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WITAMY W ŚWIECIE
THE WOOF!

The Woof to smart obroża stworzona dla
psów, która łączy w sobie tracker GPS,
monitor zdrowia oraz monitor aktywności.
Naszym użytkownikom oferujemy również
ciekawe wyzwania, gry oraz mnóstwo
sposobów na komunikację z innymi
użytkownikami naszej aplikacji mobilnej. 

BARDZO INTELIGENTNA OBROŻA

WWW.THEWOOF.PL

nasza strona www

http://www.thewoof.pl/


THE WOOF W PIGUŁCE

The Woof to prawdziwy przedstawiciel internetu
rzeczy. Łączy w sobie technologię LTE-M oraz sieć
działającą w ponad 100 krajach, co daje naszym
użytkownikom poczucie bezpieczeństwa niezależnie
od tego czy spacerują wokół domu, czy są na
wakacjach tysiące kilometrów od domu.

TRACKER GPS

Monitor aktywności stworzony od podstaw dla
wszystkich ras. Innowacyjny monitor zdrowia.
Przechowywanie dokumentacji medycznej,
przypomnienia i inne funkcjonalności około medyczne.

PRAWDZIWY MONITOR ZDROWIA I
AKTYWNOŚCI

Rankingi, profile socjalne,
wyzwania i osiągnięcia. Stworzony
tak, żeby zapewnić użytkownikom
rozyrywkę.

MASA ZABAWY

mały, ale wielki!



POZNAJ NASZ ZESPÓŁ

Data scientist z pasją do psów i medycznych
zastosowań uczenia maszynowego. Laura od lat
pracuje ze startupami, podchodzi do problemów z
otwartością i zawsze znajduje ciekawe rozwiązania.

LAURA KRASOWSKA
DATA SCIENTIST

Janith łączy pracę w The Woof z pracą na
uniwersytecie Cambridge. Jest doskonałym
naukowcem, odpowiedzialnym za nasz monitor
zdrowia.

DR JANITH PETANGODA
MACHINE LEARNING SPECIALIST

Wnoszący krytyczną wiedzę weterynaryjną do
zespołu The Woof, doktor Robert jest młodym
lekarzem, który wierzy w potencjał technologii
w podnoszeniu jakości życia psich pacjentów.

DR ROBERT MOROZ
LEKARZ WETERYNARII

Programistka z wykształcenia, innowatorka z pasji.
Zakochana w psach od zawsze, swój pomysł na
obrożę zmieniła w badawczy startup. Wierzy, że The
Woof ma potencjał do zmiany tego, w jaki sposób
dbamy o zwierzęta dzięki zrozumieniu ich
zachowania lepiej.

ALEKSANDRA HADDAD
FOUNDER, DEVELOPER & DESIGNER

Z Magdą na pokładzie rozumiemy psy jeszcze
lepiej, ponieważ bardzo dużo ich problemów
zaczyna się w głowie. Zdrowie to nie tylko
zdrowie fizyczne i dzięki Magdzie nasz system
monitoruje również zmiany behawioralne.

MAGDA ZIELINSKA
ZOOPSYCHOLOŻKA

Programista z kilkoma dużymi projektami
na koncie (aplikacja Hamilton!). Dominik
ma innowacyjne podejście do problemów i
nie boi się wyzwań.

DOMINIK SZOCIK
FRONTEND DEVELOPER

Ramez łączy wykształcenie techniczne z
wiedzą i doświadczeniem w kierowaniu
zespołami. Absolwent studiów MBA na
Berlińskim ESMT. 

RAMEZ HADDAD
COO/CFO



NASZA MISJA

Chcemy dać właścicielom narzędzie, które
pomoże im zrozumieć ich podopiecznych lepiej,
a w konsekwencji lepiej o nich dbać. Chcemy
również przeprowadzić obszerne badania na
populacji psów domowych, w celu poszerzenia
naszej kolektywnej wiedzy o psach jako gatunku. 

CO TO OZNACZA?

OFEROWANIE NOWEJ JAKOŚCI
OPIEKI NAD PSAMI, DZIĘKI
ZASTOSOWANIU
INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ
TECHNOLOGICZNYCH.



