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Tőkecél: 300-500 ezer euro 
közösségi finanszírozás  

(max 12.5%) + 600 ezer euro VC.

ÉPÍTŐJÁTÉKOK, OKOS ESZKÖZÖK, LEGO, 
OKTATÁS, ROBOTIKA, PROGRAMOZÁS

KAPCSOLAT  
Pásztor Lénárd, társalapító, CEO
Mobil: +36 20 987 1353 
lenard.pasztor@sbrick.com

 PROBLÉMA  A jelenlegi elektronikai termékek a globális építőjáték-piacon  
(pl.: Lego) túl nagy méretűek, és kábelek szükségesek a csatlakoztatásukhoz, ami 
nehézzé, körülményessé teszi az építkezést. Egyik sem kompatibilis a többi gyártó 
rendszerével. Használatuk beltéri játékra korlátozódik, a felhasználóbarát funkciók 
hiánya korlátozza az élményt és nem elégíti ki a piaci igényeket.

 MEGOLDÁS   Az SBrick3 a nagysikerű Sbrick termékcsalád harmadik, legfejlettebb funkcionalitású, univerzális darabja, a tökéletes építő-
játék-távirányító és egyúttal programozást tanító eszköz. Az építőjáték-piac reformereként az SBrick3 lesz az első távirányítású megoldás, 
ami teljesen kompatibilis a Lego-val és összes versenytársával, vezetékmentes, vízálló és vezeték nélkül tölthető. Új lehetőséget 
biztosít az oktatástechnológia területén oktatást segítő platformjával, nyílt forráskódú és nagyon könnyen módosítható, a felhasználók 
pedig pénzt is kereshetnek a játékkal. 
Sbrick3 = hardver+szoftver+digitális tartalom+oktatástechnológia+alkalmazáson belüli értékesítés és pénzkereseti lehetőség!

FINANSZÍROZÁS Sikeres közösségi 
támogatással 220 000 $-t gyűj töt t ünk 
korábban a Kickstarteren, az SBrick 
valamint az SBrick Plus finanszírozá-
sára, 2014-ben és 2016-ban.

EREDMÉNYEK  2014 óta több mint 
35,000 SBrick-et adtunk el, 1.1 millió 
€ értékben • Több mint 25,000 fős, 
aktív, globális közösség. • Néhány jól 
ismert ügyfelünk: Prezi.com,  
Ustream.tv.

DÍJAK  Az év IOT cége Közép-Európa, 
 Díj a sikeres vállal kozásokért, Nemzet-
gazdasági Minisztérium

YOUTUBE  Több mint 80,000 találat 
az “SBrick”-re. Példák: Robot Subma-
rine, Fastest BAJA Truck,  Extreme 
tracked Mod

FACEBOOK  >32k likes, great activity

RÓLUNK ÍRTÁK  Techcrunch: SBrick 
Expands Your Lego Universe. 
Engineering.com: SBrick is a fully 
realised project with a fully realised 
app Eurobricks: the Profile Designer  
is outstanding

 PIACI LEHETŐSÉGEK   A globális építőjáték-piac értéke 6,7 mrd dollár volt 2017-ben és ez 
várhatóan 9,1 mrd dollárra fog nőni 2022-re. Az SBrick3 egy verhetetlen versenyelőnyre fog szert 
tenni a LEGO-val és a teljes építőjáték piaccal szemben.

 ÜZLETI MODELL 
B2B: Nemzetközi viszonteladók (offline boltok) 
Oktatás (iskolák, campusok, műhelyek) 
B2C: saját online üzletek, alkalmazáson 
belüli értékesítés. Bevétel megosztása 
a felhasználókkal.

 BEVÉTELEK 
1. év: 0,06 millió euro
2. év: 0,57 millió euro
3. év: 5,50 millió euro
4. év: 12,21 millió euro
5. év: 19,48 millió euro

 ÚJ TŐKE FELHASZNÁLÁSA   Áttörés az építőjátékok piacán a teljes ökoszisztémát alkotó 
termékcsaláddal, és egy vezeték nélküli terméksorozat készítése a legkorszerűbb technológiát 
felhasználva. Az első 5000 db termék legyártása, a B2C és B2B értékesítés erősítése világszin-
ten. K+F, PR/Marketing, Gyártás, Fejlesztő eszközök, IP/tanúsítványok/munkabérek.

