylu życia i zwyczajach żywieniowych ludzi. Urbanizacja
i konsumpcjonizm napędzały tę zmianę, prowadząc do szybkiego
wzrostu konsumpcji wysoko przetworzonych produktów
spożywczych. To skutkowało zwiększoną zapadalnością
na choroby. Dziś ludzie stają się coraz bardziej świadomi i coraz
częściej chcą umieć odpowiedzieć sobie na pytanie, co jest źródłem
ich problemów ze zdrowiem. W rezultacie stopniowo konsumenci
przesuwają się w kierunku żywności funkcjonalnej i napojów, które
– poza podstawową funkcją odżywczą – są korzystne dla zdrowia.
Produkty funkcjonalne mają zapewniać optymalne odżywianie
i zmniejszać ryzyko wystąpienia chorób.

RYNEK:

ŻYWNOŚĆ BIO
Żywność Bio to żywność wyprodukowana metodą rolnictwa
ekologicznego, bez użycia pestycydów oraz antybiotyków,
z poszanowaniem środowiska i dobrostanu zwierząt.

W przypadku
wysokoprzetworzonej
żywności

Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonymi w Europie
konsumenci chcą jeść zdrową i lokalnie wyprodukowaną żywność
i coraz większe znaczenie ma dla nich dbałość o jakość produktów
i zrównoważone rolnictwo.

95% składników
musi być pochodzenia
ekologicznego

Obrót wygenerowany ze sprzedaży produktów
ekologicznych w mld EUR (2018 rok)
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Rynek żywności ekologicznej nieustannie rośnie i ma coraz większe znaczenie
w umysłach konsumentów. W 2018 roku Europejczycy na ekologiczne
produkty żywnościowe wydawali średnio 40 euro rocznie na osobę (33,5 mld
łącznie), w krajach Unii Europejskiej to już średnio 60 euro na osobę
(30,7 mld euro łącznie). Za wzrostem popytu na produkty ekologiczne
idzie zwiększona podaż, a producenci coraz częściej poszerzają swoją
produkcję o gałąź ekologiczną. W latach 2008-2018 w Unii Europejskiej
podwoiły się certyfikowane obszary ekologiczne.
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72% konsumentów uważa, że produkty
ekologiczne są wyższej jakości, a 70% uważa,
że są one bezpieczniejsze i zdrowsze

SUPLEMENTY
ZIOŁOWE
Suplementy ziołowe to suplementy diety produkowane z ekstraktów roślinnych.
Są bezpiecznym i skutecznym rozwiązaniem w porównaniu z konwencjonalnymi
suplementami bazującymi na chemicznych składnikach. Suplementy ziołowe
dostarczają organizmowi ludzkiemu dodatkowych składników odżywczych, w tym
witamin, minerałów i aminokwasów.

RYNEK:
Rynek suplementów od lat nieustannie odnotowuje bardzo duże
wzrosty. W 2016 roku globalny rynek naturalnych suplementów
zdrowotnych został wyceniony na prawie 37 mld USD. Wg szacunków
rynek ten ma osiągnąć prawie 70 mld USD do końca 2024 roku.
Szacuje się, że w okresie prognozy (2019-2024) rynek suplementów
ziołowych będzie rósł w tempie około 7,79% CAGR i do końca
2024 roku osiągnie wartość ok. 15,09 mld USD.

GRZYBY
FUNKCJONALNE
Odmiany grzybów, które przynoszą korzyści zdrowotne
znacznie wykraczające poza „zwykłe” dostarczanie
wartości odżywczych. Mają właściwości przeciwzapalne,
wzmacniające układ krążenia, odporność i zmniejszające
stres. W grzybach funkcjonalnych występują fenole,
polifenole, terpenoidy, selen, polisacharydy i witaminy.

RYNEK:
Oczekuje się, że globalny rynek grzybów funkcjonalnych odnotuje 6,4%
CAGR w okresie prognozy tj. w latach 2018-2023,
zaś w latach 2020-2025 8,04% CAGR)
Europa jest najszybciej rozwijającym się regionem na globalnym rynku
grzybów funkcjonalnych w okresie prognozy (2018-2023).

NAPOJE
FUNKCJONALNE
Napoje funkcjonalne to napoje, które zawierają w sobie składniki potencjalnie
wpływające na poprawę zdrowia.
Mogą to być naturalne napoje roślinne bazujące na ekstraktach, które oferują
różne korzyści funkcjonalne, od poprawy pamięci do zwiększenia energii,
spalania tłuszczu i wsparcia układu odpornościowego.

ŻYWNOŚĆ
FUNKCJONALNA
Żywność funkcjonalna nie leczy chorób, ale pomaga zmniejszyć ryzyko
ich wystąpienia. Dzięki dostarczaniu niezbędnych składników odżywczych
i białek żywność taka poprawia stan psychofizyczny organizmu. Żywność
funkcjonalna pomaga zapobiec chorobom nowotworowym i chorobom
związanym z otyłością, takim jak wysokie ciśnienie krwi, stłuszczenie
wątroby czy choroby nerek.

RYNEK:
Wg prognozy rynek napojów funkcjonalnych będzie rósł w tempie
CAGR 8,07% od 2021 roku i osiągnie 158 280 milionów dolarów
w 2023 roku.
Kanał dystrybucji: oczekuje się, że segment online będzie najszybciej
rozwijającym się segmentem na rynku napojów funkcjonalnych,
z CAGR na poziomie 18,6%.

RYNEK:
Wielkość rynku żywności funkcjonalnej została wyceniona
na 177 770,0 milionów dolarów w 2019 roku i szacuje się, że osiągnie
267 924,4 milionów dolarów do 2027 roku, odnotowując CAGR 6,7%
od 2021 do 2027 roku.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
I ŚWIADOME WYBORY
DZISIEJSZYCH KONSUMENTÓW
Sprzedaż produktów opatrzonych oznaczeniem zrównoważonego
rozwoju stanowi obecnie ok. 25% całkowitej sprzedaży
w sklepach i ma stały trend wzrostowy.
48% amerykańskich konsumentów ogółem i aż 75% osób
urodzonych po roku 1980 twierdzi, że zdecydowanie lub
prawdopodobnie zmieni swoje nawyki konsumpcyjne, aby
zmniejszyć wpływ na środowisko.
Większość osób twierdzi, że byłaby w stanie zapłacić więcej
za produkty, które nie wyzyskują środowiska – 90% osób
w wieku 21-34 lata oraz 61% osób w wieku 50-64. Wielu
konsumentów jest w stanie zapłacić więcej za produkty
zawierające ekologiczne składniki – 86% osób w wieku 21-34 lata
oraz 59% osób w wieku 50-64.

