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Siedziba: 

Strona Emitenta:

Nowa emisja i 
dodatkowy 

KAPITAŁ na rozwój:

Cena emisyjna:

Liczba akcji:

POZNAŃ

www.star-fitness.pl

400 000 akcji serii E

1,5 mln w obligacjach

2,50 zł za akcję

1 785 000

PREZENTACJA DLA INWESTORÓW



Do wszystkich z sukcesem,

Chcemy dostarczać wszystkim klientom nasze rozwiązania z sukcesem, wszyscy nasi klienci mają dzięki nam
odnieść sukces taki jaki zaplanują z nami wspólnie ( biznesowy, ekonomiczny, emocjonalny itp.)

W ciągu pięciu lat Star Fitness SA będzie liderem i wykorzysta schemat 4x1 łącząc naszą wizję z czterem 
najważniejszymi wartościami naszej organizacji:

1. Lider rynku – wytrwałość
Naszym założeniem jest docierać do coraz większej liczy klientów z coraz szerszą gamą naszych produktów. 
Będziemy zabiegać o każdy procent udziału w rynku.

Misja, Wizja i Wartości 

Naszym założeniem jest docierać do coraz większej liczy klientów z coraz szerszą gamą naszych produktów. 
Będziemy zabiegać o każdy procent udziału w rynku.

2. Lider satysfakcji klienta – odpowiedzialność
Realizując naszą politykę Lidera rynku na pierwszym miejscu stawiamy satysfakcję klienta. Będziemy ją 
systematycznie badać aby lepiej rozumieć potrzeby naszych klientów.

3. Lider przychodów – konsekwencja
Poprzez prowadzoną sprzedaż i dbałość o satysfakcję klientów będziemy zwiększać nasze przychody. 
Będziemy rozwijać wachlarz naszych produktów, co będzie miało bezpośredni wpływ na wzrost 
przychodów. 

4. Lider pracodawca - doskonalenie 
Nasi pracownicy są dla nas bezcenni. Będziemy rozwijać ich kompetencje oraz stawiać na ich 
przedsiębiorczość i zaangażowanie…
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doradztwo 
/ szkolenia

Jak to robimy? 

KOMPLEKSOWOKOMPLEKSOWO
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sprzęt / 
wyposażenie

wsparcie 
sprzedaży  



Star Trac® Star Trac® 

jeden z czołowych producentów sprzętu Fitness na świecie. Oferowane urządzenia należą do najbardziej 

nowoczesnych i innowacyjnych. Powstają one w oparciu o badania nad biomechaniką ludzkiego ciała, tak by 

ćwiczenia mogły być maksymalnie efektywne. 

Spinning®Spinning®

najbardziej popularna forma treningu na rowerach stacjonarnych. Są to zajęcia grupowe, przy intensywnej muzyce, 

prowadzone przez profesjonalną kadrę instruktorską. 

EMITENT JEST DYSTRYBUTOREM I PRZEDSTAWICIELEM W POLCE TAKICH MAREK JAK:

Produkty 
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prowadzone przez profesjonalną kadrę instruktorską. 

Slim Belly®Slim Belly®

innowacyjny program treningowy, stworzony z myślą o osobach, które chcą się pozbyć nadmiaru tkanki tłuszczowej z 

okolic brzucha. Oprócz samego urządzenia, które działa na zasadzie masażu limfatycznego, stymulując ukrwienie 

powłok brzusznych, oferowany jest indywidualnie dobrany program wytrzymałościowy.

Jordan® Jordan® 

brytyjski producent i projektant sprzętu do klubów Fitness i siłowni. Przewagą konkurencyjną marki Jordan jest ich dobra 

jakość i funkcjonalność przy relatywnie niskiej cenie. Sukces na świecie marka zawdzięcza ciągłemu badaniu rynku oraz 

opinii klientów i instruktorów. 



IndoorwalkingIndoorwalking® ® 

ćwiczenia odbywające się na nowoczesnych eliptykach w rytm motywującej muzyki, pod okiem fachowca. 

W porównaniu do treningów na bieżniach, nie obciążają one stawów, a ponadto trenowana jest większa partia mięśni. 

