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W Browarze Tenczynek !"czymy histori# 
z nowoczesno$ci". Tradycja piwowarstwa 
w Tenczynku si#ga po!owy XVI wieku. 
W lokalnym browarze doskonalono recep-
tury piwa, które zyska!o s!aw# w Europie. 
Dzi$ o idealne warunki warzenia piwa 
i o jego smak dba g!ówny piwowar Browa-
ru Tenczynek Sebastian Jab!o%ski. 
Piwa sporz"dzone wed!ug jego autorskich 
receptur zdoby!y kilkana$cie medali kon-
kursów bran&owych. Dzi#ki po!"czeniu 
szacunku dla tradycji i nowatorskiego 
podej$cia do produkcji i sprzeda&y piwa 
tworzymy nowy, regionalny skarb.

Gdzie powsta je 
Piwo Świeże i kto 
za nie odpowiada?







Czym jest sklep 
z Piwem Świeżym?

To unikatowe miejsce, do którego prosto 
z Browaru Tenczynek, z zachowaniem 
ci!gu ch"odniczego, przywozimy Piwo 
#wie$e. To sklep, w którym dost%pne s! 
zawsze 3 rodzaje &wie$ego piwa. Rozlewa-
ne na miejscu, przy kliencie, do 1 litrowych 
butelek PET zachowuje najwy$sze para-
metry jako&ciowe – piwo tak &wie$e jak 
to tylko mo$liwe. Stosowane przez nas 
butelki nie wp"ywaj! na smak i jako&' 
piwa, a tak$e mog! podlega' pe"nemu 
recyklingowi.



















niski koszt adaptacji 
Koszt adaptacji dotychczasowych lokali nie przekroczył 50k. 
Białe ściany, nalewak, lodówka, drewniany regał, szafa, szyld. To wszystko. 

niskie koszty sta!e funkcjonowania
Powierzchnia lokalu to 20-40m2 z czynszem nie większym niż 3,5k-4,5k netto. 
Media na poziomie 0,5k. Całość obsługuje zespół max 3 pracowników. 

wysoka rentowno"#
Zysk (brutto na sprzedaży) na poziomie sklepu z samym piwem świeżym
na poziomie 10-18 k miesięcznie przy obrotach brutto na poziomie 70-100k. 

potencja! budowania sprzeda$y
Wprowadzenie sprzedaży alkoholi z grupy produktów Manufaktury 
Wódki i Piwa: wódki, wódki kraftowe, okowity, whisky, produkty BUH.



wynik finansowy dzia!aj"cych lokali krakowskich za lipiec / grudzie# 2021

Okres zimowy to od lat najmniej korzystny 
okres dla sieci. Nie mniej nawet przy takich 
obrotach lokale generują wynik dodatki
oraz dodatkowy zysk dla Grupy. 

W okresie wakacyjnym lokale działały 
dopiero 2 miesiące i realizowały obrót 
netto na poziomie 50-60k netto tylko 
w oparciu o produkty z kategorii piwo. 

Szerokie działania promocyjne 
dla sieci rozpoczną się po osiągnięciu 
liczby 12-14 lokali, co przełoży się 
na wzrost obrotów sieci.

KRAKÓW lip.21 KRAKÓW gru.21

Starowiślna Czarnowiejska Starowiślna Czarnowiejska Zabłocie

Obrót netto 58 475,45 zł 51 061,31 zł Obrót netto 40 101,77  zł 36 562,67  zł 24 668,69  zł 

Koszty stałe 2 595,58 zł 4,44% 2 284,80 zł 4,47% Koszty stałe 2 653,58  zł 6,62% 2 342,80  zł 6,41% 3 368,72  zł 13,66%

Koszty zmienne 1 029,58 zł 1,76% 1 188,76 zł 2,33% Koszty zmienne 573,29  zł 1,43% 753,81  zł 2,06% 604,35  zł 2,45%

