
VÍZIÓ
A Beachegg 5 éven belül 
a világ legsikeresebb 
strandtechnológiai cége.

TERMÉK
A Beachegg a világ első 
hordozható strandszéfe.

WWW.BEACHEGG.IO 
WWW.FACEBOOK.COM/BEACHEGG

Teljes Tőkeigény: 170M Ft
Ebből közösségi f inanszírozásban 
90-150M Ft tőkét keresünk.

eDDig BeFekTeTeTT sAjÁT Tőke 
80 Millió HUF | 250 ezer EUR 

FelAjÁnlOTT RésZeseDés 20,60-30,19%

A Beachegg egy komplex megoldás, IoT termék és szolgáltatás 
egyben, melyet az 5+1 biztonsági funkció emel ki magasan a 
versenytársak közül. 

VERSENYTÁRSAK
Többféle megoldás a létező problémára: 
vagrantsoftheworld.com

Elkészült a működő prototípus, melyet teszteltünk és 
validáltunk élesben a magyar strandokon és 2019-ben a 
spanyol piacon is. Tőkére van szükségünk a tömeggyártás 
elindításához és a marketinghez, a 4 kiemelt célterületen 
(Spanyolország, Görögország, Törökország és Olaszország) 
való piacralépéshez. Spanyolországból (Inversiones Islas 
Baleares) és Törökországból (NUVVO) már van együttműkődő 
partnerünk a BEACHEGG standok üzemeltetésére.

FUNKCIÓ 

●	 	Hordozható - mindig 

kéznél van

●	 	Egyszerű használat 

(nyitás és zárás egyetlen 

kézmozdulattal a vízálló, 

RFID chip-es karpereccel) 

●	 	Biztonságos, komplex (5+1) 

védelemmel ellátott.

DIZÁJN

●	 	Jellegzetes, tetszetős, 

felismerhető forma

●	 	Akár változtatható 

reklámfelületként 

használható külső héj

●	 	EU-s védjegy, formatervezési 

és használati mintaoltalom

ÜZLETI MODELL

A Beachegg üzleti partnereken keresztül kölcsönözhető, 
globális, fókuszált B2B üzleti modellben működik. A 
partnerek által üzemeltetett strandokon kölcsönözhetők 
a tojások a pavilonokból. A Beachegg Zrt. felügyeli 
az összes tojást, a partnerek és a Beachegg őrök 
által használt applikáción keresztül. Ezért cserébe a 
partnerek egy havi fix és egy bérlésenkénti változó díjat 
fizetnek a Beachegg Zrt-nek. A cég fő bevételét nem a 
termék értékesítések, hanem a folyamatos működési 
bevételek adják. 

●	2016 CeBIT (Hanover)
●	2017 Pioneers (Wien)
●	2018 CE Startup Awards
●	2018 Be Smart - IoT winner
●	2019 4YFN (Barcelona)

DÍJAK MÉDIA
●	origo.hu
●	vg.hu
●	startupokejszakaja.hu
●	magyarhirlap.hu 
●	nkfih.gov.hu

A BEACHEGG

A Beachegg egy innovatív magyar ioT termék, a világ első hordozható 
strandszéfe, melyben biztonságban tárolhatjuk értékeinket.

A tojás beépített mozgásérzékelővel rendelkezik, ha illetéktelen személy 
mozdítja meg, riaszt, gPs koordinátát küld a helyi Beachegg őr tabletjére.

A helyszíni BeACHegg őr ellenőrzi a strandszéf használatának 
jogosultságát, ügyfeleink nyugodtan élvezhetik a strandolást anélkül, 
hogy az értékeik miatt kellene aggódniuk.
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Gyártási költségek
Marketing és PR

€190 000 €150 000 €60 000€30 000 €40 000

 
Általános költségek
IT és infrastruktúra
Jogdíjak és eszközök
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https://www.linkedin.com/in/p�ter-bayer-1015819a
https://hu.linkedin.com/in/imreszilagyi
https://www.linkedin.com/in/robert-simon-a105724a
https://www.origo.hu/gazdasag/20190226-itm-ot-magyar-vallalkozas-a-barcelonai-startup-kiallitason.html?fbclid=IwAR0ByEpa9qcUuh-b3kaJB8tRUSboWoTbAPHjTI3HVaPyXDwtgqmtwTJjmdg
https://www.vg.hu/vallalatok/vallalati-hirek/ot-magyar-ceg-is-odaer-a-barcelonai-startup-kiallitasra-1374793/?fbclid=IwAR3FqMnZSY-Gn0zUlOjfcKdbUXRStxXf6zNLWAee4M8QpZid1O7cAftXmDU
https://startupokejszakaja.hu/kiallitok/?fbclid=IwAR1d3oCV6MIaUHuAnofvjyaLASLpb3dBjGzWtA7bmGByzoYY27__Y7qkaIY
https://www.magyarhirlap.hu/gazdasag/_Neves_technologiai_rendezvenyen_ot_hazai_startup?fbclid=IwAR3v67srjHpgqaHndmL3YWshCNyDfld7bQx0iKCGErI5RqXXMhil4M8J4MA
https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/online-sajto/del-europat-hoditjak?fbclid=IwAR1d3oCV6MIaUHuAnofvjyaLASLpb3dBjGzWtA7bmGByzoYY27__Y7qkaIY
https://vagrantsoftheworld.com/keep-valuables-safe-at-beach/?fbclid=IwAR1I8t-sikSHhKMVWRMSFNRlfyOJOsbC7zXEZ1NrNwiy_F4lGmp69X02al4