SUKCES TO SUMA
MAŁYCH RZECZY
największy wpływ na zdrowie
ma nie liczba lekarzy, których
odwiedziłeś czy leki które
zażyłeś. Największy wpływ
ma suma drobnych decyzji
dotyczących jedzenia lub
stylu życia, które przekładają
się na to, które twoje geny
zostają uruchomione, a które
wyłączone

Cytat ten odnosi się do epigenetyki, nauki badającej możliwość zewnętrznych zmian
w ekspresji genów, a więc między innymi możliwości pohamowania niekorzystnych
zmian chorobotwórczych.
Zapewniając sobie wsparcie w postaci
antyoksydantów, probiotyków i prebiotyków,
a także witamin i składników mineralnych,
dajemy swojemu organizmowi oręż w walce
z negatywnymi zmianami i zapewniamy
sobie zdrowie na długie lata.

„Należy wyjść poza ramy pytań
o to, jaki lek powstrzyma objawy,
i zamiast tego zadać pytania
o to, jakie mechanizmy wywołują
neurochemiczne, neurobiologiczne
lub fizjologiczne zmiany
w organizmie”.
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BUDOWANIE
ZDROWYCH NAWYKÓW
Zmiana przyzwyczajeń
to coś, na co każdy
z nas ma wpływ.
Wystarczy zacząć
od wprowadzenia
jednego zdrowego
nawyku, a za nim pójdą
kolejne.
Nie chodzi o rewolucję,
ale o ewolucję.

Produkty by.herbs są idealne dla osób, które - niezależnie od wieku - chcą
rozpoczynać każdy dzień od zaspokojenia swoich potrzeb żywieniowych.
To produkty dla osób, które nie czują się tak dobrze jak kiedyś, chcą
przezwyciężyć problemy zdrowotne, uzupełnić niedobory składników
odżywczych w sposób naturalny i zbilansowany, pragną wzmocnić swoją
odporność, uprawiają sport i szukają lepszej wydajności.
Zdrowe nawyki są łatwiejsze do zbudowania, jeśli idą w parze
z przyjemnymi, ożywczymi doświadczeniami. Produkty by.herbs oprócz
składników wspomagających zdrowie, oferują również pozytywne
doznania, np. kurkuminowy napój funkcjonalny to gorący, lekko ostry
płyn, którego picie jest przyjemnością, a który dodatkowo pobudza,
przyspiesza metabolizm i w sposób naturalny redukuje stany zapalne
w organizmie.
Wszystkie produkty powstają z ekologicznych surowców, mają zbilansowany
skład oraz są optymalne dla utrzymania homeostazy w organizmie. Poza
tym są smaczne, co sprawia, że aż chce się jeść zdrowo. To smak i benefity
dla zdrowia w jednym.

PRODUKTY

Funkcjonalna żywność to nowy, bardzo mocno
rozwijający się trend, który cieszy się coraz większą
popularnością na całym świecie.
Główną misją by.herbs jest dostarczanie naturalnego
zdrowia w prostej, wygodnej formie, na co dzień.

BEZ DODATKU
CUKRU

BEZ GMO

WITALNOŚĆ
NAPÓJ
FUNKCJONALNY

WZMOCNIENIE
NAPÓJ FUNKCJONALNY
Tabletka
kurkumowo-imbirowo-pieprzowa
ma prostą formę, która łatwo
rozpuszcza się w wodzie. Pobudza,
pomaga zwalczać stany zapalne
i wspomaga pracę organów
wewnętrznych. Stosowana
od wielu tysięcy lat receptura,
udoskonalona na miarę XXI wieku,
zdobywa popularność wśród
fanów zdrowej żywności.

PUDEŁK A
Z RECYKLINGU

REGENERACJA
NAPÓJ FUNKCJONALNY
W by.herbs powstała pierwsza
na świecie herbata ziołowa
w formie rozpuszczalnej tabletki.
Starannie wyselekcjonowane
ekstrakty z ziół w tej unikatowej
formie pomagają oczyścić
organizm, zadbać o wątrobę
i powrócić do homeostazy.

Dzienna, naturalna dawka witamin
i antyoksydantów, na którą składa się dzika
róża, jagoda kamczacka, borówka amerykańska,
porzeczka, aronia i wiele innych. Pyszny sposób
na codzienną dawkę owoców, który wspomaga
utrzymanie balansu pomiędzy wolnymi rodnikami
a antyoksydantami.
Herbaty ziołowe w saszetkach zawierają niewielką
ilość produktu i charakteryzują się słabym
działaniem. By.herbs zmieniło technologię
herbat fix poprzez wzmocnienie ich ekstraktami
i spotęgowanie ich siły, co sprawiło, że można je
w końcu nazwać napojami terapeutycznymi.

ENERGIA UMYSŁ
NAPÓJ FUNKCJONALNY
Napój terapeutyczny w postaci
herbaty. W pełni ziołowy
i naturalny, wzmocniony
ekstraktami. To produkt
ze zwielokrotnioną siłą działania,
dla najbardziej zapracowanych.
Wzmacnia odczucie spokoju
oraz wspomaga regenerujący,
głęboki sen.

BEZ
SZTUCZNYCH
DODATKÓW

CERTYFIKOWANE
BIO
KOMPONENTY

JAKUB MAURICZ

dietetyk, ekspert w dziedzinie żywienia
by.herbs to produkty, które doskonale wpasowują się w potrzeby
człowieka XXI wieku. Nie ma co ukrywać, na co dzień żyjemy
w ogromnym pośpiechu i z doświadczenia wiem, że najczęściej
rygorystyczne diety i wywracanie stylu życia pacjenta do góry nogami nie
zdaje egzaminu.
NAJLEPIEJ SPRAWDZA SIĘ METODA MAŁYCH KROKÓW. DZIĘKI BY.HERBS,
TAKIE DZIAŁ ANIA NIGDY NIE BYŁY PROSTSZE.
Zabierasz saszetkę produktu ze sobą i cieszysz się nim w dowolnej chwili – zaraz
po pojawieniu się w pracy, przed snem, czy w trakcie oddawania się swojemu hobby.
by.herbs daje Ci możliwość dopasowania produktu ściśle do Twoich potrzeb
– działanie przeciwzapalne i długowieczność? Jest. Optymalizacja snu i poprawa
regeneracji? Jest.
K AŻDY ZNAJDZIE COŚ DL A SIEBIE.
Wiem, że do dalszych zmian najlepiej nadają się narzędzia, które dają mierzalne
efekty poprawy samopoczucia, zachęcając nas jednocześnie do podjęcia kolejnych
działań, które mają na celu ochronę zdrowia. Jednym z takich narzędzi i bakcylem
w jednej osobie, są właśnie produkty by herbs.