Koszty pracownicze 7 174,00 zł 14,67% 9 978,00 zł 16,80% Koszty pracownicze 7 023,33  zł 17,51% 7 023,33  zł 19,21% 7 023,33  zł 28,47%

Koszty towarowe 23 715,95 zł 40,56% 24 251,09 zł 47,49% Koszty towarowe 19 834,00  zł 49,46% 17 444,00  zł 47,71% 10 798,85  zł 43,78%

Koszty sprzedaży 5 536,40 zł 9,47% 5 202,90 zł 10,19% Koszty sprzedaży 1 890,06  zł 4,71% 1 794,94  zł 4,91% 1 259,02  zł 5,10%

Zysk operacyjny [WYNIK OPER] 16 303,94 zł 27,88% 6 035,76 zł 11,82% Zysk operacyjny [WYNIK OPER] 6 007,51  zł 14,98% 5 083,79  zł 13,90% (505,58) zł -2,05%

Zysk bez wew. marży na produktach 
(po kosztach wytworzenia)

38 053,87 zł 65,08% 26 267,75 zł 51,44% Zysk bez wew. marży na produktach 
(po kosztach wytworzenia)

12 949,41  zł 26,25% 11 189,19  zł 24,88% 3 274,02  zł 10,79%

Finanse projektu



Aktualne, zimowe obroty 3 sklepów 
kształtują się między poziomem 
podstawowym a realnym. 

Roczny RZiS przy 100 otwartych sklepach (rok 2024) (w tysiącach PLN)
2024 2024 2024

optymistyczny realny podstawowy

I przychody ze sprzedaży 97 561 78 049 63 415
II koszty wytworzenia -75 513 -64 410 -56 083

III Zysk brutto na sprzedaży 22 048 13 638 7 331
IV koszty ogólnego zarządu -6 438 -6 438 -6 438
V koszty sprzedaży
IX zysk na działalności 15 610 7 200 893
XI koszty finansowe -770 -770 -770

XII Zysk brutto 14 840 6 430 123
XIII podatek dochodowy -2 820 -1 222
XIV Zysk netto 12 020 5 208 123

12 020 5 208 123

23 768 19 014 15 449
35 788 24 223 15 572

* marża Tenczynek Dystrybucja 100% kosztów produkcji

zysk netto TENCZYNEK ŚWIEŻE
zysk netto TENCZYNEK DYSTRYBUCJA (100% 
marży)

zysk GRUPA

Został opracowany kompleksowy 
model rozwoju sieci w oparciu o trzy 
warianty. Model uwzględnia budowanie 
sprzedaży w oparciu tylko o produkty 
z kategorii piwo świeże – nie 
uwzględnione zostały mocne alkohole, 
piwo butelkowe oraz planowana do 
wdrożenia w tym roku Wódka Świeża.

Nawet przy takich obrotach 
w 2024 roku i liczbie 100 sklepów 
sieć osiąga wynik dodatni, 
wypracowując dla Grupy zysk 
na poziomie ponad 15 milionów złotych.

Finanse projektu
szacowany roczny rachunek wyników sieci Sklepy !wie"e
przy 100 otwartych sklepach (rok 2024) 
*w tys i!cach PLN





potencja! medialny



potencja! medialny



Identyfikacja 
wizualna

Opracowane zosta!y wybrane elementy 
identy"kacji wizualnej, które wyró#niaj$ 
sklepy ze %wie#ym piwem prostot$ 
i jednoznacznym przekazem.

Identy"kacja zawiera takie elementy jak: 
szyldy, etykiety na butelki PET, tablice 
z cenami aktualnie dost&pnych rodzajów 
piwa, plakaty z adresami sklepów, torby 
z has!em promocyjnym i gra"k$, koszulki 
dla pracowników. 





Komunikacja na FB 

Zdj!cia „z r!ki” ze sklepu, codzienne publikacje tego, 
co jest aktualnie dost!pne w sklepach.



