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StayForLonger dodatek do stron hoteli

Produkty Spółki

StayForLonger działa jako dodatek do strony internetowej tzw. widget, który prezentuje pełną ofertę turystyczną 
okolicy w której znajduje się hotel, m.in.: 

Atrakcje Turystyczne z podziałem na kategorie: Dla dzieci, Kultura, Sport, Rozrywka i Krajobraz 
Aktualne Wydarzenia kulturalne, rozrywkowe i sportowe mające miejsce w okolicy podczas pobytu 
Restauracje i najlepsze kawiarnie 
Sklepy oraz inne ważne miejsca dla turystów 

Widget pozwala osobom odwiedzającym stronę hotelu sprawdzić, 
które atrakcje turystyczne i lokalne wydarzenia są dostępne 
w czasie planowanego pobytu a także stworzyć 
własny plan zwiedzania i podzielić się nim ze znajomymi. 

Strona produktu po polsku: http://pl.stayforlonger.com  
Strona produktu globalna: http://en.stayforlonger.com

Model biznesowy: SaaS

http://pl.stayforlonger.com
http://en.stayforlonger.com


Osiągnięcia

Produkty Spółki

Od stycznia 2016 roku spółka sprzedała widget do 400 hoteli w Polsce i 30 zagranicznych 

W marcu 2017 spółka osiągnęła break even point przy przychodach 25 tys. PLN netto miesięcznie

W portfolio zagranicznych klientów znajduje się m.in hotel Trump Miami 

W 2016 roku spółka otrzymała dofinansowanie w programie Go Global przeznaczone na stworzenie strategii 

wejścia na rynki zagraniczne

Model biznesowy: SaaS



Przychody z abonamentów

Produkty Spółki

Spółka zatrudnia obecnie 3 handlowców do sprzedaży widgetu hotelom w Polsce 

Miesięcznie Spółka podpisuje 30 nowych umów z hotelami w Polsce 

1/2 pieniędzy pozyskanych z kampanii crowdfundingowej zostanie przeznaczona na powiększenie zespołu 

handlowców do 15 osób oraz automatyzacje sprzedaży widgetu na rynkach zagranicznych 

Sprzedaż na rynkach zagranicznych spółka planuje organizować poprzez własną stronę www i automatyzacje

Model biznesowy: SaaS



Główne wskaźniki (KPI) projektu

Produkty Spółki

Wartość życiowa klienta (LTV): 2.000 PLN  

Średni koszt pozyskania klienta (CAC): 400 PLN (20% z LTV) 

Średni miesięczny abonament dla hotelu zagranicznego: €24 (ok. 100 PLN) 

Średni miesięczny abonament dla hotelu w Polsce: 44 PLN 

Miesięczny churn (odejścia): 5%

Konwersja WWW → Trial: 3%

Konwersja Trial → Umowa: 5%

Model biznesowy: SaaS



Rynek Hotelarski
Liczba wszystkich hoteli na świecie w 2017 roku 
przekroczy 1 000 000 obiektów. Rocznie przybywa 
+10% nowych hoteli 

78% obiektów noclegowych posiada własną stronę 
internetową 

Bliskość do atrakcji turystycznych jest jednym z  
3 najważniejszych argumentów przy wyborze hotelu

Liczba obiektów 
noclegowych wg Miast:

Liczba obiektów 
noclegowych wg Państw:

Wielka Brytania 52.498 

Stany Zjednoczone 126.502

Niemcy 54.708 

Włochy 166.487

Hiszpania 82.008

Rzym 8.627 

Londyn 6.667

Paryż 4.206

Dubaj 1.391

Berlin 1.033

Model biznesowy: SaaS

Źródło: Ranking Global Destination Cities Index 2016, http://www.strglobal.com/resources/industry-organizations; https://www.statista.com/markets/420/travel-tourism-hospitality/



Widget StayForLonger

Działanie widgetu na stronach 
zagranicznych hoteli:

Działanie widgetu na stronach 
internetowych hoteli w Polsce:

Hotel Tobaco *** 
Zobacz Więcej »

MCC Mazurkas **** 
Zobacz Więcej »

Hotel Almond **** 
Zobacz Więcej »

Trump International 
Beach Resort, Miami 
Zobacz Więcej »

König von Ungarn, 
Vienna 
Zobacz Więcej »

Hotel Rilano, 
Hamburg 
Zobacz Więcej »

http://www.hoteltobaco.pl#travelguide
http://www.mazurkashotel.pl/#travelguide
http://www.hotelalmond.pl/#travelguide
http://www.trumpmiami.com/#travelguide
http://kvu.at#travelguide
http://www.rilano-hotel-hamburg.de#travelguide


Produkty Spółki

CityInspire.com sklep z e-przewodnikami
Platforma działająca a modelu B2C (business-to-consumer) oraz B2B2C (business-to-business-to-consumer) 
umożliwia turystom pobranie e-przewodnika turystycznego dla miejsca i terminu swojej podróży. 

Stworzony przewodnik prezentuje pełne bazy: 
Atrakcji Turystycznych
Aktualnych Wydarzeń kulturalnych
Najlepszych restauracji i kawiarnii w okolicy
Propozycje tras zwiedzania miasta

a także moduł Plannera Pobytu, ułatwiających 
planowanie zwiedzania na każdy dzień podróży. 

Strona: http://www.cityinspire.com  
Fanpage: https://www.facebook.com/cityisnpiresa/ 

Model biznesowy: B2C i B2B2C

http://www.cityinspire.com
https://www.facebook.com/cityisnpiresa/


B2C

Osiągnięcia

Produkty Spółki

W okresie wakacji 2017 spółka przeprowadziła pilotaż z touroperatorem Neckermann Polska na 15 tys. turystów 

badając procent użycia e-przewodników podczas zagranicznych wyjazdów zorganizowanych 

W okresie wakacji 2017 spółka przeprowadziła pilotaż z portalem rezerwacyjnym Travelist na 3tys. rezerwacji 

badając zaangażowanie użytkowników w treści znajdujące się w e-przewodnikach 

W październiku 2017 spółka uruchomiła stronę http://cityinspire.com 

Model biznesowy: B2C i B2B2C

http://cityinspire.com


B2C

Model biznesowy

Produkty Spółki

Model sprzedaży bezpośredniej B2C będzie bazować na generowaniu transakcji poprzez własną stronę 

internetową http://cityinspire.com 

Model sprzedaży przez pośredników B2B2C będzie bazować na generowaniu targetowanego ruchu na platformę 

z e-przewodnikami partnera tzw. white-label 

Partner otrzyma 40% prowizji od wygenerowanej sprzedaży e-przewodników poprzez własna platformę

Model biznesowy: B2C i B2B2C



B2C

Produkty Spółki

Przychód z 1 e-przewodnika w sprzedaży B2C: 9 PLN brutto 

Przychód z 1 e-przewodnika w sprzedaży B2B2C: 5,40 PLN brutto 

Średnia prowizja dla partnera w modelu sprzedaży B2B2C: 40%

Konwersja z e-sklepu Partnera na sprzedaż: 2%

Model biznesowy: B2C i B2B2CGłówne wskaźniki (KPI) projektu



Rynek Turystyki

Rocznie 1 miliard turystów na świecie podróżuje. 
Liczba ta zwiększa się co roku o ok. 6% 

Rynek międzynarodowej turystyki wyceniany jest na  
$1 030 mld USD  

Rynek turystyki on-line stanowi dziś prawie 40% całego 
rynku turystycznego i jest szacowany na około $412 mld 
USD  

Państwa, których mieszkańcy 
najwięcej wydają na podróże 
zagraniczne:

Miasta z największą liczbą 
odwiedzin turystów:

Bangkok 21,5 mln / rok 

Londyn 19,9 mln / rok 

Paryż 18,1 mln / rok 

Dubaj 15,3 mln / rok 

Nowy Jork 12,6 mln / rok

Niemcy $84,3 mld USD / rok 
 
USA $79,1 mld USD / rok 
 
Chiny $72,6 mld USD / rok 
 
Wielka Brytania $35,9 mld USD  / rok 

Rosja $32,5 mld USD / rok 

Model biznesowy: B2C i B2B2C

Źródło: Ranking Global Destination Cities Index 2016, http://www.strglobal.com/resources/industry-organizations; https://www.statista.com/markets/420/travel-tourism-hospitality/



Media o Nas

„City Inspire planuje wejście 
na rynek NewConnect”
Zobacz Więcej »

„CITY INSPIRE z 
wdrożeniem w hotelu Trump 
Miami”
Zobacz Więcej »

„CITY INSPIRE PRZED 
DEBIUTEM NA 
NEWCONNECT"
Zobacz Więcej »

„City Inspire S.A. chce być 
firmą globalną”
Zobacz Więcej »

„Warszawska giełda wesprze 
startupy! W akceleratorze jest 
także CITY INSPIRE S.A.”
Zobacz Więcej »

„CITY INSPIRE stawia na 
rozwój flagowych produktów”
Zobacz Więcej »

http://biznes.onet.pl/gielda/wiadomosci/city-inspire-planuje-wejscie-na-rynek-newconnect/gkfr8h
http://www.newconnector.pl/city-inspire-z-wdrozeniem-w-hotelu-trump-miami
http://www.debiutync.pl/debiuty/140-planowane-debiuty/21530-city-inspire-przed-debiutem-na-newconnect
http://www.hotelinfo24.pl/news,22583,2,City_Inspire_SA_chce_byc_firma_globalna_.html
http://www.rp.pl/Gielda/306199896-Warszawska-gielda-wesprze-startupy.html
http://www.newconnector.pl/city-inspire-stawia-na-rozwoj-flagowych-produktow


Jakie problemy rozwiązujemy

Dla Hoteli:Dla Turystów:
Oszczędność czasu przy planowaniu swojej 
podróży. Nasze przewodniki agregują wszystkie 
aktualne informacje o ciekawych atrakcjach 
turystycznych, przydatnych miejscach oraz 
lokalnych wydarzeniach w jednym miejscu. 
Informacje prezentowane są w atrakcyjnej wizualnie 
formie i dostępne na każdym urządzeniu. 

P e r s o n a l i z a c j a i n f o r m a c j i . P r z e w o d n i k 
rekomenduje miejsca oraz wydarzeniach bazując na 
dokładnej lokalizacji miejsca noclegu, termin pobytu 
oraz rodzaj podróży np. czy jest to wyjazd z dziećmi 
czy podróż służbowa. 

O s z c zęd n ość p i e n ięd z y . K o s z t z a k u p u 
przewodnika na stronie CityInspire.com wynosi 
niecałe 3 EUR, co nie stanowi nawet połowy kosztów 
drukowanego przewodnika turystycznego. 

Lepsza jakość obsługi gościa. Przewodnik 
turystyczny po okolicy hotelu jest doskonałym 
narzędziem, który ułatwi gościom zaplanowanie 
zwiedzania i czasu wolnego. 

Zaangażowanie użytkownika na stronie www 
hotelu. Umieszczenie przewodnika na stronie 
pozwoli zatrzymać użytkownika na 4x dłużej a ty m 
samym zaangażować go w treści i informacje 
których aktualnie potrzebuje. 

Pomoc recepcji w codziennej pracy. Przewodnik 
odciąży recepcje od potrzeby wyszukiwania 
informacji o godzinach otwarcia okolicznych atrakcji  
szukania drogi dojazdu. 

Inspirowanie do przyjazdu. Dzięki funkcji Trip 
Plannera przewodnik jest doskonałym narzędziem 
dla marketingu hotelu w procesie komponowania 
pakietów pobytowych dla turystów. 



Informacje Podstawowe

Akcjonariat SpółkiDziałalność Spółki
Spółka dywersyfikuje sprzedaż swoich produktów poprzez 
wdrażanie rozwiązań produktowych bazującego na różnych 
modelach: abonamentowy tzw. SaaS oraz na modelu B2C i 
B2B2C. 