PLANOWANE, KOLEJNE
PRODUKTY BY.HERBS
w innowacyjnej formie

Grzyby funkcjonalne
m.in. Grzyby chaga do kawy
CHAGA to grzyb funkcjonalny najczęściej spożywany w postaci proszku
dodawanego do codziennej herbaty lub kawy. Usprawnia pracę układu
trawiennego i ma działanie immunomodulacyjne, czyli stymulujące układ
odpornościowy organizmu. Grzyby Chaga zawierają szeroką gamę witamin,
minerałów i składników odżywczych, tj. witaminy z grupy B-complex,
witaminę D, potas, aminokwasy, błonnik, miedź, selen, cynk, żelazo,
mangan, magnez czy wapń.

Koktajle owocowe
i warzywne
Dieta bogata w owoce i warzywa jest niezbędna dla dobrego zdrowia.
W tej kwestii zgodni są wszyscy eksperci. Skuteczny i wygodny
sposób spożywania świeżych owoców i warzyw to baza, która wspiera
w budowaniu zdrowych nawyków i dbaniu o swoje zdrowie na co dzień.
W produkcji koktajli stosowany będzie tzw. proces flash-frozen czyli
„błyskawicznego mrożenia”, który pozwala zachować witaminy, minerały,
błonnik, węglowodany i białko w nienaruszonym stanie. Następnie składniki
są odwadniane, co pomaga zachować smak, aromat i kolor.
Liofilizacja to najbardziej energooszczędny sposób na przedłużenie
okresu przydatności produktów do spożycia przy minimalnej utracie
wartości odżywczych.

DIETA BOGATA W ROŚLINY JEST KLUCZEM
DO ZDROWEJ PRZYSZŁOŚCI DLA LUDZI I PLANETY.

ZESPÓŁ
BY.HERBS

Interdyscyplinarny zespół ekspertów i advisorów. Osoby, które mają
wieloletnie doświadczenie w różnych obszarach, począwszy od zdrowia,
poprzez prowadzenie skalowalnych projektów, skończywszy na inwestowaniu
i alokowaniu środków.
Synergia naszej wiedzy, wieloletniego doświadczenia i umiejętności daje
unikatowe możliwości. Wspólnie angażujemy się w działania, które tworzą
spójny kierunek i dotyczą w szczególności zdrowia, wellness i foodtech.

ADRIAN MILNIKEL

AGNIESZK A SYNOWIEC

ANNA ANGIELCZYK

KL AUDIA MOROŃ

Chief Executive Officer

Marketing Automation Specialist

R&D Director

Education & Community Director

Multiprzedsiębiorca, pierwotnie
związany z sektorem nowych
technologii i sztucznej inteligencji.
Zaangażowany w sektor zdrowia
i naturalnej suplementacji. Odpowiada
za zarządzanie projektem od początku
do końca, czyli od powstania produktu,
poprzez jego walidację, przygotowanie
designu, analiz opinii konsumentów
i finalnego wypuszczenia go na rynek.

Zajmuje się kampaniami
cross-channelowymi i działaniami,
które pozwalają na skalowanie kampanii
marketingowych i personalizację
relacji z klientem. Odpowiedzialna
za budowanie lejków marketingowo sprzedażowych, projektowanie ścieżek
komunikacji dla klientów, wdrażanie
działań Marketing Automation,
optymalizację procesów i analitykę.

Od lat związana z branżą żywności
ekologicznej. Doświadczenie
zdobywała w firmie Dary Natury,
z którą nieustannie współpracuje.
Odpowiedzialna za zarządzanie
i proces produkcji, prototypowanie
nowych produktów, dobór opakowań,
certyfikację oraz kontakt z dostawcami.

Ekspertka z zakresu allostatycznego
dbania o Ciało i umysł. Edukator
zarządzający społecznością
Superhuman by Nature, stworzoną
przez markę by.herbs. Ciągły rozwój
z zakresu psychologii, biochemii
i marketingu pozwolił jej na wytworzenie
wyjątkowego modelu wspierania
klientów w by.herbs w ciągłym dążeniu
do osiągania lepszych wyników
i zwiększania zadowolenia z życia.

ZESPÓŁ
ADVISORÓW
JAKUB MAURICZ
Znany i ceniony dietetyk, edukujący
i promujący styl bycia opartego
na zdrowiu, aktywności fizycznej
i świetnym samopoczuciu. Ekspert
w programach TV i radiowych
poświęconych diecie i suplementacji,
redaktor naukowy i recenzent publikacji
o tematyce zdrowotnej. Jakub wspiera
naszą firmę jako doradca. Sprawuje
pieczę nad rzetelnością tworzenia
naszych produktów, doborem składów
i przekazywaniem treści z zakresu
zdrowia naszym klientom.

DANIEL JANKOWSKI
INSTYTUT KRYPTOGRAFII

PHIL KONIECZNY
Znany i ceniony specjalista świata kryptowalut, popularny
youtuber, bloger i propagator branży. Ma ogromną wiedzę,
doświadczenie i umiejętność syntetyzowania informacji.
Doradza, jak mądrze inwestować, aby zbudować kapitał
na całe życie. Zwolennik i popularyzator dywersyfikacji,
któremu pieniądze zarabiane na rynku kryptowalut służą
do dalszych inwestycji, między innymi w nieruchomości czy
firmy, których misja i wizja pokrywają się z jego własną.

Przez 10 lat był związany z branżą
farmaceutyczną i poznał jej jasne i ciemne strony.
Propagator powrotu do natury. Ekspert doskonale
znający mechanizmy funkcjonowania rynku
farmaceutycznego, będzie kluczowym wsparciem
w kontekście nie tylko produkcji, składów
produktów, ale także marketingu i sprzedaży.

ZESPÓŁ
ADVISORÓW
DAMIAN KLIMAS
Partner kancelarii dotlaw, Certified
International Privacy Professional /
Europe. Przewodniczący podgrupy
roboczej przy sieci eZdrowie
Komisji Europejskiej. W przeszłości
członek grupy roboczej strumienia
blockchain/DLT i waluty cyfrowe.
W projekcie odpowiedzialny
za doradztwo prawno-merytoryczne
związane z działaniem spółki oraz
tokenizacją.

