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„ Wielorazowość i uzupełnianie produktów to przyszłość – to jest po prostu 
pozytywne, odpowiedzialne i właściwe zachowanie.”.

Stuart Walker, University of Lancaster

Part of



Plastikowa rzeczywistość...

Ludzkość produkuje ok. miliona plastikowych butelek
w ciągu minuty. 



...Zmiana jest potrzebna

Są wymagaja ̨cy, 
domagaja ̨ sie ̨

zmian i rozwiązania 
problemu 

Klienci

wdraża grzywny i podatki od 
producentów sprzedających 

produkty w plastikowym 
opakowaniu. Kara UE wynosi 
800 euro na tonę * odpadów 

opakowań z tworzyw sztucznych 

EU

realizują nowe prawo 
dla sprzedawców, aby 
zapewnić przestrzeń

w sklepach do rozwiązań
tyu Refill/Reuse 

*https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2021/09/plastic-tax.html 

Lokalne 
Rządy 



Refill-as-a-Service

Here comes…

Czyli szybka ścieżka transformacji do modelu 
zrównoważonej sprzedaży w obiegu zamkniętym!



Refill-as-a-Service

Refill Stations
(dry/liquid products)

Software Smart Packaging



Status Obecny
Uruchomiliśmy 7 stacji napełniania – większość w Warszawie, 







Aplikacje dla Retailerów & Producentów

Status Obecny

Benefity dla partnerów:
• Monitoring Real-time

• Zarządzanie produktami 
• Dostęp do danych sprzedażowych



Poznajcie
Ania,

Jak to działa?

której właśnie skończył się 
szampon

Która, odkrywa stację 
napełniania za pomocą 

Swapp! app

Po skończeniu produktu ona 
czyści butelkę w domu

…i idzie do sklepu i napełnia 
butelkę wielokrotnego 

użytku

Wraca do sprzedaży 
detalicznej i uzupełnia product 

ponownie

Po upływie żywotności butelki 
zwraca opakowanie do Swappa! 
Box i otrzymuje zwrot depozytu
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1. Mamy 8 produktów w stacji refill
2. Możemy uzupełniać więcej niż 1 kategorię produktu
3. Jesteśmy w stanie obsłużyć wszystkie rodzaje opakowań
4.Mamy dostęp w czasie rzeczywistym do każdej stacji refill
5.Nasz stacje są mobilne i nie zajmują dużo miejsca w sklepie
6.Posiada dużą przestrzeń promocyjną i edukacyjną
7. Współpracujemy z kilkoma sieciami handlowymi: C4, Auchan, SPP 

oraz producentami: YOPE, JELP, MASPEX jednocześnie
8.Jeden standard dla produktów suchych i płynnych

Nasze wyróżniki



Dziękujemy

Let’s Swapp! the world together

Poland
Simon Barabasz
simon@swapp.zone
+48 500 145 400

DACH | Spain
Marta Pour
marta@swapp.zone
+43 678 379 8056


