
Pierwszy 
Globalny

Ekosystem 
dla Branży
Konopnej



Twórcy
HUBburger®

Maciej Sagal
Przedsiębiorca, ojciec dwóch córek, miłośnik podróży. 
Ekspert e-commerce, specjalista IT i przedsiębiorca 
z ponad 22-letnim doświadczeniem w globalnym 
biznesie. Współautor ustawy legalizującej medyczną 
marihuanę w Polsce. Założyciel grupy KingAPP® 
i AutoWorld®, Współzałożyciel LiRoyal® oraz 
HUBburger.com®.  

Członek i współzałożyciel Stowarzyszenia Biznesowego 
Polska-Hongkong, ekspert ds. handlu z Chinami. Były 
asystent Posła na Sejm RP i doradca Parlamentarnego 
Zespołu ds. Cyfryzacji, Innowacji, IT i High-Tech. 

Maciej sprzedał online produkty za ponad 30M$.
Laureat wielu honorowych nagród międzynarodowych w kategorii 
e-commerce i nowe technologie oraz wielu nagród sportowych.

Piotr 
Liroy-Marzec
Twórca ustawy o legalizacji Konopi w Polsce, były polityk, wolnościowiec 
i przedsiębiorca w branży konopnej. Najlepszy polski raper, który 
sprzedał ponad 1,5 MLN płyt (rekord Polski). W branży IT od 1996 roku. 

Założyciel pierwszego w Polsce cyfrowego studia nagrań. Z M. Sagalem 
współtworzy markę LiRoyal® – producent produktów konopnych z CBD, 
CBG i CBN, sprzedając odzież i produkty spożywcze.

29 osobowy zespółoraz



Zbudujmy razem 
Nową Ekonomię dla 
przemysłu konopnego!

 zrealizowane
Oto, co udało się już nam osiągnąć

w trakcie

niebawem

HUBway (portal lifestylowy)

Dział marketingu + strategia

Dział Sprzedaży

NFT

Marketplace

Maszyny vendingowe w Polsce + franczyza
35 maszyn na stacjach paliw sieci Circle K®

HUBtivi
HUBedu

Gabinety Medycyny Konopnej
Obecność w Metaverse

Franczyza Stacjonarnych sklepów konopnych
Stworzenie dokumentacji niezbędnej 

do prowadzenia hurtowni farmaceutycznej 
oraz uprawy medycznej marihuany

Licencjonowana uprawa medycznej marihuany

900 maszyn vendingowych w Europie (2024 r.)

Launchpad Cannabis-launchpad.com (Q4/2024)



Twój system
e-Commerce

Sklepy
franczyzowe

Maszyny
vendingowe

e-CommerceMagazyn

Zamówienia

Q2/2023

pełna integracja Q2/2023 Q2/2023 pierwsze sklepy

Q3/2023

Q2/2023

Q4/2024

Q2/2023

pełna integracja Q3/2023

pełna integracja Q3/2023

Dropshipping

Faktury

Zwroty / Wysyłki

Sklep
stacjonarny

Przedstawiciel
handlowy

Maszyny
vendingowe

Niezależny 
system reklamowy

Konopny 
dom mediowy

NFT Holder
Tokenholder
Shareholder

HEMPtertainment
(muzyka, filmy, eventy
– product placement)

Consulting

Analiza BIG DATA

Platforma
szkoleniowa

Platforma
lifestylowa

Sprzedający

Kupujący

Gabinety 
Medycyny 
Konopmej

Uprawy „marihuany 
medycznej”
kup nasze NFT HEAL

Możesz stać się właścicielem naszych 
maszyn vendingowych! Kup NFT BUY i czerp 
zyski z maszyn vendingowych umieszczonych 
na stacjach paliw sieci Circle K®.

Mapa ekosystemu
HUBburger®



Jedynie 420 
unikalnych 
NFT SEED

Nasze NFT to połączenie realnego biznesu 
z dostępem do wielu korzyści i użyteczności. 

Stań się częścią najbardziej obiecującego 
i najszybciej rozwijającego się globalnego 

przemysłu konopnego – wspólnie 
z największymi ekspertami

Zapraszamy 
do naszego świata