Reklamy na profilu

Reklamy kierowane na poszczególne sklepy, 
odleg!o"# +2/3 km wokó! sklepu.



Reklamy na profilu

Reklamy testowe na piwo noc! - podniesienie sprzeda"y 
w godzinach 22-24, gdy spada liczba odwiedzin sklepu.



Reklamy na profilu

Reklamy ogólne, na szeroki zasi!g, buduj"ce #wiadomo#$ marki, 
t%umacz"ce ide! piwa #wie&ego.



Outdoor

Wykorzystanie paczkomatów, billboardów, 
no!ników typu citylight kierunkuj"cych 
przechodniów, pasa#erów komunikacji 
miejskiej, kierowców do sklepów.



Outdoor

Wykorzystanie paczkomatów, billboardów, 
no!ników typu citylight kierunkuj"cych 
przechodniów, pasa#erów komunikacji 
miejskiej, kierowców do sklepów.



Koncepcja kolejki

Wn!trza sklepu wraz z modelami/statystami, 
ukazane w konwencji fenomenu kolejki jak za PRL-u.

Foto i video z sesji wykorzystane zostanie do dzia"a#
promocyjnych w social mediach, a tak$e w kampanii
outdoorowej.

Pomys" operuje w bezpiecznej i zawsze pozytywnej 
stre%e skojarze#. W gr! wchodz& optymistyczne 
asocjacje i resentyment do lu'nych skojarze# oko"o 
PRL-owskich wsród absolutnie ca"ej grupy docelowej.



Wprowadzenie do asortymentu 
szklanek/ku!i z logo Browar Tenczynek
/Piwo "wie#e.
 

Kieliszki do Okovit w opakowaniu
(zestaw okovita + kieliszek).

Zwrot butelek PET – zni#ka na zakup 
piwa przy zwrocie butelki lub zgniatarka 
butelek w ka#dym sklepie.

Wzmocnienie dzia$a% promuj&cych mocne 
alkohole – instalacja z mocnych alkoholi  
w witrynach. 

Wdro#enie dzia$a% pod k&tem turysty 
zagranicznego, t$umaczenia piw i alkoholi. 

Udost'pnienie aplikacji ze zmian& nazwy 
Go pos (Tenczynek "wie#e).

Wspó$praca z lokalnymi przewodnikami.
 

Telewizory i ekrany w witrynach 
((lmy prezentuj&ce rodzaje piw pl/eng, 
infogra(ki z procesem destylacji, 
warzenia piwa, krótkie wstawki/(lmiki/
infogra(ki z dost'pnymi rodzajami piw 
– ekrane umieszczone w witrynach 
widoczne dla przechodniów).

Zaproszenie do nalewania piwa 
lokalnych artystów.

Pomysły





Kraków
Starowiślna (otwarty)

Czarnowiejska (otwarty)

Zabłocie (otwarty)

Wroc!aw
Drobnera (oczekiwanie na koncesję)

Sarnia (oczekiwanie na koncesję)

Tarasy Grabiszyńskie (oczekiwanie na koncesję)

Ruska (finalizacja umowy)

Bulwar Ikara (finalizacja umowy)

Warszawa
Postępu (początek prac remontowych)

Kaliny Jędrusik (początek prac remontowych)

Solec (początek prac remontowych)

Bartycka (finalizacja umowy)

Puławska (finalizacja umowy)

Plac Narutowicza (finalizacja umowy)

Chrzanowskiego (finalizacja umowy)

Hala Koszyki (finalizacja umowy)

Katowice
Rynek (finalizacja umowy)

Cel – 100 lokali 
do ko"ca 2023 roku
Oznacza to dla nas otwarcie 3-5 lokali w miesiącu. 
Skupiamy się na obecnych i dawnych miastach wojewódzkich 
oraz na kluczowych destynacjach turystycznych, inwestując w lokale wynajmowane i kontenery mobilne.

