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: Podsumowanie
operacyjne



Przychody Dynamika r/r

179 mln zł +53% 

Marża brutto

54 mln zł +52% 

EBITDA*

37 mln zł +42%

:  Wyniki finansowe

*EBITDA znormalizowana o wpływ jednorazowych kosztów związanych z przejęciami, organizacją 
oferty publicznej sprzedaży akcji oraz wyceną ESOP

: Scale beyond



:  Wzrost liczby Klientów

Liczba Klientów Wzrost r/r

18 754 +7 377

11 377

18 754

2020 2021

+65%

: Scale beyond



Przejęcie FreshMail – lidera e-mail marketingu w Polsce
• Wzmocnienie kompetencji w zakresie e-mail marketingu
• Wzrost o 65% liczby obsługiwanych klientów Vercom z dużym 

potencjałem dosprzedaży w pozostałych kanałach (SMS, push, OTT)
• Wzmocnienie zespołu specjalistami z obszaru e-mail marketing

:  Najważniejsze wydarzenia 2021
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Sukces IPO i udany debiut na GPW
• Pozyskanie 180 mln zł, które Vercom przeznaczy na akwizycje
• Duże zainteresowanie ofertą – redukcja w transzy detalicznej 

wyniosła ponad 92%, wzrost notowań na debiucie o ponad 16%

Inwestycja w PushPushGo – lidera komunikacji web push
• Rozszerzenie oferty usług o kolejny kanał komunikacji – web push
• Liczne synergie sprzedażowe dla klientów PushPushGo oraz Vercom
• Wzmocnienie zespołu specjalistami z obszaru web push

Rozwój kolejnego nowego kanału komunikacji– RCS 
• Podpisanie umowy z siecią Play i Orange w zakresie testowego 

udostepnienia systemu RCS do wysyłki komunikatów do abonentów 
sieci : Scale beyond



:  Najważniejsze wydarzenia 2021

Dołączenie akcji Vercom do indeksu sWIG80
• Dołączenie do indeksu obejmującego 80 spółek z warszawskiej 

giełdy1) z najwyższą pozycją w rankingu wyznaczanym na podstawie 
obrotów oraz kapitalizacji

Wzmocnienie Rady Nadzorczej
• Dołączenie do Rady Nadzorczej Kingi Stanisławskiej oraz Aleksandra 

Ducha
• Wniesienie unikalnego know-how oraz ponad 20-letniego 

doświadczenia biznesowego w rozwijaniu firm obecnych na 
globalnych rynkach

Wyróżnienie w rankingu Digital Champions CEE 
• Wyróżnienie dla Vercom jako jednego z cyfrowych liderów, którzy 

budują gospodarkę w Europie Środkowo-Wschodnie

1) bez spółek z WIG20 i mWIG40

: Scale beyond



: Scale beyond

:  Najważniejsze wydarzenia 2021
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Realizacja celów ESOP – znormalizowana EBITDA (mln zł) 



: Dynamiczny 
wzrost skali 
biznesu



:  Kontynuacja dynamicznego wzrostu skali biznesu: przychody

59
78

117

179

2018 2019 2020 2021

CAGR 2018-2021+45%

Przychody (mln zł)
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:  Kontynuacja dynamicznego wzrostu skali biznesu: marża brutto
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Marża brutto (mln zł)

CAGR 2018-2021+50%



:  Wzrost marży brutto dzięki rosnącej sprzedaży do obecnych oraz nowych klientów

12* Według danych proforma

36 36 42 48 54

+1 p.p

2020 Nowi klienci NER Wzrost rentowności* 2021

+7 300

110%

+52%

Marża brutto (mln zł) Komentarz

Znaczna poprawa marży brutto 
o 52% rdr

Wysoka dynamika wzrostu 
to efekt:

(i) pozyskania nowych klientów

(ii) wzrostu obrotów z 
dotychczasowymi klientami

Wzrost rentowności to efekt poprawy 
mixu produktowego ze względu na 
rosnące zainteresowanie usługami 
omnichannel



:  Dynamiczny wzrost liczby klientów

Liczba klientów (tys.)

