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o spółce 

 Outdoorzy Spółka Akcyjna powstała w wyniku przekształcenia w trybie art. 551-574 Kodeksu 

Spółek Handlowych, ze Spółki Cywilnej Outdoorzy Spółka Cywilna Paweł Miśkiewicz i Łukasz 

Golonka z dnia 27 marca 2013 roku. 

 

 Spółka prowadzi działalność handlową obejmującą sprzedaż odzieży oraz sprzętu sportowo-

turystycznego wyłącznie w formie sklepu internetowego. Sklep internetowy outdoorzy.pl powstał 

w kwietniu 2008 roku i od tamtej pory odnotowuje dynamiczny rozwój zwiększając 

systematycznie obroty.   

 

 Głównym celem sklepu jest umożliwienie miłośnikom turystyki i outdooru zakup sprzętu oraz 

odzieży uznanych marek w jednym miejscu w sieci internet. Sklep oferuje również klientom 

pomoc i doradztwo w kwestii doboru odpowiedniego produktu dopasowanego do ich potrzeb.  

 

 Spółka realizuje swoją działalność na podstawach prawnych i zasadach nie odbiegających od 

innych podmiotów działających w segmencie e-commerce. 

 

 W 2014 roku Spółka pozyskała 300.000,00 zł z emisji akcji serii B, a w 2016 roku kolejne 

625.000,00 zł z emisji akcji serii C, co przełożyło się na skokowy wzrost przychodów, który 

nieustannie jest odnotowywany w kolejnych kwartałach. 



strona www 



podst. dane 

 rok założenia: 2008 
 

 ilość zrealizowanych zamówień:  > 60 tys. 

 

 liczba klientów:  > 40 tys. 

 

 liczba odwiedzających m-c:   ok. 60 tys. 

 

 średnia, dzienna ilość unikalnych 

odwiedzających:  ok. 2 tys. 



oferta 

Produkty oferowane przez Spółkę podzielone zostały na 11 kategorii sprzedażowych: 

  

 odzież męska 

 odzież damska 

 buty  

 plecaki i torby 

 turystyka 

 wspinaczka  

 akcesoria  

 bieganie 

 księgarnia 

 rowery  

 sporty zimowe 

 



oferowane marki 

Spółka w swojej ofercie posiada blisko 250 najlepszych i najpopularniejszych marek, wśród 

których można wymienić takie jak:  
 

 A.: AKU, ARCTICA, ASOLO, ATSKO, ARC'TERYX,  

 B.: BARRACUDA, BERKLEY, BLACK DIAMOND,  

 C.: CAMP, CHIRUCA, CLIMBING TECHNOLOGY, COLEMAN, COLUMBIA, CRAFT,  

 D.: DEUTER, DOLOMITE,  

 E.: ECCO,  

 F.: FJORD NANSEN,  

 G.: GARMONT,  

 H.: HI-TEC,  

 I.: ICEBREAKER,  

 K.: KARRIMOR,  

 L.: LEKI, LHOTSE,  

 M.: MAŁACHOWSKI, MAMMUT, MARMOT, MEINDL, MERRELL, MIKADO, MILO, MITCHELL,  

 N.: NEVERLAND,  

 P.: PAJAK, PATAGONIA, PETZL, POLAR,  

 S.: SALEWA, SALOMON, SCARPA, SUUNTO,  

 T.: THULE, TIMEX,  

 U.: UVEX,  

 V.: VICTORINOX, VIKING,  

 Z.: ZAMBERLAN. 



wiarygodność 

Outdoorzy.pl docenione 

przez kapitułę konkursu 

Bezpieczny eSklep 2013 

- laureat z największą 

ilością punktów. 

 

Sklep outdoorzy.pl posiada znak jakości 

Trusted Shops. Przed jego przyznaniem 

przeprowadzany jest audyt sklepu 

internetowego na podstawie obszernego 

katalogu kryteriów jakości. Dzięki 

połączeniu gwarancji zwrotu pieniędzy i 

systemu opinii o sklepie Trusted Shops 

klienci mogą kupować online bez obaw o 

bezpieczeństwo. 



finanse 

 5 466 075,83 zł  
 5 817 091,22 zł  

 161 832,84 zł   158 747,17 zł  
 61 020,52 zł   52 445,73 zł  

 -   zł

 1 000 000,00 zł

 2 000 000,00 zł

 3 000 000,00 zł

 4 000 000,00 zł

 5 000 000,00 zł

 6 000 000,00 zł

 7 000 000,00 zł

2014/2015 2015/2016*

Przychody EBITDA Zysk netto

* dane finansowe za rok obrotowy 2015/2016 nie były przedmiotem badania przez biegłego rewidenta 



przychody 

 1 105 595,22 zł  

 1 642 058,82 zł  

 1 380 300,04 zł  
 1 338 121,75 zł  

 1 270 207,61 zł  

 964 714,46 zł  

 1 583 395,96 zł  

 1 998 773,19 zł  

 -   zł

 500 000,00 zł

 1 000 000,00 zł

 1 500 000,00 zł

 2 000 000,00 zł

 2 500 000,00 zł

IQ'14/15 IIQ'14/15 IIIQ'14/15 IVQ'14/15 IQ'15/16 IIQ'15/16 IIIQ'15/16 IVQ'15/16

Przychody netto ze sprzedaży z ostatnich 8 kwartałów obrotowych 



strategia 

 