*Stan na 10 lutego 2022



Piwo Świeże, 
Wódka Świeża 
dziś z Browaru
Tenczynek

Piwo Świeże, 
Wódka Świeża 
dziś z Browaru
Tenczynek

Napis na froncie nachodzący na szybę (takiej samej wielkości jak napis na boku

Piwo Świeże, 
Wódka Świeża 
dziś z Browaru
Tenczynek

Front z fragmentem napisu bocznego
oraz nazwą powtórzoną wewnątrz jako świecący kaseton na ścianie.

Piwo Świeże, 
Wódka Świeża dziś 
z Browaru Tenczynek

Rozwój sieci poprzez model kontenerowy w oparciu o kontenery własne 
oraz poprzez zewnętrzną spółkę z udziałem środków z PFR.

Kontenery zlokalizowane na terenie parkingów, należących do centrów 
handlowych oraz w sezonowych punktach turystycznych.

Rozwój sieci w oparciu 
o kontenery mobilne



osobny projekt 
we współpracy z funduszem 

do rozwijania sieci 
sklepów Tenczynek Świeże

poprzez kontenery

spółka celowa, 
powołana do rozwoju sieci 

poprzez zakup lokali, adaptację
i sprzedaż sklepu z najemcą

Model 
kontenerowy Partnerzy 

strategiczni

Inwestorzy 
prywatni

Model 
flipowy

Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A.

produkty BSB

Szerokie finansowanie 
dla rozwoju projektu





Janusz Palikot
Twórca sukcesu takich firm jak Ambra, Polmos Lublin czy Browar Tenczynek. W latach 1994-2000 pełnił funkcję
Prezesa Zarządu w spółce Ambra SA, która jako pierwsza spółka winiarska w Polsce wypromowała portfel silnych marek własnych. 
Odpowiedzialny za stworzenie takich marek jak Dorato, Cin&Cin, Fresco czy Wódka Żołądkowa Gorzka De Lux, które znamy 
z półek sklepowych praktycznie wszystkich sklepów w Polsce. Jako pierwszy wprowadził na rynek zupełnie innowacyjne 
produkty typu Piccolo. Jest także twórcą rekordowej kampanii w polskim equity crowdfundingu – Tenczyńskiej Okovity. 

Tomasz Czechowski
Przedsiębiorca oraz manager. Od wielu lata związany z działalnością̨ handlową, szczególnie w sektorze HORECA. 
Swoją karierę̨ zaczynał zarządzając siecią restauracji. Sprzeda wszystko co dostanie do sprzedania. 

Sebastian Jab!o"ski
Piwowar, odpowiedzialny za receptury piw warzonych w Browarze Tenczynek. Swoją przygodę z piwowarstwem zaczynał 
od piwowarstwa domowego, następnie zdobywał doświadczenie, pracując w rodzimych browarach. Piwa według jego receptur 
w ciągu roku zdobyły 11 rożnych medali na 4 rożnych profesjonalnych konkursach branżowych w Polsce. 

Jakub Borowski
Dyrektor sprzedaży w Browarze Tenczynek. W projekcie Tenczynek Świeże odpowiedzialny za obszar osiągania celów sprzedażowych w sieci. 
Manager z wieloletnim doświadczeniem w branży alkoholowej. Całe życie zawodowe związany ze sprzedażą. Stale poszerza swoje umiejętności 
z tym związane. Lubi dobre alkohole oraz piesze podróże po górach.

Alicja Dejneka
Odpowiedzialna za operacyjną stronę projektu Tenczynek Świeże. Posiada 15 lat doświadczenia w zarządzaniu zespołami operacyjnymi. 
Zaczynała od sieci w branży fitness a równorzędna pasja przeniosła ją do branży piwnej. Dzięki zdobytemu doświadczeniu 
z każdym z łatwością nawiązuje przyjazne relacje.

