
SMART KID BELT
INNOVATION COMES FROM NEED



CO ROBIMY ?

grupa waga SKB

0 < 10 kg NIE

0+ < 13 kg NIE

I 9-18 kg NIE

II 15-25 kg TAK

III 22-36 kg TAK

URZĄDZENIA PRZYTRZYMUJĄCE

FOTELIKI INNE

Przewóz dzieci <150 cm wzrostu odbywa 
się w urządzeniach przytrzymujących 
zgodnych z wagą i wzrostem dziecka, 

oraz właściwymi warunkami 
technicznymi określonymi w przepisach 

UE lub regulacjach EKG ONZ 
(art. 39 ust. 3 kodeksu drogowego)

siedziska SKB

Źródło: Regulamin nr 44 EKG ONZ  
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GDZIE JESTEŚMY ?

Legenda

IV Q 2017

I HY 2018

II HY 2018

I HY 2019

Źródło: opracowanie własne  

© Zenit Management

Populacja dzieci w wieku 0-14 

lat na rynkach, gdzie już jest 

obecny SmartKidBelt© wynosi

180 mln osób



KIM SĄ KLUCZOWI MENEDŻEROWIE ?

Manager z międzynarodowym 

doświadczeniem w globalnych 

organizacjach. Zarządzał 

obszarami sprzedaży i 

marketingu. Swoje 

doświadczenie zdobywał w 

Red Bull, Pernod Ricard i 

CEDC

NORBERT GAŁUSZEWSKI

CEO

Kreatywny przedsiębiorca z 

międzynarodowym 

doświadczeniem w branży 

urządzeń przytrzymujących dla 

dzieci

MACIEJ ŁUCZAK

COO
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W JAKIM OTOCZENIU DZIAŁAMY ?

© Zenit Management

mln USD

20212018

2 019
2 445

5,8%
CAGR 2016-2021

Źródło: Technavio

Rynek 

fotelików

Źródło: szacunki zarządu SmartKid S.A.  

Rynek 

urządzeń przytrzymujących

Foteliki Siedziska SKB

główni 
konkurenci

Szacunki Technavio nie obejmują rynku 

innych niż foteliki urządzeń 

przytrzymujących

Potencjał rynków, gdzie już obecnie są 

sprzedawane urządzenia SKB wynosi 

180 mln osób w wieku  0-14 lat przy 

wysokiej świadomości rodziców w kwestii 

bezpieczeństwa (mediana odsetka dzieci 

przypinanych urządzeniami 

przytrzymującymi dla 15 państw, dla 

których WHO opublikowało dane 

statystyczne, wynosi 90%) oraz 

wskaźniku pojazdów na mieszkańca (bez 

osób w wieku 0-14 lat) w wysokości 

0,74 samochodu per capita i wskaźniku 

dzietności na 1 kobietę 1,659 dziecka

Potencjał rynku 

urządzeń przytrzymujących



JAKIE SĄ MOTYWY KONSUMENTÓW ?
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parametr urządzenie SKB fotelik siedzisko

bezpieczeństwo

cena

łatwość montażu

dostępność

świadomość 

wysokie niskie średnie

niska wysoka niska

wysoka niska wysoka

wysoka niska niska

niska wysoka wysoka

Główne cechy stosowania 
urządzeń przytrzymujących

Źródło: szacunki zarządu SmartKid S.A.  

Motywy konsumentów

uniknięcie 

mandatu

Prawo drogowe 

przewiduje mandaty 

dla kierowców nie 

stosujących/niewłaści

wie stosujących 

urządzenia 

przytrzymujące,

W Polsce - 150 zł za 

przewóz dziecka bez 

zabezpieczenia lub z 

niewłaściwie 

zamontowanym 

urządzeniem

Mandat stanowi 1,5x

ceny SKB w Polsce i 

wielokrotność 

mandatu na wielu 

rynkach zagranicznych

bezpieczeństwo

Urządzenie SKB ma o 

30% lepsze parametry 

przeciążeniowe niż 

foteliki

Zastosowanie child

restraint systems

(ang. urządzenia 

przytrzymujące dla 

dzieci) według danych 

WHO obniża liczbę 

śmiertelnych 

wypadków o co 

najmniej 60% (Global 

Status Report on Road 

Safety 2018)

funkcjonalność

Urządzenia 

przytrzymujące są 

zróżnicowane pod 

względem parametrów 

funkcjonalnych:

prostota 

montażu,

pewność 

montażu

wymiary 

urządzenia

mobilność 

urządzenia

zdolność do 

odświeżania 

- pranie i 

konserwacja



CO OSIĄGNĘLIŚMY DO TEJ PORY ?
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SKB 

na ponad 20  

rynkach świata

Przekroczenie 

100 tys. 