DO 2025 ROKU CHCEMY
ZOSTAĆ LIDEREM BRANŻY
PET TECH & PET CARE W
EUROPIE I BYĆ OBECNI NA
NAJWIĘKSZYCH
EUROPEJSKICH RYNKACH.

NASZA WIZJA



ZNAMY PROBLEMY
WŁAŚCICIELI PSÓW

MAMY ZA MAŁO INFORMACJI

więc projektując The Woof skupiliśmy się na jakościowej lokalizacji,
wykorzystującej najnowsze technologie przeznaczone dla IoT. Wielu właścicieli
nie decyduje się na zakup trackera, bo nie widzą sensu wydawania pieniędzy na
abonament, nie używając go codziennie. Więc my dajemy im więcej.

GPS TO NIE WSZYTSKO
(ALE JEST BARDZO WAŻNY)

CO MÓWIĄ WŁAŚCICIELE

Większość z nas mierzy swoją dzienną aktywność czy jakość snu, a o ludziach
wiemy znacznie więcej niż o psiakach. Biorąc pod uwagę rolę, jaką psy
odgrywają w naszym codziennym życiu wiemy o nich naprawdę mało.
Chcemy to zmienić.

ZDROWIE JEST BARDZO WAŻNE
A w wielu przypadkach za późno zdajemy sobie sprawę, że coś jest z
naszym psem nie tak. Nasi czworonożni przyjaciele nie pokazują nam,
że coś ich boli, chyba, że jest to już naprawdę duży problem.
Natomiast w ich rutynie zachodzą małe zmiany, które łatwo
przeoczyć gołym okiem. The Woof je wyłapie.



PONIEWAŻ NAM O NICH MÓWIĄ

"Zastanawiałam się wiele razy ile więcej kilometrów pokonuje Psota na spacerze,
kiedy ja idę, a ona biega. Obroża ma funkcje, o których myślałam wiele razy, są
przydatne w życiu codziennym i interesujące."

AKTYWNOŚĆ SIĘ LICZY

- MAMA PSOTY

"Dużo jeździmy w nowe miejsca, sporo się ruszamy, dodatkowo nasza Łapka ma
dość niespokojny sen, fajnie byłoby sprawdzić czy ma go pod dostatkiem"

SEN TO ZDROWIE

- RODZICE ŁAPKI

"Lubimy aktywnie spędzać czas, ciekawa jestem porównania treningu
przygotowującego psa do zawodów psich zaprzęgów oraz normalnego spaceru w
podobnym przedziale czasowym"

WYZWANIA TO MOTYWACJA

-TATA HASKI



JAK THE WOOF ROZWIĄZUJE
PROBLEMY

Tryb lostdog w The Woof to lokalizacja w
czasie rzeczywistym, dzięki czemu zguba
szybko wróci do domu.

WIARYGODNY GPS

Nasz autorski system wykrywa zmiany
w zachowaniu i informuje właścicieli
o potencjalnym zagrożeniu. 

MONITOR ZDROWIA

Stworzony od zera, dla wszystkich
ras rozpoznawanych przez FCI,
nasz system aktywności
dopasowuje się do każdego psa.

PSIA AKTYWNOŚĆ

Stawiamy na holistyczne podejście do zdrowia,
więc poza monitorem aktywności oferujemy też
inne około medyczne funkcjonalności, jak
przechowywanie dokumentacji medycznej,
przypomnienia czy spersonalizowane
rekomendacje. 

ZDROWIE POD RĘKĄ

Nasza aplikacja mobilna pełna jest
dodatkowych funkcji, od tych zapewniających
rozrywkę, do tych po prostu przydatnych.

SOCIAL MEDIA

Wiemy, jak ważna jest zgrana społeczność,
więc od początku budujemy dobre relacje z
naszymi obserwatorami.

ZGRANA SPOŁECZNOŚĆ



PSI ŚWIAT W
KIESZENI

Najważniejszą funkcją naszej aplikacji jest
wyświetlanie skomplikowanych danych zebranych
przez The Woof w przejrzysty i przystępny sposób.

PODEJRZYJ WSZYSTKO

Dodatkowo dajemy użytkownikom możliwość
zapisywania wydarzeń, przypomnień, miejsc
niebezpiecznych (żeby spacery były bezpieczniejsze!)
czy po prostu ulubionych zdjęć psa.

