
Szanowni Państwo, 

 

Miniony 2008 rok był kolejnym dobrym okresem w działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka. 

Pomimo spadku tempa wzrostu gospodarczego w kraju i na świecie oraz słabnącego popytu 

wewnętrznego uzyskane w 2008 roku wyniki były zgodne z przyjętymi przez nas założeniami 

planowymi.  

 

W zeszłym roku Grupa Kapitałowa Śnieżka osiągnęła wartość sprzedaży na poziomie 522,8 

mln zł, co przekłada się na dynamikę sprzedaży 110,3 % w porównaniu do 2007 roku. 

Równie dobrze wyglądała w 2008 roku dynamika sprzedaży wyrobów Grupy ogółem, która 

w ujęciu wartościowym wyniosła 108,1%. Największa popularnością cieszyły się wyroby 

dekoracyjne i masy szpachlowe, które razem stanowiły około 78% całej sprzedaży. 

 

W całości sprzedaży Grupy Kapitałowej Śnieżka ważną rolę odgrywają rynki zagraniczne.        

W 2008 roku ich udział wyniósł  33,2% co oznacza 12,8% wzrost  do  roku ubiegłego. 

Największą dynamikę zanotowaliśmy w sprzedaży eksportowej na rynki Ukrainy, Rosji                    

i Białorusi.  

 
Uzyskane w 2008 roku wyniki potwierdzają, że przyjęta przez nas strategia, działania 

marketingowe oraz rozpoczęte zmiany polegające na repozycjonowaniu marki są właściwe             

i zgodne z potrzebami odbiorców. Dzięki nim wzmocniliśmy i zmodernizowaliśmy nasz 

potencjał wytwórczy, utrzymaliśmy wysoki poziom konkurencyjności oraz umocniliśmy silną 

pozycję w strategicznych obszarach działalności produkcyjnej. Ponadto w ubiegłym roku 

kontynuowaliśmy prace mające na celu dalsze udoskonalanie całej oferty produktowej, 

zarówno w odniesieniu do jej zakresu, jak też jakości poszczególnych wyrobów. Rezultatem 

tych prac było m.in. wzbogacenie oferty kolorystycznej kilku produktów, wdrożenie nowych 

produktów oraz wprowadzenie innowacji technologicznych takich jak Tefon® surface 

protector oraz nanotechnologia do wybranych wyrobów.  

 

Uzyskanie tak pomyślnych wyników było możliwe dzięki stałym wysiłkom w zakresie 

doskonalenia produktów i procesów technologicznych, zmiany organizacji zarządzania oraz 

oddziaływania na środowisko naturalne. 

 



Jednakże największy wkład w powodzenie naszych działań wnieśli pracownicy dobrze 

przygotowani do wykonywania swoich obowiązków, stale  podnoszący swoje kwalifikacje. 

Dzięki ich zaangażowaniu i oddaniu nasza Grupa Kapitałowa jest w stanie podołać kolejnym 

wyzwaniom stojącym przed nami w najbliższych okresach. 

 

Promując dobre wzorce, zwracamy uwagę zarówno naszych  pracowników jak i klientów na 

społeczną odpowiedzialność biznesu. W 2005 r. Spółka dominująca założyła własną fundację 

o nazwie „Twoja szansa”. Szczególną inicjatywą Fundacji jest Program Pomocy 

Stypendialnej, mający na celu wspieranie edukacji uzdolnionej młodzieży z ubogich rodzin. 

Jednocześnie Spółka dominująca prowadzi dwa inne programy społeczne „Kolorowe 

boiska… czyli Szkolna Pierwsza Liga”, który propaguje sport i  aktywną postawę oraz 

„Dziecięcy świat w kolorach”, polegający na artystycznym malowaniu wnętrz dziecięcych 

oddziałów szpitalnych. 

 

Konsekwentnie realizowana strategia przedsiębiorstwa, a także wyniki potwierdzające 

efektywność podjętych działań, umacniają pozycję Grupy Kapitałowej na rynku farb 

i lakierów. Cieszymy się, że nasze działania zostały zauważone i docenione zarówno przez 

ekspertów jak i przez naszych Klientów, na których uznaniu najbardziej nam zależy.                     

W samym 2008 roku zdobyliśmy wiele nagród i wyróżnień. Spółka dominująca została 

uhonorowana m.in. tytułem Perły Polskiej Gospodarki, Turbiny Polskiej Gospodarki, Filar 

Polskiej Gospodarki, Marką Wysokiej Reputacji i innymi. Również Klienci uznali naszą 

Markę za godną polecenia, markę z której są dumni i którą chcieliby się chwalić za granicą 

włączając ją jednocześnie do grona „Wizytówek Polskich Produktów”. Dziękujemy także za 

zaufanie jakim nas obdarzyli przyznając nam już po raz czwarty „LAUR KONSUMENTA 

2008” w kategorii „Farby” oraz medal Grand Prix. 

 

Cieszymy się, że są Państwo zadowoleni z efektów naszej pracy. W imieniu całego Zarządu  

Spółki pragnę obiecać, że w dalszym ciągu będziemy robić wszystko, by w pełni 

usatysfakcjonować naszych Partnerów Handlowych, Klientów i Pracowników oraz naszych 

dotychczasowych i nowych Akcjonariuszy. 

 

Obecnie Grupa Kapitałowa Śnieżka posiada stabilną pozycję rynkową i dobre perspektywy 

rozwoju na przyszłość. Ufam, że mimo nie zawsze sprzyjających warunków zewnętrznych, 



realizując konsekwentnie założenia strategii rozwoju, Grupa nasza jest w stanie odnieść 

sukces gospodarczy i w pełni zrealizować wyznaczone cele i zadania. 

 

Zdajemy sobie sprawę, że nasza obecna pozycja na rynku jest zasługą wielu osób, dlatego  

w tym miejscu pragnę serdecznie podziękować wszystkim naszym Klientom i Partnerom za 

dotychczasową współpracę. Zapewniam, że w dalszym ciągu będziemy dokładać 

wszelkich starań, aby sprostać Państwa wymaganiom. Dziękuję też Radzie Nadzorczej oraz 

wszystkim Pracownikom za ich zaangażowanie i wysiłek włożony  w minionym roku                  

w realizację uzyskanych wyników.  

 

Z wyrazami szacunku, 