wolumenu  

sprzedaży SKB

Wysoki 

wskaźnik 

konwersji 

kampanii ATL

Najwyższa 

jakość  

użytkowa

W ciągu 2 lat produkt doceniony 

przez konsumentów z państw o 

populacji osób w wieku 0-14 lat 

liczącej 180 mln ludzi

Produkt obecny we wszystkich 

rodzajach kanałów handlowych 

(tradycyjny, nowoczesny, 

online). Możliwość sprzedaży 

impulsowej.

Nowa sprzedaż 6x nakłady na 

ATL (kampania reklamowa TV w 

TVN, TVP 2 i Polsat - grudzień 

2018-styczeń 2019)

Najwyższy poziom 

bezpieczeństwa  

(wytrzymywanie przeciążeń o 

30% niższych niż foteliki) oraz 

funkcjonalności (m.in. 

wymiary, montaż)



JAKIE MAMY PLANY ROZWOJU ?

Rozpoznawalność

2

Optymalizacja

3

Światowy roll-out

1

Nowe 

rynki zagraniczne

Kryteria prowadzenia 

roll-out

Polityka handlowa 

wobec dystrybutorów

Procesy 

biznesowe

Zarządzanie 

kapitałem obrotowym

Ryzyko 

kursu walutowego

Intensyfikacja 

kampanii ATL

Działania trade 

marketingu

Budowa świadomości 

konsumenckiej

© Zenit Management



JAK ZACHĘCAMY DO SIEBIE KLIENTÓW ?



ZAŁĄCZNIKI



CO OZNACZAJĄ TERMINY FACHOWE ?

© Zenit Management

Źródło: wiedza ekspercka zarządu SmartKid S.A.

Fotelik – konstrukcja będąca częścią składową urządzenia przytrzymującego dla

dzieci, przeznaczona do umieszczania dzieci w pozycji siedzącej

Grupa wagowa – kryterium klasyfikacji urządzeń przytrzymujących dla dzieci

według masy ciała zgodnie z Regulaminem nr 44 EKG ONZ

Homologacja – pozwolenie na użytkowanie urządzenia, określone we właściwych

przepisach prawa, wydawane przez uprawniony do tego podmiot

Inne urządzenia przytrzymujące – urządzenia przytrzymujące, niebędące

fotelikami

Pas - urządzenie przytrzymujące dla dzieci obejmujące zespół taśm z klamrą

bezpieczeństwa, elementami regulującymi i mocującymi

Przeciążenie – stan, w jakim znajduje się ciało poddane działaniu sił

zewnętrznych innych niż siła grawitacji, wyrażane jako wielokrotność

standardowego przyspieszenia ziemskiego

Urządzenie przytrzymujące - układ części, który może obejmować zespół taśm

lub części elastycznych z klamrą zabezpieczającą, elementami regulującymi,

elementami mocującymi, a w niektórych przypadkach dodatkowe urządzenie,

takie jak przenośne łóżeczko, nosidełko dla niemowląt, dodatkowy fotel i/lub

osłonę przed uderzeniem, które mogą być umieszczone w pojeździe o napędzie

silnikowym zgodnie z Regulaminem nr 44 EKG ONZ

Źródło: obraz z Regulaminu nr 129 EKG ONZ



CO CECHUJE URZĄDZENIE SKB ?
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DLACZEGO LICZY SIĘ PROSTOTA MONTAŻU ?