7,1 7,9

11,4

18,8

2018 2019 2020 2021

Komentarz

Dynamiczny wzrost liczby klientów, 
o 65% względem 2020

Rozpoczęcie współpracy z kolejną 
grupą lokalnych championów takich 
jak, m.in., Orlen, OLX czy Ringier Axel 
Springer

+40% CAGR 2018-2021

Dotarcie do szerokiego grona małych 
i średnich przedsiębiorstw

Wybrani nowi klienci:
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Znaczący potencjał rozwoju nowych 
relacji w kolejnych latach 

Rosnące zainteresowanie ze strony 
podmiotów reprezentujących nowe 
branże, np. publishing, FMCG
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:  Powszechne wykorzystanie komunikacji omnichannel



: Dotarcie do kolejnych grup klientów
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: Rosnące zaufanie Klientów 



: Wielopoziomowa 
dywersyfikacja
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19 tys.
klientów

Rosnący udział nowych segmentów: 
Publishing, FMCG oraz Utilities

Współpraca z szerokim gronem 
odbiorców zwiększa stabilność

Możliwość dalszego skalowania 
biznesu z wykorzystaniem 
bieżących trendów

: Rosnące wykorzystanie usług Vercom w kolejnych sektorach

Większa dywersyfikacja struktury 
portfela klientów

Szerokie spektrum odbiorców 
prowadzących każdy rodzaj 
działalności B2C
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: Rosnąca dywersyfikacja biznesu

Koncentracja przychodów wśród top10 klientówUdział sprzedaży międzynarodowej

Koncentracja marży brutto wśród top10 klientów

7%

16%

31%

2019 2020 2021

+343%

33%
23%

2020 2021

15%

6%

2020 2021

-30%

-60%



: Wysoka 
rentowność 
biznesu



: Przestrzeń do dalszej optymalizacji kosztów

KomentarzKoszty ogólnego zarządu (mln zł)

Koszty sprzedaży i marketingu (mln zł)
Blisko 2-krotny wzrost talentów 
z branży IT w 1 rok

Stabilna relacja kosztów sprzedaży 
i marketingu do przychodów

1)
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9,5 9,5 11,1 13,0
17,8

20,31,6
2,0

4,8

2,4

2020 ESOP Transakcyjne M&A* Pozostałe 2021

2,2 2,2 2,4

4,8 5,1
0,2

2,4

0,3

2020 ESOP M&A* Pozostałe 2021

Wzrost kosztów ogólnego zarządu 
wynika przede wszystkim z 
kosztów ogólnego zarządu 
przejętych podmiotów 

Znaczący udział kosztów o charakterze 
jednorazowym, w tym 2,1 mln zł 
kosztów niegotówkowych 
(ESOP i amortyzacja wartości 
niematerialnych w M&A)

Koszty jednorazowe

Koszty 
jednorazowe

*M&A to koszty sprzedaży i zarządu przejętych spółek 
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19

26

37

2018 2019 2020 2021

:  Stale rosnąca wartość EBITDA

EBITDA* (mln zł) Komentarz

1)

1)

Dynamicznie rosnąca wartość 
EBITDA o 42% r/r

Realizacja celów ESOP w zakresie 
wartości EBITDA

Zdolność do generowania znaczących 
przepływów pieniężnych pomimo 
realizacji strategii dynamicznego 
rozwoju grupy

+55% CAGR 2018-2021

22
*EBITDA znormalizowana o wpływ jednorazowych kosztów związanych z przejęciami, organizacją oferty publicznej sprzedaży akcji oraz wyceną ESOP



:  Wysoka zdolność generowania gotówki  

1)

1)

1)
4)

1)

3)

3)

1)
2)

37,0
31,6

26,2 24,8 25,2 26,5

5,4

5,0

1,4

1,3

EBITDA Podatek R&D Leasing Zmiana KON FCF

-

-

-

1)

1) EBITDA skorygowana in plus o wycenę programu motywacyjnego w kwocie 1,8 mln zł, koszty transakcyjne w kwocie 1,9 mln zł oraz koszty 
związane z organizacją oferty publicznej sprzedaży akcji w kwocie 300 tys. zł.
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Konwersja EBITDA na przepływy pieniężne (mln zł)



: Unikalny model 
biznesowy
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: Platforma CPaaS

E-MAIL

SMS

PUSH Odbiorca
końcowy

CPaaS: platformy komunikacyjne w chmurze, które umożliwiają
firmom budowanie i rozwijanie trwałych relacji z odbiorcami za
pośrednictwem wielu kanałów komunikacji.

Platforma CPaaS

25

Klient

OTT



7,1
8,2

9,9

12,8

17,5

26,0

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Dynamiczny 30%+ wzrost rynku napędzany przez:
o Postępująca cyfryzacja procesów biznesowych
o Rozwój komunikacji transakcyjnej w tym e-commerce
o Rozwój marketing automation

Wartość globalnego rynku CPaaS (mld USD)

Źródło: Juniper Research, Statista, Facebook, GSMA, NetMarketShare

: Dynamicznie rosnący rynek
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1 200

1 200

1 300

2 000

3 500

3 700

3 800

5 100

RCS

Viber

Facebook
Messenger

WhatsApp

Mobile Push

Web Push

Email

SMS

Globalny zasięg kanałów komunikacji (mln użytkowników)1)

30% CAGR 

1) Kolorem fioletowym zaznaczone kanały obsługiwane przez Vercom



Kontynuacja trendu przenoszenia interakcji pomiędzy firmą a klientem z kanału offline do online

: Kluczowa rola usług CPaaS w komunikacji B2C
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e-commerce Instytucje
finansowe

Firmy 
kurierskie

Utilities Telecoms FMCG

Zamówienia Płatności Wysyłki Faktury Powiadomienia Promocje

„Dziękujemy za 
zamówienie #12345.
Twoje zamówienie 

jest w trakcie 
realizacji."