ZAPISZ WSZYSTKO

I BAW SIĘ DOBRZE
A jako wisienka na torcie oferujemy też dobrą
zabawę, sporą dawkę motywacji i dużoooo wiedzy!



ZDROWIE
Z THE WOOF



Psy to zwierzęta, które żyją schematycznie, a zmiany w ich
zachowaniu mają zazwyczaj podłoże w problemach
zdrowotnych. Zmiany w poziomie aktywności, nadmierne
wylizywanie łap, drapanie, wycie czy szczekanie to często
objawy wskazujące na... no właśnie. Tego chcemy dowiedzieć
się w The Woof. Wykorzystując akcelerometr i mikrofon The
Woof wyłapuje szereg zachowań, które następnie klasyfikowane
są przez system i analizowane na serwerze pod kątem
odchyłów od normy dla danego psa. Tą normą jest profil psa,
który budowany jest przez pierwsze kilka tygodni noszenia
naszej obroży. Wraz ze wzrostem użytkowników, a tym samym
ilości danych, będziemy mogli z dużym prawdopodobieństwem
odpowiedzieć sobie na pytanie, z pierwszego akapitu- na co
wskazują zmiany w psim zachowaniu. Takich badań nie ma,
ponieważ bardzo trudno jest je przeprowadzić na grupie psów
domowych. The Woof chce to zmienić.

JAK TO DZIAŁA

CZYLI MONITOR ZDROWIA W THE WOOF



"Many chronic conditions can cause changes in a dog’s
activity. Conditions such as cardiac disease and
osteoarthritis can compromise mobility, whereas a
condition such as pruritus could increase an animal’s
activity." [2]

"Use of an accelerometer was adequate for at-home activity
monitoring, an important end point in clinical trials of

treatment for chronic disease and provided information
about daily activity that is unattainable by other methods." [1]

OPIERAMY SIĘ NA BADANIACH
NAUKOWYCH

[1]  "Evaluation of an accelerometer for at-home monitoring of
spontaneous activity in dogs"

[2]  "Evaluation of optimal sampling interval for activity
monitoring in companion dogs"



CO MONITORUJE
THE WOOF?

Drapanie czy lizanie może
wskazywać na szereg problemów
ze zdrowiem, jak i behawioralnych.

DRAPANIE I LIZANIE

Większość problemów
behawioralnych ma odzwierciedlenie
w jakości snu psa.

SEN

Ciężkie oddychanie, kaszel czy
charczenie to w połączeniu z innymi
zmianami podstawa do rozpoczęcia
diagnozy chorób serca.

ODDYCHANIE

Aktywność u psów to podstawowy
miernik zdrowia. Zmiany w ilości
aktywności to zazwyczaj pierwsze
objawy zagrożeń zdrowotnych.

AKTYWNOŚĆ

Zmiany w ilości jedzenia czy picia to
częste wyznaczniki problemów. 

JEDZENIE I PICIE



AKTYWNOŚĆ
Z THE WOOF



AKTYWNOŚĆ SIĘ LICZY

Aktywność jest indywidualna dla każdego psa,
więc podejście "one size fits all" nie ma tu
zastosowania. Psy różnią się nie tylko pod
względem rasy czy wieku, ale również, tak jak
ludzie, indywidualnie. Dwa owczarki niemieckie
mogą wykazywać kompletnie różne
zamiłowanie do aktywności. I to jest OK. The
Woof oferuje indywidualne podejście do psa,
uwzględniające wszystkie czynniki widoczne
gołym okiem takie jak wiek, rasa czy choroby, a
do tego bierze pod uwagę indywidualne
preferencje psa. Na tej podstawie wyliczany jest
system punktowy WoofPoints. 

ALE TRZEBA JĄ MĄDRZE MIERZYĆ





JAK DZIAŁAJĄ WOOFPOINTS?