JORDAN BOWEN
PARTNER DYSTRYBUCYJNY

MACIEJ GRZEGORCZYK
Radca prawny i doradca podatkowy
z Kancelarii KHG, politolog
i certyfikowany mediator.
W projekcie doradza w zakresie
przyjętego modelu tokenizacji,
dba o każdy detal pod względem
prawnym i podatkowym.

Przedsiębiorca i mówca motywacyjny o międzynarodowej renomie
z ponad siedmioletnim doświadczeniem w dwunastu krajach. Silna pozycja
w zarządzaniu i rozwoju. Posiada umiejętności w zakresie zarządzania
międzynarodowymi organizacjami charytatywnymi i pozarządowymi,
polityki i administracji rządowej, dialogu międzykulturowego i języków
obcych. Poza biznesem w formie kancelarii prawnej zajmuje się przede
wszystkim eksportem unikalnych polskich produktów na rynki Europy
Zachodniej i nie tylko.
W by.herbs - jako partner biznesowy - zarządza siecią dystrybucji naszych
produktów na rynki takie jak Wielka Brytania, Niemcy oraz Zjednoczone
Emiraty Arabskie.

EKSPANSJA
Przykład Polski – niebędącej liderem w tym
sektorze - i sukcesów rodzimych firm, takich jak
Supersonic Food, Qrczak, Listny Cud, Frens czy
Hempiness – pokazuje, że jest przestrzeń na rozwój
tej branży na lokalnym rynku. Strategia by.herbs
sięga jednak znacznie dalej niż Polska. Ekspansja
na rynki Europy Zachodniej jest kluczowym
elementem naszego dalszego rozwoju.
Rosnące zapotrzebowanie na wysokiej jakości
produkty, zgodne z wartościami wyznawanymi
przez konsumentów, produkowane w zgodzie
z naturą, tworzące rozwiązania dla odbiorców, a nie
dla samej sprzedaży, wytyczają nam jasną drogę
do osiągnięcia międzynarodowego sukcesu.

EDUKACJA – PLATFORMA
SUPERHUMAN BY NATURE
Wierzymy, że biznes to nie tylko tworzenie i sprzedaż produktów, ale też dbanie
o dobrobyt i szczęście klientów. Dlatego kładziemy mocny nacisk na edukację
w zakresie zdrowia. Jedynie poprzez budowanie świadomości konsumentów
możemy prawdziwie zadbać o tych, dla których tworzymy nasze produkty.

W naszej strategii
uwzględniliśmy działania
edukacyjne na szeroką skalę.

W pierwszej fazie skupimy się
na tworzeniu wartościowych, popartych
badaniami treści i udostępnieniu ich
naszym klientom. Wraz z rozwojem
firmy, planujemy stworzyć platformę
edukacyjną, która będzie miejscem
budowania społeczności ludzi
zainteresowanych tym, jak lepiej
i zdrowiej żyć. Dostarczy naszym
klientom wskazówek na temat zdrowia
i pomoże im wybierać mądrzej.
Na platformie edukacyjnej będziemy
prezentować treści w formie artykułów,
raportów i analiz oraz ebook-ów,
a także podcastów, materiałów video
czy konferencji online.

STRATEGIA
PRODUKTÓW
SIECI
DYSTRYBUCJI
W ZESPOLE

B2B, B2C
Polska
zagranica

GRUP
ODBIORCÓW
B2B, B2C

DY WERSYFIK ACJA

Mieszkańcy krajów rozwiniętych od kilku lat
inaczej definiują zdrowie i żywienie. Ta istotna
zmiana wynika z rosnącej świadomości
konsumentów.
Odchodzimy od przetworzonej żywności,
niezdrowych nawyków i przesyconych
cukrem napojów, które jeszcze do niedawna
dominowały na półkach w każdym sklepie.
Jest to naturalny proces wynikający
z rozwoju technologii, dostępu do informacji
i bogacenia się społeczeństwa.
Globalny wzrostowy trend stwarza
możliwości do budowania innowacyjnych
i rewolucyjnych biznesów w zakresie
żywienia i zdrowia.

Oferujemy zakup tokenów, dotyczących
namacalnego, przyszłościowego biznesu.

Stale rosnący popyt i optymistyczne
prognozy na najbliższe lata potwierdzają,
że właśnie teraz jest najlepszy czas
na rozwijanie firm w obszarze foodtech,
health & wellness oraz na wzmacnianie
działań sprzedażowo-marketingowych.

Naszym celem jest wdrażanie innowacji
i reformowanie różnych obszarów szeroko
rozumianej branży health & wellness.
Obserwacja rynkowych trendów jest
kluczowym elementem budowania dalszej
strategii na kolejne lata.
Mając na uwadze aktualną sytuację rynkową,
w najbliższym czasie planujemy skupiać
się głównie na ekologicznej żywności
funkcjonalnej, nastawionej na ograniczanie
negatywnego wpływu na środowisko
naturalne. W kolejnych latach planujemy
uprawy wertykalne, produkcję kosmetyków
naturalnych, a także odżywek sportowych
czy suplementów zwiększających zdolności
kognitywne i wspierających długowieczność.

N A J W A Ż N I E J S Z E

G R U P Y

D O C E L O W E

TARGET GROUPS
Osobom pracującym w sektorze
korporacyjnym zależy
na stałym wspieraniu organizmu
w regeneracji i niwelowaniu
zmęczenia i stresu, a dzięki temu
osiąganiu lepszych wyników
w życiu zawodowym.
Zabiegani i zapracowani
mieszkańcy dużych miast, nie
mający czasu na budowanie
zdrowych nawyków czy
pamiętanie o łykaniu garści
suplementów o konkretnej porze
dnia, z chęcią sięgają po zdrowy
dodatek do codzienności, który
można zabrać ze sobą wszędzie
– w tym do biura – i z łatwością
włączyć w plan każdego dnia.

Nasi odbiorcy to z jednej strony osoby, którym dotychczas styl życia uniemożliwiał
budowanie i utrzymanie zdrowej rutyny. Z drugiej – osoby świadomie dbające o
zdrowie i z chęcią sięgające po produkty naturalne.

Rosnąca i często niedoceniana
grupa osób dbających
zarówno o swoje ciało, umysł
jak i o ducha, skupiających
się na życiu w zgodzie
z naturą i w nurcie zero
waste. To orędownicy filozofii
życia blisko natury, ceniący
i konsumujący w pełni zdrowe
i ekologiczne produkty.