W ramach powołanej spółki zależnej StayForLonger Sp zoo w 
której City Inspire posiada 68,2% udziałów spółka realizuje 
projekt widgetu dla stron hoteli, którego model biznesowy bazuje 
na miesięcznym abonamencie  - usługa SaaS. 

Drugim projektem spółki jest strona CityInspire.com która jest 
platformą B2C i B2B2C sprzedającą spersonalizowane 
internetowe przewodniki turystyczne dla osób podróżujących.

2,48%6,79%
6,78%

6,71%

16,33%

16,42%

20,36%

24,13%

Łukasz Sobański Setanta SA
PF Investment Sp. z o.o. SKA Mezzo Capital Sp. z oo
Blakomo Sp. z oo Drbexpert llc
Paweł Łossowski Pozostali

StayForLonger
Dodatek do stron www hoteli

Model: SaaS

Cityinspire.com
sklep z e-przewodnikami 

turystycznymi
Model: B2C i B2B2C

City Inspire S.A.



Nasze Plany

11-12/2017
Przeprowadzenie kampanii crowdfundingowej we współpracy z platformą Beesfund i pozyskanie 400 tys. PLN: 

Powiększenie zespołu handlowego z 3 do 15 osób
Automatyzacja sprzedaży widgetu przewodnika na rynkach zagranicznych (Europa)
Działania marketingowe
Koszty wprowadzenia spółki na NewConnect w 2018 roku 

do 10/2018
Wprowadzenie spółki na NewConnect



Nasz Zespół
Projekty rozwijane są przez dwóch głównych akcjonariuszy spółki City Inspire S.A.

Łukasz Sobański
Prezes Zarządu

Konrad Szwedziński
Członek Rady Nadzorczej 
Członek Zarządu Setanta ASI S.A.

Paulina Klus
Kierownik Zespołu 
Sprzedaży

Sławomir Kowalski
IT Manager 
CityInspire.com

Michał Popielnicki
IT Manager 
StayForLonger

Aneta Skowrońska
Content Manager

Aleksandra 
Waśkiewicz
Sales Manager

Kinga 
Rudzińska
Sales Manager

Marlena 
Rogala
Sales Manager



Wycena przykładowych Start-upów działających w modelu SaaS

LiveChat to spółka 
sprzedająca dodatek do 

strony www umożliwiający 
komunikacje firmy z 

użytkownikiem strony w 
czasie rzeczywistym 

Wycena spółki: 1,4 mld zł
Liczba klientów: 19.251

Brand24 oferuje narzędzie 
do monitoringu 

interesujących nas treści w 
internecie, zwłaszcza w 

kanałach 
społecznościowych. 

Wycena spółki: ok. 50 mln zł
Liczba klientów: 1.800

Callpage to dodatek do 
strony internetowej firmy 
pozwalający nawiązać 

połączenie telefoniczne 
pomiędzy klientem a 

sprzedawcą o dogodnej 
porze. 

Wycena spółki: ok. 40 mln zł
Liczba klientów: 1.100

Źródło: Raport bieżący spółki LIVECHAT SOFTWARE 
S.A. Źródło: Informacja prasowa na strefainwestorow.pl

Źródło: Informacja prasowa na spidersweb.pl



Kontakt

Łukasz Sobański
Prezes Zarządu 

E-mail: l.sobanski@cityinspire.com 

Tel. + 48 730 484 774 

Skype: lukasz.sobanski@stayforlonger.com

City Inspire S.A.
E-mail: office@cityinspire.com 

Al. Jana Pawła II 61 lok. 211 

01-031 Warszawa

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i promocyjny, a rodzaj oferty publicznej nie wymaga udostępniania prospektu 
emisyjnego ani memorandum informacyjnego.

Zostań naszym akcjonariuszem 

http://zainwestuj.cityinspire.com

mailto:l.sobanski@cityinspire.com
mailto:lukasz.sobanski@stayforlonger.com