Każdy pies jest inny, często to powtarzamy. Suche dane to
jedno, ale poszliśmy o krok dalej. Jedna chihuahua może
być kanapowcem, podczas gdy druga będzie wulkanem
energii. Rekomendowanie im takiej samej dawki
aktywności prawdopodobnie unieszczęśliwiło by obie.
Bierzemy więc pod uwagę to, jaki pies jest, żeby
promować świadome i odpowiedzialne podejście do
dbania o psy. 

DOPASOWUJEMY DO DANEGO PSA

Podczas rejestracji zadajemy dużo pytań. Wszystko po
to, żeby już na starcie mieć odpowiednio dużo danych
do wstępnych obliczeń.

BIERZEMY DANE OD UŻYTKOWNIKA

Dane wpływające na aktywność następnie przepuszczamy
przez nasz algorytm, aby otrzymać spersonalizowaną
punktację. System zbudowany jest wraz z lekarzem
weterynarii i innymi psimi specjalistami.

PRZELICZAMY JE

RASA & WIEK

ZDROWIE

PREFERENCJE

1

2

3



MOTYWACJA JEST
KLUCZOWA

STWORZYLIŚMY WIĘC SYSTEM, KTÓRY
MOTYWUJE

Świadome dbanie o psy to jedno, ale czasem nawet
najlepszemu właścicielowi brakuje motywacji,
szczególnie, gdy za oknem zimno i ponuro. Nasz system
motywuje do wspólnej aktywności na wiele sposobów.
Rankingi pozwalają na podejrzenie, jak nasz pies wypada
na tle innych. Wyzwania zachęcają do spacerów, a
osiągnięcia to dodatkowa motywacja, bo niektóre medale
zdobyć można tylko raz 😉 

"Nie widziałam czegoś tak fajnego na rynku. Bardzo chcielibyśmy
wypróbować, rywalizować w aktywności (byłaby to super

motywacja) i dzielić się codziennie naszymi wynikami na relacji na
Facebooku i Instagramie"



WIĘC MOTYWUJEMY

NASZYCH UŻYTKOWNIKÓW



RYNEK I 
KONKURENCJA



NASZE RYNKI

POLSKA: 50% GOSPODARSTW MA ZWIERZĘ

Because of technology choices we are ready to start expanding to foreign markets without the need to
implement any changes in our hardware or software. The Woof's app has both polish and english language

implemented from the start and our network works in over a 100 countries with no extra charges. We are also
capable of selling in the middle east- a surprisingly large market with little coverage. 

NIEMCY: 45% GOSPODARSTW MA ZWIERZĘ

USA: 40% GOSPODARSTW MA ZWIERZĘ



Rynek akcesoriów dla zwierząt ma do 2025r osiągnąć wartość
$41.4 miliardów. W 2019r rynek akcesoriów typu wearables dla
psów wart był $4.7 miliarda, a w 2026r ma być wart aż $12
miliardów. Oznacza to 23% wzrost w skali roku.

PET TECH TO PRZYSZŁOŚĆ

wartość rynku zoologicznego w miliardach $

2019 2026
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AKTUALNA WARTOŚĆ GLOBALNEGO 
RYNKU ZOOLOGICZNEGO (2022)

$261 MLD

$350.2 MLD
PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ GLOBALNEGO 

RYNKU ZOOLOGICZNEGO W 2027 R 

WARTOŚĆ RYNKU ZOOLOGICZNEGO W POLSCE 

PLN5 MLD

LICZBY MÓWIĄ SAME ZA SIEBIE



A TRENDY NAM
SPRZYJAJĄ

Zarówno w Polsce, jak i na świecie przybywa osób identyfikujących się
jako "pet parents" czyli psi rodzice. Z badania przeprowadzonego przez
agencję Bigeye w 2019 r wynika, że 95% właścicieli zwierząt uważa ich za
członków swojej rodziny.

PET PARENTS

Psy w hotelach traktowani są jak goście, są im zapewniane miski i legowiska.
W restauracjach pojawiają się menu dla psów, a portale społecznościowe
pełne są profili zwierząt. Z badań przeprowadzonych w 2016 r wynika, że
dorosły właściciel psa umieszcza zdjęcie swojego podopiecznego lub wpis na
jego temat w mediach społecznościowych średnio sześć razy w tygodniu.

