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Besim Group inwestorem strategicznym Kliniki Cannabis 

Besim Group dołączyło w charakterze inwestora strategicznego do 

re:clinics - projektu łączącego doświadczenie specjalistycznej kliniki 

medycznej - Kliniki Cannabis, z nowym inteligentnym narzędziem do 

personalizacji i optymalizacji terapii z wykorzystaniem olejów i destylatów 

kannabinoidów. 

- Rynek produktów zawierających kannabinoidy w Polsce jest najszybciej rozwijającym 

się sektorem z branży produktów szybkozbywalnych. Widać to nawet po 

zmieniającym się krajobrazie miejskim - przemierzając ulice, coraz częściej można 

natknąć się na wolnostojące automaty bądź sklepy oferujące produkty CBD. Ich 

lecznicze właściwości przestały być w naszym kraju tematem tabu i zyskują coraz 

więcej zwolenników. Niestety wraz z ich popularnością tworzy się wiele mitów i 

niejasnych informacji, które często są powielane nawet przez znane marki. Jako 

re:clinics stawiamy na wiedzę medyczną i bogate doświadczenie naszych specjalistów, 

które przekładają się na kształt poszczególnych ścieżek terapii - mówi Krystian Bielas, 

CEO & Head of Business Development w firmie Besim Group. 



 
 

 
 

2 Obecna sytuacja rynkowa nie jest chwilowym trendem, lecz długofalową 

tendencją. Raport “The Poland Cannabis World Paper” wskazuje, że wartość tej 

branży w Polsce w 2028 roku może wynieść nawet 9,55 mld złotych. Co więcej, 

europejski rynek ma w ciągu najbliższych 4 lat zwiększyć się z 4,2 mld aż do 10,4 

mld euro. Daje to wyjątkowo wysoki współczynnik wzrostu w skali roku - aż 25 

proc., niespotykany zarówno w sektorze FMCG, jak i w innych sektorach 

gospodarki. 

Co wyróżnia projekt re:clinics? Zarówno innowacje procesowe, jak i produktowe. 

W ofercie znajdują się nie tylko olejki CBD, ale także zyskujące obecnie coraz 

większą popularność olejki zawierające kannabinoidy CBG oraz CBN, a także 

waporyzatory z destylatami CBD oraz CBG. Re: clinis łączy kompetencje i 

doświadczenie w branży medycznej, badaniach klinicznych i nowych 

technologiach. Klinika Cannabis dotychczas prowadziła działalność jako podmiot 

objęty akredytacją Ministerstwa Zdrowia. Z połączenia różnych doświadczeń, 

spotkań wielu osób, po przeprowadzeniu szeregu badań jakościowych wśród 

pacjentów i konsumentów wynikło kilka znaczących nieefektywności rynkowych, 

które zespół re:clinics nie tylko zidentyfikował, ale także znalazł na nie 

odpowiedź. Terapia z wykorzystaniem olejów i destylatów kannabinoidów, a 

także jej przebieg są bardzo uzależnione od indywidualnych preferencji i potrzeb 

pacjenta, jednak nie zawsze dysponuje on pełną informacją i świadomością na 

temat danych produktów . Stąd wdrożona przez re:clinics koncepcja 

personalizacji terapii. Dzięki rozbudowanemu modułowi analitycznemu, 

opartemu na algorytmach w formie klasyfikatorów, klienci będą mogli 



 
 

 
 

3 dopasować ofertę w zależności od zmieniających się potrzeb oraz zwiększającej 

się tolerancji na substancje aktywne. 

Co więcej, re:clinics jest pierwszą w Polsce i jedną z niewielu na świecie klinik 

medycznych, posiadających własną, organiczną plantację, wraz z pełnym ciągiem 

technologicznym.  

 


