
НОВЕ ПОКОЛІННЯ CТАЛОЇ
УПАКОВКИ З ОПАЛОГО ЛИСТЯ

RE-leaf PAPER

by Науково-Виробниче Підприємство "RE-leaf PAPER"



ЩОРОКУ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА
ПАПЕРУ ВИРУБУЄТЬСЯ БЛИЗЬКО 4,1

МЛН ГА ЛІСУ! *

*Global Forest Resources Assessment



RE-LEAF - ЦЕ ЗАПАТЕНТОВАНА
ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ПАПЕРУ З

ВИКОРИСТАННЯМ ОПАЛОГО ЛИСТЯ
ЗАМІСТЬ ДЕРЕВИНИ!



МІСЬКІ ЛИСТЯНІ БІОВІДХОДИ ЯК РІШЕННЯ
Міста можуть щороку генерувати понад 200 000 тонн опалого листя

Утворення листяних відходів
у великих кількостях

Негативний вплив на
міську інфраструктуру

Втрати внаслідок
утилізації листя



Ми перетворюємо відходи листя у волокно, з якого
виготовляється папір *

RE-LEAF TECHNOLOGY

Ми отримуємо опале
листя з міст у річному

обсязі

Потім ми перетворюємо
листя на спеціальне

волокно

Та фінальне виробництво
крафт-паперу, пакетів та

упаковки

 *  The RE-leaf technology is patented



Від задуму до першого виробництва та продажу
пройшло 24 місяці

НАШ ПРОГРЕС

Виробнцитво паперових
рулонів

Цюрупинська
Паперова Фабрика

Виробництво волокна та
литої упаковки

Житомирська Паперова Фабрика

Виробництво
паперових пакетів

та упаковки

Партнери з Рівне

Забезпечення об'ємів
опалог олистя

Київ, Житомир та Львів



Ми представляємо нове покоління екопаперу та 
паперової упаковки

ОСОБЛИВОСТІ RE-LEAF ПРОДУКЦІЇ

ВОДОСТІКІСТЬ ПОВІТРОПРОНИКНІСТЬ RECYCLABLE

Більше продукції



Ми націлені на ЕКО-сегмент: агровиробники, HoReCa, екологічно
чиста краса, їжа та масс-маркет тощо.

РИНКОВА ПОЗИЦІЯ
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Product Market lowest prise RE-leaf

Kraft paper

Paper bag 
(34x20x33 cm)

Cast trays

≈ 680 € / 1T

≈ 0.19 € / 1pcs

≈ 0.08 € / 1pcs

530 € / 1T

0.14 € / 1pcs

0.06 € / 1pcs

Price competition for paper products

Sustainable forest management and the transition to waste paper don`t solve
the problem of deforestation

COMPETITORS AND OUR POSITION



ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ІМПАКТ
Стійкий замінник деревини для виробництва паперу та упаковки

Заміна 17 дерев на 2,3 т листя
для 1 т. паперу

NO сірки  та хлору на
виробництві 

78.3% зменшення емісії
парникових газів



Ми виробляємо та продаємо паперові вироби + монетизуємо
ліцензійні угоди

БІЗНЕС МОДЕЛЬ 

КОНВЕРТИНГОВІ КОМПАНІЇ

ПРОДАЖ КІНЦЕВОГО
ПРОДУКТУ

ФРАНЧАЙЗИНГ

14K T of PPP*\рік x  $ 770  =  $ 10,8M $ 100K FIXED FEE + %  
(1 ліцензія / щорічний платіж)

 *  Paper Packaging and Products (Паперова Упаковка та інші вироби)

€

€+
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Валентин Фречка
СEO, СO-founder 
Винахідник технології RE-leaf.
Спеціаліст з виробництва
паперу. 

Андрій Варцаба
CO-founder, менеджер проєкту
MBA. Десятиліття досвіду у
міжнародних бізнес-проектах та
бізнес-консалтингу.
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Василь Біденко
Головний інженер
Директор з виробництва на
паперовій фабриці. Досвід
роботи 35 років у галузі.

Олена Тарасенко
Менеджер з продажу та експорту
Спеціаліст з 9-річним
досвідом продажу та
експорту в галузі.
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Генадій Полонський
Голова консультативної ради

Кандидат економічних наук.
Десятиліття досвіду в управлінні
бізнес проєктів в ЄС.

Руслана Лижичко
Радник з комунікації
Засновниця проекту "Карпати.
Місце сили" та голова проекту
щодо соціального впливу

Команда складається з 6 ключових членів та 6 зовнішніх 
залучених фахівців

ЗІРКОВА КОМАНДА RE-LEAF



Raising  $ 250-500K
Seed 

Створення масштабного тестового
демонстраційного виробництва
паперу з опалого листя.

2800 T/year of packaging = 
$ 2,8 М/year of the revenue!

FOR:

Raising $ 3.5M +
First round

Створення повноцінної паперової
фабрики з переробки 20 тис. Т опалого
листя та виробництва крафт-паперу,
мішків та литої упаковки.

14 K T/year of packaging =
$ 10,8 М/year of the revenue!

FOR:

RE-LEAF FUNDRAISING
Ми шукаємо кошти для організації власного виробництва волокна,
паперу, упаковки



Ми пропонуємо містам раціональний waste-менеджмент та рятуємо ліси,
заробляючи на цьому

RE-LEAF ЯК УНІВЕРСАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Новий еко-папір та упаковка Сталі та чисті містаЗбережені лісові екосистеми



Дякую за увагу!
+380961500651
WWW.RE-LEAF-PAPER.COM



We receive fallen leaves
from cities in annual supply

Than process fallen leaves into
the special fibrous material

Final produce kraft paper,
cardboard and packaging



PRODUCT LINE BY RE-LEAF



Vegetation  leaves

Internal restructuring
and preparation for

decline

New leaf cycle

Rotting or
burning

Preservation of CO2 in the form of paper materialDefoliation

New closed CO2 technology of paper production from fallen leaves, allows to
consume paper products without harming the environment.

The leaves accumulate CO2
in the form of cellulose,

lignin, etc*.

RE-leaf PAPER is a new way
to prevent CO2 emissions by
recycling leaves into paper

MARKET UNIQUENESS
Our products are bound CO2 in the fibre structure that has been absorbed
from the atmosphere