HUMANIZACJA ZWIERZĄT

Coraz więcej osób mieszka samemu, w USA jest to aż 28% ludności. Millenialsi, czyli najliczniejsza obecnie grupa
konsumentów, odkłada zakładanie rodziny na później. Osoby na emeryturze żyją dłużej i cieszą się lepszym
zdrowiem. Wszystkie te czynniki wpływają na chęć posiadania zwierząt i widoczną w ostatnich latach rosnącą liczbę
psów w naszych domach.

CORAZ WIĘCEJ PSÓW, CORAZ WIĘCEJ ADOPCJI



KONKURENCJA
Większość naszej konkurencji skupia się wyłącznie na lokalizacji, dając użytkownikom mało funkcjonalności w stosunku
do ceny. Jest to częsty temat pojawiającym się wśród właścicieli psów rozważających zakup smart obroży. W The Woof

skupiliśmy się na holistycznym podejściu do opieki nad psami i dostarczeniu produktu, który przydaje się każdego dnia,
dając właścicielom wartościowe informacje o ich psie. 



NASZA KONKURENCJA

Cena - $ 150 + $ 100 /rok
Obroża implementująca technologię LTE-M.
W sprzedaży od 2019, oceniana jako
najlepszy tracker na rynku.

FI COLLAR

Cena - $ 70 za tracker, bez GPS.
Bardzo sensowny monitor aktywności,
mają własny system punktowy.

FITBARK

Cena- ~40$
Brytyjski monitor aktywności. Nie posiada
GPS'a.

PITPAT

Cena- 55-100 € + from 4 € / month.
Zatrudniają ponad 100 pracowników i
mają ponad 300 000 płacących klientów
(dane z 2016).

TRAACTIVE

Cena 239 zł + 19.99/msc
Produkt Polski, natomiast z
bardzo słabymi opiniami.

PETGRAM



CO NAS WYRÓŻNIA

 Od samego początku jesteśmy w kontakcie z
naszymi potencjalnymi użytkownikami.
Słuchamy ich opini i tego, co jest dla nich
istotne w takim produkcie. The Woof jest więc
odpowiedzią na realne potrzeby właścicieli
psów.

RELACJE Z KLIENTAMI

Skupiliśmy się na stworzeniu systemu dla psów. The
Woof powstał od zera, biorąc pod uwagę wszelkie
niuanse związane z psami, jak np. to, gdzie noszony
będzie The Woof i jak może to wpłynąć na pomiary.
Mierzymy to, co ma sens i co faktycznie może pomóc
zarówno właścicielom, jak i weterynarzom.

TECHNOLOGIA STWORZONA DLA PSÓW

Nie obiecujemy niczego, czego nie możemy zrobić.
Niektóre produktu na rynku obiecują złote góry, po to
żeby spalić się krótko po starcie. Obroża nie zmierzy
temperatury psiego ciała czy pulsu, bo to fizycznie
niemożliwe. To co obiecuje The Woof ma mocne plecy
naukowe i przy odpowiednio dużej ilości pracy zostanie
osiągnięte.

ZDROWE PODEJŚCIE

Nie oznacza to, że nie myślimy o przyszłości.
Zaprojektowaliśmy The Woof tak, żeby móc łatwo
rozszerzyć linię naszych produktów o dodatki
umożliwiające bardziej skomplikowane pomiary. Do
naszego trackera wpiąć będzie można szereg urządzeń
pomiarowych, dzięki czemu właściciele chorych psów
będą mogli mieć lepszą kontrolę nad podopiecznymi w
domowym zaciszu.

I MYŚLENIE PRZYSZŁOŚCIOWE



A DANE RZĄDZĄ
WSPÓŁCZESNYM ŚWIATEM

NAKRĘCAJĄ NAS DANE

Dane to współczesne złoto. Dają nam ogromne możliwości zarówno
badawcze, jak i komercyjne. Dzięki czujnikom w The Woof i systemowi
zdolnemu do oznaczania zachowań, nasz projekt generować będzie
ogromne ilości danych o kolosalnej wartości. Nie ma na świecie
dostępnych badań o psach domowych na taką skalę, ponieważ nie ma
narzędzi pomiarowych. The Woof minimalizuje udział właściciela w
oznaczaniu danych, co sprawia, że system dostępny jest dla każdego.
Zebrane informacje mogą być ogromnym wsparciem dla uczelni
weterynaryjnych, ale również pomóc w personalizowaniu produktów
dla właścicieli psów. Kontaktowali się z nami już producenci aplikacji
dla zwierząt czy przedstawiciele ubezpieczalni oferujących psie
ubezpieczenia, dla których takie dane to klucz do sukcesu.