Marek Guzowski
Odpowiedzialny za całość projektu Tenczynek Świeże, w tym w szczególności za rozwój sieci. Menedżer i konsultant zarządzania 
z ponad 15 letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu firm przez procesy zmiany oraz w rozwoju i ekspansji sieci. Wspierał zarządy,
kadrę menedżerską i całe zespoły takich firm jak 3M, BOSCH, CBRE, DACHSER w budowaniu struktur sprzedażowych, 
systemów do zarządzania zasobami ludzkimi. Skutecznie łączy potrzeby zespołów z potrzebami organizacji i struktury. 





Otwarcie 50 sklepów 
stacjonarnych 
do ko!ca 2022 roku

Koszty związane z adaptacją i rozruchem nowych sklepów. 
Koncentracja na największych miastach wojewódzkich:
- Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań, Łódź, Trójmiasto 
oraz największe miasta Województwa Śląskiego.

2 700 000 z!

Zakup 10 kontenerów
mobilnych

Koszty związane z zakupem, wyposażeniem i rozruchem. 
Koncentracja na lokalizacjach sezonowych, obecność
na kluczowych festiwalach, sprzedaż za granicą 
lub w innych, celowanych, prestiżowych lokalizacjach

1 800 000 z!

Cel inwestycji



Wartość jednego udziału 40 500 zł

(1) gwarancja odkupu przez MPWiW dla każdej umowy niezależnie od kwoty
(2) inwestycje pow. 100.000 zł (3 udziały: 121.500 zł): art. 777§ 1pkt 5 KPC

inwestycja: 40 500 – 200 000 zł
BSB 24 miesiące – 10% rocznie czyli 120%

inwestycja: powyżej 200 000 zł
BSB 24 miesiące – 12% rocznie czyli 124%

cena emisy jna

oferta

zabezpieczenie

Oferta inwestycy jna



Pakiet I 40 500 z! ( jeden udzia!)
Produkty dostępne w sklepach z piwem świeżym o wartości 1 500 zł.

Pakiet II 81 000 z! (dwa udzia!y)
Produkty dostępne w sklepach z piwem świeżym o wartości 3 000 zł.

Pakiet III 162 000 z! (cztery udzia!y)
Produkty dostępne w sklepach z piwem świeżym o wartości 6 000 zł.

Pakiet IV 243 000 z! (sze"# udzia!ów i wi$cej)

Produkty dostępne w sklepach z piwem świeżym o wartości 10 000 zł.
Spotkanie w TapRoomie w Browarze Tenczynek z Zarządem Spółki, 
połączone z kolacją degustacyjną, Foodparingiem i zwiedzaniem Browaru.

Pakiety inwestorskie



FAQ
Sk!d pewno"#, $e sie# Sklepów %wie$ych da si& rozwin!# tak szybko?
Nad otwarciami czuwa zespół ekspansji – 2 dedykowanych specjalistów, doświadczonych w rozwoju sieciowych 
konceptów sprzedażowych i gastronomicznych, sieć lokalnych partnerów nieruchomościowych oraz zespół otwarć, 
wsparty profesjonalną firmą budowlaną. Koszty otwarcia wahają się od 40-80k a czas prac adaptacyjnych 
to nie więcej niż 2 tygodnie + czas oczekiwania na koncesję w zależności od miasta od 2-4 tygodni. Dodatkowym 
elementem, pozwalającym z optymizmem patrzeć na ekspansję i jej sukces jest fakt, iż sklepy z Piwem Świeżym 
mają niskie wymagania w zakresie wiedzy specjalistycznej co do zatrudnianych ludzi – poszukiwani są sprzedawcy / 
kasjerzy a rozpoznawalność i atrakcyjność marki ułatwia rekrutację.

Jak sie# zamierza osi!ga# oczekiwane wyniki?
Politykę sprzedaży w sklepach z piwem świeżym nadzoruje zespół doświadczonych managerów z bogatym 
doświadczeniem branżowym oraz w nietypowych konceptach sieciowych. Budżet na działania marketingowe 
na 2022 rok to ponad 2 mln złotych. Sklepy z piwem świeżym będą również pośrednim beneficjentem działań 
marketingowych Grupy Manufaktury Piwa Wódki i Wina S.A. dla produktów flagowych.