PROSTOTA MONTAŻU 
ZAPEWNIA PEŁNE BEZPIECZEŃSTWO

Źródło: Reducing Child Deaths on European Roads, ETSC, PIN Flash Report 34, Luty 2018, str.23-24 

Liczne badania pokazują, że mimo posiadania urządzenia przytrzymującego 
stopień skomplikowania jego montażu oraz nieczytanie/niejasna instrukcja 

obsługi daje 

iluzoryczny poziom bezpieczeństwa dzieci

Belgia (2017) – 74% dzieci nie miało odpowiednio dopasowanych urządzeń przytrzymujących do 

wagi i wzrostu, nie zostało prawidłowo przypiętych do urządzenia lub urządzenie w ogóle nie 

zostało przypięte

Wielka Brytania (2015) – 71% dzieci podróżujących w urządzeniach przytrzymujących zostało 

niewłaściwie przypiętych

Francja (2017) – 58% rodziców niewłaściwie przypinało dzieci urządzeniami przytrzymującymi

27% respondentów uczestniczących w sondażu ESRA uważało, że instrukcje instalacji urządzeń 

przytrzymujących są niezrozumiałe

© Zenit Management



INNOVATION COMES FROM NEED

JAK MONTOWAĆ URZĄDZENIE SKB ?

© Zenit Management



ILE TRZEBA WYDAĆ PIENIĘDZY ?

PRZEGLĄD 
GRUP

KATEGORIA 
WAGOWA

15-36 KG
(33 - 79 LBS)

GRUPA II i III

© Zenit Management

99,90 ZŁ 
REKOMENDOWANA CENA



INNOVATION COMES FROM NEED

JAK WYPADAMY W CRASH-TESTACH ?

© Zenit Management



INNOVATION COMES FROM NEED

JAKIE SĄ WYNIKI CRASH-TESTÓW ?

© Zenit Management

Foteliki są badane pod kątem przeciążeń działających w różne strony, możemy jednak wyodrębnić jeden wynik 

wypadkowy, czyli z kilku „G” robimy jedno „G” (wypadkowe), dla łatwiejszego zrozumienia.

W przypadku Smart Kid Belt wynosi on 39 G!!! do 41G!!! (maksymalna dopuszczalna wartość to 53G, 

warunkowo 73G przy określonym czasie. Smart Kid Belt bije tu wszelkie rekordy nie zbliżając się nawet do 

parametrów warunkowych (reasumując czym niższe G tym lepiej).

Załączone wykresy przedstawiają wyniki badań testowych urządzenia Smart Kid Belt dla różnych grup 

wagowych dziecka. Zgodnie z opisem (legendą) linie czerwone i zielone pokazują granice w jakich powinny 

zmieścić się opóźnienia działające na dziecko, tak aby było ono bezpieczne. Na pierwszy rzut oka widać jak 

przebiegają linie określające opóźnienia działające na dziecko, które przewożone jest przy użyciu Smart Kid

Belt. Wyniki są po prostu doskonałe, bardzo rzadkie do uzyskania przy standardowych fotelikach. Większość 

standardowych fotelików (urządzeń) uzyskuje wyniki ocierające się o górne granice dopuszczalnych obciążeń.

Dla przykładu – porównanie wyników 5 testów homologacyjnych zwykłych fotelików producentów 

zagranicznych, którymi dysponujemy to odpowiednio 53, 54, 53, 53, 54 wypadkowej „G”.

Co to oznacza dla nas ? 

Zamieniamy g na kg, w tym przypadku 1g to waga manekina (dziecka), oznacza to, że w momencie uderzenia 

testowego ciało dziecka ważyło nie jak w przypadku Smart Kid Belt od 585 kg do 1404 (waga x G), a  od 795 

do 1908 kg czyli prawie 50 % więcej!!! W praktyce to dużo więcej, ponieważ „G” nie przyrasta liniowo co w 

sytuacji prawdziwego wypadku na drodze może decydować o życiu lub zdrowiu dziecka…



INNOVATION COMES FROM NEED

JAKIE MAMY CERTYFIKATY BEZPIECZEŃSTWA ?

© Zenit Management



JAK STOSOWAĆ URZĄDZENIE SKB ?



JAK STOSOWAĆ URZĄDZENIE SKB ?



DZIĘKUJEMY

Kontakt ze Smart Kid S.A.
ir@smartkidbelt.com


