
MAMY JEDEN
CEL:
ZREWOLUCJONIZOWAĆ
PODEJŚCIE DO
OPIEKI NAD PSAMI



SMART OBROŻA DLA PSÓW...

The Woof to smart obroża stworzona dla psów, która łączy w sobie tracker
GPS oraz tracker sygnałów witalnych. I tutaj zaczyna robić się ciekawie.
Trackery GPS dla psów to urządzenia znane i lubiane przez użytkowników, ale
dla nas- trochę nudne. Postanowiliśmy stworzyć coś, co zrewolucjonizuje
rynek i pozwoli nam poznać i zrozumieć naszych czworonożnych przyjaciół
lepiej, a przy okazji przyda się również w przypadku, gdy nasz psiak zdecyduje
się na wędrówkę solo.  The Woof to system napędzany przez nasz autorski
hardware, ale cała magia dzieje się w chmurze. Pracujemy z ogromną ilością
danych żeby przekazywać właścicielom, a w perspektywie każdemu, dla kogo
liczą się psy, informacje o zdrowiu i zachowaniu podopiecznych do jakich
wcześniej nie było dostępu.

...NOWE MOŻLIWOŚCI DLA ŚWIATA PET CARE



MONITORUJEMY
PARAMETRY WITALNE

DANE, DANE I JESZCZE RAZ DANE
Czy wspomnieliśmy, że dla nas liczą się dane? 😉

The Woof jako tracker zbiera ogromne ilości danych o psie, a nasza aplikacja drugie
tyle odnośnie chorób, przyzwyczajeń, szczepień, badań leków, karm czy suplementów.  

Daje nam to ogromny potencjał badawczy i ogromne możliwości komercyjne. 
The Woof jest rozwiązaniem unikalnym na skalę światową, ponieważ naszym celem
jest badanie psów w warunkach domowych bez aktywnego angażowania właścicieli.

Użytkownik korzysta z The Woof jak z normalnego trackera GPS, dostając od nas
dodatkowe, wnikliwe informacje o zdrowiu i aktywności pupila. Win win!

Jedzenie, picie, drapanie, lizanie, kichanie, kaszlenie, szczekanie czy wycie- mierzymy
wszystko, co da się zmierzyć. 

Pomagamy właścicielom zrozumieć ich psy lepiej- każdego dnia.

ROZWIĄZUJEMY REALNE PROBLEMY
Od początku skupiamy się na realnych problemach właścicieli psów. The Woof został stworzony

na podstawie informacji zebranych od setek właścicieli czworonogów.

WWW.THEWOOF.PL

sprawdź naszą www

http://www.thewoof.pl/


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
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AKTUALNA WARTOŚĆ GLOBALNEGO 
RYNKU ZOOLOGICZNEGO (2022)

$261 BLN

$350.2 BLN
PRZEWIDYWANA WARTOŚĆ GLOBALNEGO 

RYNKU ZOOLOGICZNEGO W 2027 R 

WARTOŚĆ RYNKU ZOOLOGICZNEGO W POLSCE 

PLN5 BLN

RYNEK ZOOLOGICZNY



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. 



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



THE WOOF TERAZ
W CIĄGU 12 MIESIĘCY PRZESZLIŚMY OD POMYSŁU DO GOTOWEGO URZĄDZENIA, 

 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.
Nawiązaliśmy współpracę z Google, otrzymaliśmy $100 000 na Google Cloud Platform (całość naszego
backendu zbudowana jest na GCP)
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W GRUDNIU 2021 R POZYSKALIŚMY FINANSOWANIE OD FUNDUSZU EVIG ALFA I
ROZPOCZĘLIŚMY PRACĘ NAD THE WOOF. STWORZYLIŚMY:

AKTUALNIE PROWADZIMY BETA TESTY  Z WIĘKSZĄ GRUPĄ
UŻYTKOWNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH I PLANUJEMY START

PRZEDSPRZEDAŻY PO ZAKOŃCZENIU RUNDY FINANSOWANIA



CZEGO POTRZEBUJEMY

2 500 000 PLN

KOSZTY OPERACYJNE
1 200 000 PLN 800 000500 000 PLN

MARKETINGPRODUKCJA URZĄDZEŃ

Koszty operacyjne na następne 18 msc
działania spółki, pokrywające
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