Dlaczego nie lepiej skupi# si& na sprzeda$y w sieciach i horeca?
Sklepy z Piwem Świeżym, poza zyskiem dla samej sieci, generują zysk dla Grupy MPWiW. Sprzedaż do sklepów 
wielkopowierzchniowych i sieci HoReCa jest realizowana równolegle, dla zwiększania zasięgu i rozpoznawalności 
produktów. Nie mniej to w naszych sklepach sprzedaż będzie odbywać się bez marży pośredników. 
Wyniki jednego sklepu z Piwem Świeżym w zakresie wpływu na wyniki Grupy MPWIW odpowiadają 
20 silnym zewnętrznym punktom sprzedaży.

Dlaczego budowana jest sie# w oparciu o lokale w'asne? To olbrzymie koszty sta'e.
Koszty funkcjonowania zostały zoptymalizowane: czynsz na poziomie 2,5-4,5 tyś, jeden pracownik na zmianie, 
jeden koordynator regionalny, opiekujący się nawet 10 lokalami. Nie wykluczamy uruchomienia franczyzy, 
jednak nie wcześniej niż po zbudowaniu sprawnie działającej sieci. Pomimo kosztów stałych zyski wypracowane 
przez 1 sklep budują mocną pozycję Grupy i istotnie wpływają na jej finanse.



FAQ
Dlaczego nie wprowadzicie mo!liwo"ci konsumpcji na miejscu?
Kluczem do efektywnego zarządzenia siecią jest jej prostota. Wprowadzenie konsumpcji wprowadza dodatkowe 
zadania dla sklepów, związane z wymogami sanitarnymi i obsługą gościa. Dziś koncentrujemy się na tym, w czym 
jesteśmy najlepsi – na sprzedaży detalicznej. Jednocześnie, w wybranych lokalach, będziemy starać się o koncesję 
gastronomiczną, ale tylko po to, by uruchomić w nich sprzedaż wódki świeżej.

Czy w Projekcie mo!na zosta# na d$u!ej ni! dwa lata?
Spółka MPWIW S.A. zakłada wykup inwestorów po dwóch latach, za cenę wykupu opcji 
czyli 120% wartości inwestycji. Dopuszcza się indywidualne traktowanie zapytań o możliwość 
pozostania inwestorów, zgłoszone na kwartał przed datą realizacji opcji.

Czy MPWIW b%dzie dysponowa$a "rodkami na odkup opcji?
Zgodnie z projekcjami finansowymi MPWIW będzie dysponowała odpowiednimi środkami, tak z bieżącego 
biznesu, związanego z produkcją i sprzedażą alkoholu, jak i Tenczynek Świeże wygeneruje wynik, wystarczający 
do wykupu opcji, zasilając środkami MPWIW. Już w 2021 MPWIW uzyskała bardzo dobre wyniki finansowe 
generując ponad 10 mln EBITDA. Przewidywany w chwili realizacji opcji wynik to ok 70 mln EBITDA.

Jak mog% odebra# pakiety inwestorskie?
Po zakończonej emisji Spółka udostępni dwie możliwości odbioru pakietów inwestorskich: 
(1) poprzez stronę www.browar-tenczynek.pl, gdzie możliwa będzie realizacja kodów o danej wartości 
i wysyłka alkoholu pod wskazany adres, (2) w sklepach Piwo Świeże Dziś z Browaru Tenczynek, 
gdzie odbiór alkoholu będzie możliwe po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznie lub mailowo 
na wskazany adres, nie później niż 24 h przed planowanym odbiorem osobistym.

http://www.browar-tenczynek.pl/


Zapraszamy 
dzi! do inwestycji
Kontakt dla inwestorów:
akcja@swiezepiwo.pl

mailto:akcja@swiezepiwo.pl
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