Konsumenci świadomi tego,
że zbilansowana dieta oparta o naturalne
produkty ma ogromne przełożenie
na samopoczucie i zdrowie, ale – z różnych
powodów – zaniedbują ten ważny aspekt
swojego życia. Dla tych odbiorców
pierwszym krokiem do zmiany nawyków
jest włączenie do diety produktów
wspierających regenerację, oczyszczenie
i wzmocnienie. Wygodna forma i łatwość
przygotowania są tu niezwykle istotne.
Napoje funkcjonalne z kurkumy czy ziół,
m.in. poprzez smak i odczucia w ciele,
wspierają w budowaniu zdrowych nawyków
– stają się przyjemnością, a nie przykrym
obowiązkiem.

Millenialsi i Generation Z, czyli według
badań dwie grupy przywiązujące
szczególną uwagę do ekologii
i zrównoważonego rozwoju.
To świadomi konsumenci, którzy
bardzo dobrze rozumieją naturalne
sposoby odżywiania i suplementacji. Te
osoby wybierają marki i produkty nie
tylko dbające o środowisko i klimat, ale
przede wszystkim stworzone z natury.

ROADMAP
TERAŹNIEJSZOŚĆ
PRZESZŁOŚĆ

Q3-Q4 2021

Q2 2021

Q3 2020
͎ Rozpoczęcie partnerstwa ze spółką
Dary Natury
͎ Stworzenie brandu by.herbs

Q4 2020
͎ Technologiczne opracowanie tabletki
“Wzmocnienie”
͎ Stworzenie pierwszej wersji tabletki
“Wzmocnienie” i zderzenie jej z rynkiem
͎ Utworzenie spółki Superhuman by Nature
͎ Wybór finalnej wersji tabletki
“Wzmocnienie” i rozpoczęcie produkcji

͎ Przygotowanie i walidacja czwartego
produktu: Herbata Na głęboki sen

Q1 2021

͎ Kampania promocyjna z cateringiem
“Pomelo”

͎ Stworzenie drugiego produktu:
“Regeneracja”

͎ Uruchomienie współpracy dystrybucyjnej
z firmą Bowen & Co na rynki: Wielka
Brytania, Niemcy, Dubaj

͎ Rozpoczęcie współpracy B2B z dużymi
partnerami
͎ Przygotowanie trzeciego produktu
“Witalność” w formie saszetki

͎ Kampania promocyjna z cateringiem “Nice
to Fit You”
͎ Wzięcie udziału w prestiżowym konkursie
w Wielkiej Brytanii Great Taste Awards
i Stanie się częścią “The Guild of Fine
Foods”

͎ Wprowadzenie mniejszych pudełek
dla sektora sklepów offline w Polsce
i zagranicą
͎ User Research, analiza i wprowadzenie
nowej linii herbat funkcjonalnych do sklepu
internetowego
͎ Prototypowanie produktu kawy
funkcjonalnej oraz dodatków
funkcjonalnych do kawy
͎ Walidowanie potencjału rynkowego
10 krajów za pomocą rozbudowanej sieci
partnerów i dystrybutorów
͎ Zbudowanie lejków marketingowych
͎ Wielojęzyczność strony internetowej
͎ Uruchomienie nowego magazynu
wysyłkowego

ROADMAP
do końca 2022

PRZYSZŁOŚĆ

͎ Wprowadzenia na rynek
ziołowo-owocowych shake’ów
͎ Uruchomienie wysyłki ze sklepu
internetowego na cały świat

Q1 2022
͎ Wprowadzenie nowych herbat
funkcjonalnych
͎ Wprowadzenie nowych napojów
funkcjonalnych
͎ Wprowadzenie produktu kawy
funkcjonalnej z grzybami oraz
dodatków funkcjonalnych do kawy
͎ Wprowadzenie do oferty produktów
edukacyjnych
͎ Prototypowanie miksów ziołowo
owocowych w formie gotowych
do użycia shake’ów
͎ Uruchomienie wysyłek ze sklepu
internetowego na obszarze Unii
Europejskiej

͎ Nowe partnerstwa z firmami
z sektora żywności oraz partnerami
medialnymi
͎ Pierwszy duży event skupiony wokół
ekologicznej żywności i naturalnej
suplementacji
͎ Wdrożenie systemu doboru
substancji naturalnych do potrzeb
klienta w oparciu o analizę jego
potrzeb i interaktywną ankietę
͎ Wprowadzenie modelu white label
dla klientów korporacyjnych

do końca 2023

do końca 2024

͎ Przygotowanie kolejnej linii
produktowej w sektorze żywności
z wykorzystaniem ziół

͎ Otworzenie pierwszego
punktu stacjonarnego

͎ Wdrożenie podcastu Superhuman
by Nature
͎ Otwarcie się na rynki azjatyckie

͎ Wprowadzenie nowej linii
produktowej do oferty

PRODUKCJA

Zaplecze produkcyjne jest
zagwarantowane i udostępnione przez
lidera w branży żywności ekologicznej.
Dary Natury jest strategicznym partnerem
by.herbs. To jedna z pierwszych firm
w Polsce, która pracuje metodami
ekologicznymi. Firma ma ponad 30 lat
doświadczenia i stały dostęp do najlepszych
ekologicznych surowców, a w swoim
asortymencie posiada blisko 1 500 produktów
z certyfikatem BIO.

Nowoczesne zaplecze produkcyjne umożliwia
m. in. pakowanie herbat (w torebki, piramidki
czy luzem), granulowanie, suszenie,
kapsułkowanie czy prażenie surowców,
ekstrakcję i zagęszczanie ekstraktów,
tłoczenie olejów na zimno, a także tłoczenie
i konfekcjonowanie soków NFC.
Firma dysponuje również własnym
laboratorium, które pozwala na analizę
surowców roślinnych, przeprowadzanie badań
fizykochemicznych oraz mikrobiologicznych.

M O D E L

P R Z Y C H O D Ó W

SIEĆ DYSTRYBUCJI
Zdywersyfikowana i przemyślana sieć dystrybucji. Opiera się zarówno
na kliencie docelowym, jak i na kliencie biznesowym.

B2B
hurtownie bio
cateringi dietetyczne

Europa

SIEĆ
DYSTRYBUCJI

RYNKI ZBYTU

B2C
sklep online
platforma e-commerce

Polska

B 2 C

&

B 2 B

MODEL BIZNESOWY
Ze względu na specyfikę firmy oraz wytwarzane produkty, model
biznesowy jest łatwo skalowalny.