 

 

 zwiększenie zasięgu działalności oraz wizerunku marki, które mają umożliwić 

dotarcie do dużej liczby użytkowników, a tym samym budowanie grupy klientów 

powracających, którzy w sklepie dokonywać będą zakupów. Takie działanie zapewni 

Spółce w perspektywie długoterminowej akumulowanie zysku. Ciągłe zwiększanie liczby 

klientów oraz szczegółowa znajomość ich potrzeb i preferencji, pozwala Spółce 

zaoferować spersonalizowaną ofertę produktów dostarczanych im przez sklep.  

 

 wzmacnianie marki w świadomości klientów poprzez aktywne kampanie reklamowe w 

internecie i w przestrzeni publicznej. Działalność Spółki w zakresie marketingu, skupia się 

obecnie na generowaniu powtarzających się ofert dla klientów w zakresie handlu 

elektronicznego, których celem jest konwersja na sprzedaż lub - w przypadku klientów 

niezdecydowanych - zdobycie zaufania w celu dokonania przez nich zakupów w 

późniejszym czasie. 

 



marketing 

 budowanie zasięgu poprzez kampanie marketingowe AdWords oraz porównywarki 

cenowe jak np. Ceneo.pl, Ceneria.pl 
 

 działania w social media poprzez kreowanie pozytywnego odbioru sklepu outdoorzy.pl 

oraz sprzedaży na takich portalach jak Facebook oraz Instagram 
 

 programy partnerskie umożliwiające budowanie licznego grona wydawców internetowych 

prezentujących produkty posiadane w ofercie przez sklep, a tym samym - kierowaniu 

klientów na stronę internetową sklepu outdoorzy.pl, przedstawiającą im konkretny produkt 

w celu jego zakupu 
 

 działania remarketingowe polegające na zachęcaniu do powrotu klientów nie 

zdecydowanych na zakup produktu w sklepie outdoorzy.pl 
 

 działania promocyjne dla stałych klientów sklepu, polegające na bieżącym informowaniu 

o wszelkich promocjach, wyprzedażach oraz nowościach pojawiających się w sklepie 

wszelkimi dozwolonymi kanałami informacji tj. newsleeter, social media 
 

 położenie nacisku na wszelkie możliwe metody spersonalizowanej komunikacji z 

klientem, dostarczając mu oferty produktowe w czasie, w jakim byłby skłonny je zamówić 



polit. inwestycyjna 

 Kapitał ludzki  

 inwestowanie w rozwój pracowników i ich kompetencje, poprzez udział w szkoleniach 

 branżowych oraz w konferencjach; poszukiwanie pracowników z pasją do outdooru i internetu, 

 którzy chcieliby się związać na dłuższy okres ze Spółką 
 

 Marketing  

 poszukiwanie metod marketingowych, które będą skuteczne oraz pozwolą być przed 

 konkurencją; inwestowanie w nowe oraz sprawdzone narzędzia marketingowe, które pozwolą 

 na realizację celu pozyskiwania nowych klientów oraz poznania ich preferencji zakupowych; 

 podjęcie współpracy z partnerami, którzy posiadają kompetencje w branży w zakresie 

 prowadzenia skutecznych kampanii marketingowych 
 

 Technologia  

 podążanie za nowymi trendami w e-commerce oraz technologiach internetowych z zakresu 

 urządzeń stacjonarnych oraz mobilnych; prowadzenie badań użyteczności wprowadzanych 

 zmian pod kątem maksymalizacji konwersji oraz zwiększenia doznań zakupowych klientów; 

 opracowanie mechanizmów oraz technologii do prognozy oraz przewidywania trendów 

 sprzedażowych 
 

 Oferta 

 zwiększanie oferty oraz jej dostępności; poszerzanie asortymentu o towary które będą 

 pozycjami szybko rotującymi – bestsellerami; wprowadzanie nowych pozycji na rynek, które 

 mogą stać się głównymi produktami w sprzedaży 



Outdoorzy Spółka Akcyjna 

ul. Komorowicka 39-41 
43-300 Bielsko-Biała 

 
Tel.: +48 33 486 91 72 

E-mail: bok@outdoorzy.pl 
www.outdoorzy.pl 

 
NIP 5472086046 | REGON 240863123 | KRS 0000460796 

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.  
Wysokość kapitału zakładowego 1.050.000,00 złotych. 