CO TO OZNACZA?



NASZA
PRZYSZŁOŚĆ



THE WOOF TERAZ
W CIĄGU 11 MIESIĘCY PRZESZLIŚMY OD POMYSŁU DO GOTOWEGO URZĄDZENIA,
MVP APLIKACJI MOBILNEJ ORAZ APLIKACJI SERWEROWEJ, POZWALAJĄCEJ NA

PRACE Z OGROMNĄ ILOŚCIĄ DANYCH ZBIERANYCH PRZEZ NASZ SYSTEM. 

W pełni działające urządzenie w dwóch rozmiarach.
MVP aplikacji mobilnej na systemy iOS i Android.
Backend pod przechowywanie, sortowanie i pracę z danymi zebranymi przez obrożę.
WoofPointsy (system aktywności) dla wszystkich ras rozpoznawanych przez FCI.
Dobre kontakty z użytkownikami, pozyskaliśmy setki osób zainteresowanych naszą obrożą.

1.
2.
3.
4.
5.

W GRUDNIU 2021 R POZYSKALIŚMY FINANSOWANIE OD FUNDUSZU EVIG ALFA I
ROZPOCZĘLIŚMY PRACĘ NAD THE WOOF. STWORZYLIŚMY:

AKTUALNIE TESTUJEMY SYSTEM Z WIĘKSZĄ GRUPĄ
UŻYTKOWNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH I PLANUJEMY START

PRZEDSPRZEDAŻY JESZCZE W GRUDNIU.



Październik/ Listopad

Alfa testy obroży i
aplikacji,
wprowadzanie zmian i
usprawnień

Listopad/ Grudzień

Testy alfa i beta

Grudzień

Obszerne testy beta,
rozpoczęcie procesu
certyfikacji RF i CE

Styczeń- marzec

Wprowadzanie usprawnień
do algorytmów na
podstawie zebranych
danych, rozpoczęcie
przedsprzedaży, testy 

Marzec i kolejne

Kampania
marketingowa i
start sprzedaży

ROADMAPA
NASZYM GŁÓWNYM CELEM W Q4 2022 I Q1 2023 SĄ OBSZERNE TESTY BETA.

OCZYWIŚCIE CHCEMY ZACZĄĆ SPRZEDAŻ JAK NAJSZYBCIEJ, ALE ZALEŻY NAM NA
JAKOŚCI NASZEGO SYSTEMU I ODPOWIEDNIO DUŻEJ ILOŚCI DANYCH. DODATKOWO
TESTY BETA PROWADZIMY Z PSAMI WIDOCZNYMI W SOCIAL MEDIACH, WIĘC NASZE

TESTY GENERUJĄ DUŻE ZAINTERESOWANIE SAMYM PRODUKTEM.



CZEGO POTRZEBUJEMY

2 500 000 PLN

KOSZTY OPERACYJNE
1 200 000 PLN 800 000 PLN500 000 PLN

MARKETINGPRODUKCJA URZĄDZEŃ

Koszty operacyjne na następny rok
działania spółki, pokrywający
wynagrodzenia dla pracowników,
koniecznie zmiany w hardware, koszty
biura i inne koszty związane z
prowadzeniem działaności.

Chcemy zainwestować w produkcję
urządzeń, żeby zapobiec przestojom w
sprzedaży z powodu braku
komponentów elektronicznych. Cały czas
pojawiają się problemy z dostępnością
części, więc chcemy być na to gotowi. 

Solidna kampania marketingowa
to klucz do sukcesu. Do tej pory
nie mieliśmy budżetu na
działania promocyjne, a cały nasz
traffic był generowany
organicznie.



DZIĘKUJEMY ZA
UWAGĘ

w razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu
aleksandra.haddad@thewoof.pl

mailto:aleksandra.haddad@thewoof.pl