 ALAPÍTÓK VÍZIÓJA   Forradalmasítjuk a játék- és oktatási piacot és az SBrick családot az építő-
játékok legsokoldalúbb termékévé alakítjuk. Víziónk magába foglalja új hardverek és szoftverek 
készítését, és az SBrick  világpiaci vezetővé válását. A közösségi finanszírozással bevont tőke 
felhasználásával az SBrick egy globális közösség által támogatott kedvelt márkává fog válni.

 A CSAPAT   Nagy hírnevet sikerült elérnünk a munkánkkal, büszkék vagyunk rá, hogy a techno-
lógiánk és a termékeink ennyire forradalmiak.

PÁSZTOR LÉNÁRD 
Alapító, CEO 
[LinkedIn]

FÁBIÁN TAMÁS 
CTO 
[LinkedIn]

BOLLOBÁS MÁRK  
CMO 
[LinkedIn]

TOKOVICS ÁKOS 
Business Development 
[LinkedIn]

 IDŐVONAL 

Jelenleg: közösségi 
finanszírozási kampány 
indítása a globális terjesz-
kedés elősegítésére
Sikeres előzmények:
2014: debütál az Sbrick, 
az első LEGO-távirányító. 
2016-ban az SbrickPlus 
már programozást tanít.

Fejlesztési fázis
0 (finanszírozás után)

Első termelési fázis
9

50,000 eladás
24

 0–9  Az SBrick 
technológián alapuló 
új hardver prototípusok 
fejlesztése. SBrick 
szoftverek kibővítése új 
eszköztámogatással.  
Új oktatási tartalmak és 
instrukciók tervezése.

 9–12  Tanúsítványok 
beszerzése (pl.: FCC, 
CEE). Véglegesítés és a 
termelés megkezdése.

 12–24  SBrick3 piacra 
lépése a jelenlegi és 
újabb értékesítési 
csa  tor nákon: felületek 
integrálása (Tynker, 
Scratch). Megjelenés 
edukációs és játék-
kiállításokon (pl: BETT, 
ISTE).

 24–36  Új funkciók 
bevezetése. Nyitás 
az oktatási piac felé. 
A platform 
megosztásból pénz 
gyűjtése. Fogyasztói 
hűség kialakítása 
a márka iránt.

150,000 eladás
3612

MARCOS WESLEY 
Board Advisor
[LinkedIn]
Alapító,  
Zoom Education For Life 
(BR), Tobb mint 20 év 
tapasztalattal rendelkezik 
EdTech-ben. 

https://techcrunch.com/
http://Engineering.com
https://www.facebook.com/eurobricks/
https://www.kickstarter.com/projects/sbrick/sbrick-smart-way-to-control-all-your-lego-creation
https://www.kickstarter.com/projects/sbrick/connect-code-create-with-sbrick-plus?ref=created_projects
https://social.sbrick.com/
https://www.youtube.com/watch?v=qIeJEUw2tLc
https://www.youtube.com/watch?v=qIeJEUw2tLc
https://www.youtube.com/watch?v=4vaaO1WTCio
https://www.youtube.com/watch?v=aVxeDh4IeEQ
https://www.youtube.com/watch?v=aVxeDh4IeEQ
https://techcrunch.com/2014/07/30/the-sbrick-expands-your-lego-universe/
https://www.engineering.com/DesignerEdge/DesignerEdgeArticles/ArticleID/8073/SmartBrick--Precision-control-for-your-Lego-creations.aspx
https://www.eurobricks.com/forum/index.php
https://www.linkedin.com/in/l%C3%A9n%C3%A1rd-p%C3%A1sztor-19b3051/
https://www.linkedin.com/in/tam%C3%A1s-f%C3%A1bi%C3%A1n-756064b/
https://www.linkedin.com/in/mark-bollobas/
https://www.linkedin.com/in/akos-tokovics-a9968885/
https://www.youtube.com/watch?v=qIeJEUw2tLc
https://www.youtube.com/watch?v=4vaaO1WTCio
https://www.youtube.com/watch?v=aVxeDh4IeEQ
https://www.linkedin.com/in/marcos-wesley-04694b3/
https://zoom.education/