1

Z uwagi na wysoką marżę, w pierwszej kolejności skupiamy się na sprzedaży w sklepie
internetowym, który jest naszym głównym źródłem przychodów.

Budowanie zdrowych nawyków i wpisany w to model subskrypcyjny pozwala nam
na koncentrowanie się na powracającym kliencie. Budując produkty i usługi, skupiamy się
na potrzebach konsumentów.

W modelu subskrypcyjnym chodzi o konsumenta, któremu dostarczamy doświadczenia,
rozwiązujemy jego problem. Chodzi o budowanie relacji i doświadczanie produktów,
a nie jedynie o ich sprzedaż. To zmiana strategii ze skoncentrowanej na transakcjach
na skoncentrowaną na relacjach. Właśnie
takie podejście zapewnia większy wzrost
Chcemy budować i wzmacniać relacje
w czasie.
z klientami i w efekcie rozwijać się

wraz z nimi. Taka jest idea naszego
przedsięwzięcia. Stawiamy na człowieka,
jego zdrowie i dobre samopoczucie.

Podczas gdy stare strategie były
budowane w oparciu o model piramidy,
gdzie największe przychody generowane
były na początku relacji, a klienci z czasem
wnosili coraz mniejszy wkład w wynik końcowy, gospodarka subskrypcyjna odwróciła
tę sytuację. Zdolność nie tylko do zrozumienia klientów, ale także do zarabiania na tym
zrozumieniu, jest tym, co tworzy główny sukces takich firm.

Powracający klient to gwarancja przewidywalnego, powtarzalnego przychodu, a także
dowód na dobre relacje z marką, które chcemy umacniać.

2

Koncentrujemy się na budowaniu szerokiej sieci dystrybucji
w oparciu o bezpośrednie kontakty z retailerami oraz
dystrybutorami w Polsce i Europie. Sprzedaż w modelu B2B
jest nieco bardziej skomplikowana ze względu na rozproszenie
produktów i dystrybutorów. W zależności od sprzedawanego
produktu, może zmienić się sposób dystrybucji, logistyki czy nawet
partner biznesowy. Jedni partnerzy będą zainteresowani tylko
sprzedażą produktu nr 1, a inni produktu nr 2. Naszym celem jest
budowanie i zacieśnianie relacji biznesowych dających możliwość
optymalizacji produkcji, dostawy i kosztów. Unikamy bezpośredniej
współpracy z małymi firmami ze względu na koszty wynikające
z obsługi klienta. Ciężar ten przenosimy na dystrybutorów,
co pozwala naszej firmie stabilnie się rozwijać się, zwiększać zyski
przy jednoczesnym rozwoju portfolio produktów.

TOKENOMIA
W

S P R Z E D A Ż Y

D O S T Ę P N Y C H

J E S T

3.300.000

sztuk tokenów ByHerbs (HERB) po cenie rynkowej 1 PLN brutto za sztukę

Token Herb jest tokenem hybrydowym,
którego posiadanie pozwala na:

1

wykorzystanie go w określonych celach
UTILITY FUNCTIONS
Tokeny będzie można wymieniać na punkty zamienialne
na produkty by.herbs dostępne na stronie
www.madebyherbs.com (na razie dostępne są: napoje
funkcjonalne wzmocnienie/witalność/regeneracja, a także
herbata funkcjonalna głęboki sen).

2

L System
TOKEN BURN
L Token na erc20
L Minimalny cap
5000 PLN
L 36 skupów tokenów

czerpanie zysków ze spalania
TOKEN BURN PROCESS
Firma by.herbs co kwartał skupuje z rynku tokeny o wartości 5%
osiąganych dochodów. Tokeny te są na zawsze zamrażane na adresie
https://etherscan.io/address/0x0000000000000000000000000000000000000000
i nie wracają do obiegu. Zakup tokenów odbywa się na giełdzie kryptowalut KANGA
(https://kanga.exchange) według orderbooka. Skup tokenów zakończy się po 10 latach
od wypuszczenia tokena, natomiast pierwszy skup odbędzie się po roku od rozpoczęcia
sprzedaży, a dokładniej najpóźniej w III-IV kwartale 2022 r. Pierwszy skup uwzględnia
zyski za poprzedni rok, wykluczając zyski ze sprzedaży samego tokena.

CZYM JEST
TOKEN
HYBRYDOWY?
Z uwagi na to, że tokenizacja jest obecnie nieuregulowana,
przeprowadzając ten proces by.herbs opiera się na uzyskanych
informacjach ze wszelkich dostępnych źródeł.
Konstrukcja tokenizacji opiera się na połączeniu funkcji
użytecznościowych tokenów wraz z procesem spalania. Taka
hybryda, pozwala tokenariuszom z jednej strony wykorzystywać
tokeny wedle przeznaczenia, a z drugiej czerpać zysk z ich
potencjalnego wzrostu wartości wobec zwiększenia płynności rynku
(zwiększenie popytu i ograniczenie podaży).
Token hybrydowy łączy w sobie bon (możliwość wymiany na produkty),
znak legitymacyjny (uprawnienie dostępu do przyszłej platformy
edukacyjnej), usługę (zamrażanie tokenów wobec zobowiązania
do skupowania ich z rynku) oraz prawo majątkowe (token jako
skupiający ww. rzeczy).

USŁUGA
zamrażanie tokenów
wobec zobowiązania
do skupowania ich
z rynku

BON
możliwość wymiany
na produkty

TOKEN
HYBRYDOWY
PRAWO MAJĄTKOWE
token jako skupiający
określone rzeczy

ZNAK LEGITYMACYJNY
uprawnienie dostępu do
przyszłej platformy
edukacyjnej

Phil Konieczny mówi
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DLACZEGO KRYPTOWALUTY SĄ NIEPEWNE?