„Dziękujemy za 
zamówienie #12345.
Twoje zamówienie 

jest w trakcie 
realizacji."

„Dziękujemy za 
zamówienie #12345.
Twoje zamówienie 

jest w trakcie 
realizacji."

„Dziękujemy za 
wpłatę kwoty 44,90 

na konto klienta 
52071. Aktualne 

saldo wynosi 0,00 zł."

„Witaj w roamingu! 
Korzystaj z 

bezplatnych rozmow, 
sms oraz mms w UE 

(strefa 1 i do PL)."

„Tylko w tym 
tygodniu! Specjalna 

okazja, do 
powiększonej porcji 

frytki i napój 
GRATIS!."

Publishing

Reklama

„Wyślij SMS o treści 
gram na nr 224455 i 

zawalcz o cenne 
nagrody. Do wygrania 
nowe Suzuki Swift."



: Platforma CPaaS

28 28



CPaaS
Platform
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: Prosta integracja z wiodącymi systemami IT

Duży nacisk na sprzedaż usług 
w modelu self-service

Możliwość szybkiej integracji z 
popularnymi systemami IT 
dzięki dedykowanym wtyczkom

Wysoka skalowalność usług 
umożliwiająca dalszy wzrost 
bez inwestycji w dodatkowe 
zasoby

Wzrost popularności systemów 
IT współpracujących z 
wtyczkami Vercom
systematycznie zwiększa grono 
potencjalnych klientów



: Źródła przewag konkurencyjnych Vercom

Wysoka efektywność 
komunikacji omnichannel

Wszystkie kanały komunikacji 
dostępne w ramach jednej 
usługi

Potencjał znaczącej redukcji 
kosztów jednostkowych po 
stronie klienta

Możliwość pełnej integracji z 
systemem IT klienta

30

Dostęp do zaawansowanych 
narzędzi analitycznych

Wysoki poziom 
dostarczalności komunikatów



: Strategia
rozwoju



: Strategia rozwoju

Uwagi:
(1) Na podstawie marży brutto wygenerowanej na usługach Viber w Czechach

Cross-selling usługRozwój współpracy z Klientami
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kanały komunikacji wykorzystywane przez 
klientów

E-MAIL

SMS

PUSH

✓ Wdrażanie strategii omnichannel
✓ Wzrost sprzedaży wysokomarżowych usług

✓ Rozszerzenie współpracy o obsługę komunikacji 
w kolejnych obszarach biznesowych

OTT(1)

@
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Marketing

Sprzedaż

Wsparcie

Updates

Notyfikacje
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# liczba procesów biznesowych obsługiwanych 
przez Vercom

Wzrost skali działalności

✓ Zwiększenie zasięgu działalności poprzez 
akwizycje oraz wzrost organiczny
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Zasięg skali działalności

Poland

CEE

Global

Europe



:  Skuteczna realizacji strategii poprzez selektywne przejęcia

Dostęp do nowych rynków Rozbudowa bazy klientów Nabycie nowego kanału komunikacji

▪ Lider czeskiego rynku SMS z 
działalnością na Słowacji i w Austrii

▪ Lider polskiego rynku e-mail 
marketingu

▪ 2.500 pozyskanych klientów

▪ Potencjał cross-sellingu oraz
dostęp do nowych rynków

Rozszerzenie oferty 
produktowej

Cross-selling usług

▪ Silny upselling usług 

▪ 6.500 pozyskanych klientów

▪ Lider polskiego rynku komunikacji 
web push

▪ Globalny zasięg działania – 20 
krajów na całym świecie

▪ Dostęp do technologii web push
– rozszerzenie oferty dla klientów 
Vercom

Pozyskanie znaczącej liczby 
talentów z branży IT

2020 2021 2021
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Potencjał synergii 
kosztowych 

Optymalizacja 
procesów biznesowych



: Globalne ambicje
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Global market
8 200 000 000 USD

European market
1 173 000 000 USD

CEE market
577 000 000 USD

Wartość rynku CPaaS

Źródło: Juniper Research,



: Dziękujemy
za uwagę