Kryptowaluty są bardzo ryzykownym aktywem
dającym jednocześnie możliwość uzyskania wysokich zwrotów z inwestycji.
O ile dobry inwestor potrafi poruszać się w cyklach Bitcoina i wie mniej więcej, kiedy kupić,
a kiedy spieniężyć inwestycję, o tyle niedoświadczony porusza się po omacku, oślepiony potężnymi wzrostami kupuje „na górce”, sprzedaje
w panice „na dołku” i w rezultacie traci.
Większość osób wchodzących w tej chwili
na rynek kryptowalut bez odpowiedniego przygotowania, najprawdopodobniej straci, m.in.
z tego względu, że patrzą na historię tej hossy
i liczą na kilkudziesięciokrotne zyski jeszcze
w tym cyklu.
Znajomość rynku kryptowalut, trzymanie ręki
na pulsie, baczna obserwacja zmian, które toczą
się na wielu frontach jednocześnie, przemyślane

strategie krótko- i długoterminowe, określone
progi wyjścia, to tylko niektóre z wielu elementów układanki, nad którą należy się pochylić.
Do tego dodałbym jeszcze cierpliwość i stalowe
nerwy. Ale nawet najbardziej doświadczeni inwestorzy są zgodni co do tego, że rynek kryptowalut jest niesamowicie nieprzewidywalny.
Nigdy nie wiadomo, kiedy nastąpi zakończenie
danego cyklu i z jakiego powodu to się stanie.
Dla przykładu: w 2017 roku Bitcoin kosztował
1400 dolarów i pojawiła się wówczas informacja
o forku Bitcoina w postaci Bitcoin Cash.
Na skutek tej informacji, ku totalnemu zaskoczeniu inwestorów, Bitcoin spadł z 1400 do 700 dolarów w ciągu jednej nocy, więc każdy kto kupił
tę kryptowalutę w poniedziałek, we wtorek miał
o połowę mniej pieniędzy. Wiele krajów świata
straszy też delegalizacją kryptowalut. Nie wiemy co i kiedy się wydarzy.

Jaki zwrot dają realne
inwestycje?
Złoto i srebro
Złoto czy srebro średniorocznie przynoszą
ok. 10 proc. zwrotu, ale ta wartość jest możliwa do wypracowywania na przestrzeni wielu lat (bywają lata, kiedy zwrot wynosi jedynie
2-3 proc.).
Dla przykładu: w 2011 roku złoto odnotowało
rekordowy poziom zwrotu, ale aż do 2020 tego
szczytu nie przekroczyło. Ktokolwiek zatem
zainwestował w złoto w 2011 roku musiał czekać aż 9 lat na to by „wyjść na zero”. Tak naprawdę jednak taki inwestor stracił, ponieważ
siła nabywcza pieniądza spadła i dzisiejsze
1800 $ jest warte o wiele mniej niż 1800 $ z roku
2011 roku. Historia zna też niebezpieczne sytuacje, kiedy złoto było konfiskowane lub nawet

delegalizowane. Delegalizacja miała miejsce zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych,
a USA jest przecież krajem uważanym za ostoję
wolności i taka sytuacja teoretycznie nie powinna była mieć tam miejsca.

Giełda
Inwestycje na giełdzie przynoszą uśrednione
zwroty na poziomie ok. 10% rocznie.
Obecnie – w czasie trwającej od ponad roku
pandemii – giełda cały czas rośnie, ale przede
wszystkim dlatego, że Ameryka, a właściwie
cały świat, drukuje pieniądze, które następnie są
wpompowywane w gospodarkę, by ją ratować.
Taka strategia nie może jednak trwać wiecznie,
gdyż w dłuższej perspektywie niezwykle osłabia wartość pieniądza, a to oznacza inflację lub
– co gorsza – hiperinflację.
Z drugiej strony, jeśli zakończy się strategia

ratowania gospodarki poprzez dopompowywanie pieniędzy, giełda bardzo mocno straci, więc
nie ma dobrego wyjścia z tej sytuacji. Aktualnie
inwestycje na giełdzie są nacechowane znacznie większym ryzykiem niż w okresie przed
pandemią.

Inwestycje w nieruchomości
Rynek nieruchomości jest równie niepewny
i ciężko przewidzieć co się wydarzy. Zwróćmy
uwagę na to, że w okresie pandemii home office
stał się standardem. W wielkich miastach studenci mogą uczyć się z domu, firmy zabraniają
pracownikom przyjazdu do biura, ludzie tracą
pracę i wracają do swoich mniejszych miejscowości lub na wieś. Może się okazać, że inwestycje nieruchomości mogą być mało lub średnio
opłacalne. Co więcej, w powietrzu od lat wisi podatek katastralny, wynoszący od 1 do 3% rocznie od wartości nieruchomości. Kataster jest już
stopniowo wprowadzany w Unii Europejskiej,
której zależy na tym podatku, gdyż dzięki temu
można będzie legalnie zabrać ludziom ich nieruchomości tak zwaną odwróconą hipoteką.
Reasumując, inwestycje w nieruchomości stają
się ryzykowne i niepewne.

Warto też otworzyć się na inwestowanie środków w przyszłościowe, przemyślane biznesy.
Nie wiemy, jaki jest ciąg dalszy naszej historii
i jak świat będzie wyglądał w przyszłości. W dzisiejszych czasach nawet najbardziej szalone
prognozy mogą się sprawdzić.

Dlaczego tokenizacja?
Zależy nam, by każdy stawiający na dywersyfikację mógł wyjść poza inwestycje w kryptowaluty, kruszce czy nieruchomości.
Bazując na doświadczeniu i znajomości rynku,
ale też na naszej misji i wizji, będziemy tokenizować tylko dobre biznesy, dające ludziom możliwość dywersyfikacji i pomagające innym, będące blisko natury, przynoszące zdrowie i w ten
czy inny sposób zmieniające świat na lepsze.
W pierwszej kolejności zajęliśmy się tokenizacją
i rozwojem biznesu, który zajmuje się szeroko
rozumianym zdrowiem. To realna, sprawdzona
działalność z konkretną strategią rozwoju jasno
określoną w czasie, która już teraz przynosi wymierne zyski.

Dlaczego dywersyfikacja?

Dla kogo?

Dywersyfikacja jest według mnie konieczna i jest
to fundament bezpieczeństwa. Oczywiście warto mieć nieruchomości, tj. mieszkania, domy czy
ziemię. Warto mieć też surowce i kryptowaluty.

Weźmy dla przykładu inwestorów, którzy często
zwracają się do mnie z pytaniem, w co zainwestować pieniądze zarobione na hossie. Osoby te
dostają od nas gotowy pomysł, by część tych

środków zainwestować w biznes, którego nie
będą musieli obsługiwać, a który będzie wypłacał im czyste, stabilne zyski. Co więcej zainwestują w biznes, który potencjalnie będzie przynosił innym zdrowie.
Zanim w ogóle wymyślono tokenizajcę, świat
wyglądał tak, że strart-upy czy rozwijające się
firmy szukały wielkich graczy (tzw. Business
Angels), którzy byli skłonni zainwestować w ich
działalność i rozwój. Dzięki tokenizacji mniejsi
inwestorzy mogą brać udział w rozwoju biznesów, do których normalnie nie byliby dopuszczeni, i mogą czerpać zyski ze swoich inwestycji.
Dzięki tokenizacji nie potrzebujemy już jednego bogatego inwestora z milionem dolarów.
Możemy mieć milion inwestorów, z których
każdy zainwestuje jeden dolar i zbierzemy takie
same pieniądze.

Bazując
na doświadczeniu
i znajomości rynku,
ale też na naszej
misji i wizji, będziemy
tokenizować tylko
dobre biznesy, dające
ludziom możliwość
dywersyfikacji
i pomagające innym,
będące blisko natury,
przynoszące zdrowie
i w ten czy inny sposób
zmieniające świat
na lepsze.

PROJEKTOWANE ZUŻYCIE ŚRODKÓW
Koszty produkcji, prototypowania
nowych produktów, koszty
surowców oraz testów

20%
50%
30%

Koszty administracyjne
oraz koszty zatrudnienia

*rzeczywiste przeznaczenie środków może się zmieniać w zależności od bieżących potrzeb i decyzji biznesowych by.herbs

Koszty związane z kampaniami
marketingowymi, działaniami
sprzedażowymi oraz kosztami
związanymi z programowaniem
narzędzi marketingowych
i sprzedażowych.

*

ALE TO NIE WSZYSTKO
Naszym celem jest stworzenie Grupy kapitałowej, która skupiać będzie innowacyjne
firmy z sektora foodtech. W portfolio Grupy kapitałowej znajdą się tylko i wyłącznie
takie podmioty, które poza wizją i misją mają konkretne i policzalne cele oraz jasny,
konsekwentny plan rozwoju.
STAWIAMY NA UNIK ATOWE PRODUKTY, BARDZO DOBRE ZAPLECZE
PRODUKCYJNE, EKSPANSJĘ W POLSCE I NA RYNKI ZAGRANICZNE,
DYSTRYBUCJĘ DO KLIENTA DOCELOWEGO, JAK I DO BIZNESU – JEDNYM
SŁOWEM – DYWERSYFIK ACJĘ.
W oparciu o model Venture Building stworzymy jeden scentralizowany,
interdyscyplinarny zespół, który będzie zarządzać bieżącymi i nowymi
przedsięwzięciami. Tworząc parasol obejmujący wsparciem wszystkie spółki Grupy
kapitałowej, znacząco zwiększymy tempo wzrostu całej grupy.

I NAJWAŻNIEJSZE:

Możliwość nabycia tokenów Grupy kapitałowej w pierwszej kolejności będą
mieć osoby, które zaufały i kupiły tokeny by.herbs.

Sprzedaż z podatkiem VAT
Tokeny są sprzedawane wraz z podatkiem od towarów i usług (VAT). By.herbs zależy na działaniu w pełnej zgodności z prawem,
a wykorzystywanie koncepcji, które potencjalnie mogłyby skutkować brakiem nałożenia tego podatku, są zbyt ryzykowne. Zgodnie
z planem spółki, po zakończonej sprzedaży tokenów i wraz z rozwojem działalności, w odpowiednim czasie zostanie złożony wniosek
o zwrot podatku i jeśli by.herbs otrzyma te środki, to przeznaczy je na realizację celów z whitepaper, w tym w przeważającej części
na proces spalania tokenów.

Przed dokonaniem zakupu Tokenów dokładnie przeczytaj niniejszy Regulamin, a także – jeśli masz jakiekolwiek
wątpliwości – zadaj pytania.
Tokenizacja zawsze związana jest z ryzykiem, i jeśli chcesz uczestniczyć w tym projekcie, zależy nam, by twoja decyzja
była świadoma. Każdy potencjalny nabywca chcący zakupić Tokeny w ramach prowadzonej dystrybucji musi być świadomy
w szczególności następujących ryzyk:
1. Zmiany w środowisku podatkowym i prawnym (tokenizacja na chwilę obecną jest nieuregulowana);
2. Brak gwarancji by.herbs (oświadczenia w dokumencie stanowią wytyczne, którymi firma będzie kierowała się w działalności,
które jednak nie zawsze mogą być możliwe do realizacji w praktyce);
3. Zróżnicowanie dochodów (do procesu spalania by.herbs będzie przeznaczała 5% uzyskiwanych dochodów, ale by.herbs nie
jest w stanie zagwarantować osiągnięcia konkretnej kwoty dochodu);
4. Wahania kursowe (pomimo procesu spalania by.herbs nie może zapewnić jak zachowa się kurs, przy czym z pewnością
zwiększy to popyt i ograniczy podaż, co z punktu widzenia ekonomii musi dać efekt pozytywny);
5. Specyficzny rynek działalności (produkty zdrowotne coraz mocniej zdobywają rynek, jednak założenia co do rozwoju spółki
mogą się zmienić zgodnie z trendami);
6. Za bezpieczeństwo portfela i klucza prywatnego odpowiada nabywca tokenu by.herbs (by.herbs nie ma technicznej
możliwości zabezpieczenia tokenariuszy w tym zakresie).

Disclaimer
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostały przygotowane przez by.herbs zgodnie z jego najlepszą wiedzą
i starannością. Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie założeń projektu, przybliżenie osób współpracujących z nim
oraz przedstawienie zasad związanych z Procesem tokenizacji.
Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowi on porady, doradztwa inwestycyjnego i rekomendacji
inwestycyjnejani przyrzeczenia publicznego. Niniejszy dokument nie zastępuje postanowień Regulaminu Procesu tokenizacji
i należy go czytać ściśle w duchu postanowień Regulaminu.
Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa o by.herbs lub spółce, chodzi o Superhuman by nature Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi
(90-135), przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 40/1, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000868176, NIP 7252303962, kapitał zakładowy
w całości opłacony 10.000,00zł.

JEŚLI CHCESZ ŻYĆ W LEPSZYM
ŚWIECIE, WSPIERAJ FIRMY, KTÓRE
WSPIERAJĄ LEPSZY ŚWIAT.
I ZARABIAJ NA TYM.

madebyherbs.com
www.instagram.com/by.herbs
www.facebook.com/madebyherbs

Konsumenci powinni
wziąć odpowiedzialność
za swoje zdrowie. Inwestorzy
– za dywersyfikację swojego
portfela. Każdy konsument
może stać się inwestorem
i zarazem ambasadorem
marki, w którą wierzy, a każdy
inwestor może stać się
konsumentem.