Głównym atutem ćwiczeń jest możliwość wykonywania ich w naturalnej, wertykalnej pozycji.

Peak Pilates® Peak Pilates® 

Produkty 
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Peak Pilates® Peak Pilates® 

brand obejmujący segment ćwiczeń Pilates. Program obejmuje trzy segmenty ćwiczeń. Pierwszy z nich wykonywany 

jest na matach, bazuje on na klasycznej metodzie Pilates. Kolejny segment to ćwiczenia na sprzęcie i do muzyki.  

Ostatni z segmentów to ćwiczenia na klasycznym sprzęcie do Pilates. 

Vicore®Vicore®

marka uznana w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej. Dostarcza rewolucyjne rozwiązania do stref 

funkcjonalnych i siłowych w klubach Fitness. Obecnie w ofercie Star Fitness S.A. znajdują się dwa podstawowe 

produkty” ławka płaska i krzesło do treningu triceps. Ławki zamiast tradycyjnych podparć posiadają komorę 

powietrzną, wykonaną z mocnej gumy, która potrafi wytrzymać nacisk 1,5 tony.



MyzoneMyzone® ® 

systemem pomiaru tętna, który wykorzystuję technologie bezprzewodową i pomaga łatwo i wygodnie monitorować systemem pomiaru tętna, który wykorzystuję technologie bezprzewodową i pomaga łatwo i wygodnie monitorować 

aktywność fizyczną. MYZONE skupia się aktywność fizyczną. MYZONE skupia się nana nagradzaniu za aktywność fizyczną. Jest przeznaczony dla wszystkich nagradzaniu za aktywność fizyczną. Jest przeznaczony dla wszystkich 

niezależnie od wieku i rodzaju podejmowanych aktywności fizycznych. MYZONE pozwala niezależnie od wieku i rodzaju podejmowanych aktywności fizycznych. MYZONE pozwala nana osiągniecie lepszych osiągniecie lepszych 

wyników sportowych i zdrowotnych. Osiągane wyniki można wyników sportowych i zdrowotnych. Osiągane wyniki można nana bieżąco bieżąco śledzicśledzic poprzez odpowiednią stronę poprzez odpowiednią stronę 

internetowąinternetową. . 

MM

Produkty 
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Star Cardio®®

wprowadzenie na rynek nowej marki – Star Cardio® – jest możliwe dzięki podpisaniu przez Star Fitness wieloletniego 

kontraktu na produkcję urządzeń z tajwańską fi rmą Dinli Metal Industrial Co.,LTD. Jej fl agowe produkty – ruady i skutery, 

są znane także polskim klientom. Do Star Fitness producent będzie dostarczać m.in. sprzęt cardio, bieżnie, eliptyki i 

rowery z logo Star Cardio®. Dzięki nowej linii lider krajowego rynku fitness będzie mógł zaspokoić zapotrzebowanie na

sprzęt tych klubów, których budżet na inwestycje jest niewystarczający na zakup urządzeń np. Star Trac, a chciałyby 

udostępnić swoim klientom dobrej jakości sprzęt od sprawdzonego dostawcy.



Planeta Formy (Olsztyn)Perfect Body (Września)

Fabryka Formy (Poznań)

Z naszymi produktami dotarliśmy do ponad 500 klubów fitness na terenie całego kraju! 

Referencje 
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Holmes Place (Hotel Hilton, Warszawa)



CCELEELE EMISYJNEEMISYJNE AKCJIAKCJI SERIISERII EE
PPRZEWIDYWANERZEWIDYWANE

NAKŁADYNAKŁADY

PPLANOWANYLANOWANY TERMINTERMIN

REALIZACJIREALIZACJI

Rozbudowa działu sprzedaży o Dział produktów Home 
Edition/na użytek domowy, zwiększenie oferty o kolejne 
produkty do użytku domowego.

Do 50 tys. PLN
III i IV kwartał 2012 

Wdrożenie nowego systemu e-commerce zintegrowanego 
ze stroną www firmy. Uruchomienie i wdrożenie 
profesjonalnego sklepu internetowego oraz rozbudowa 
systemu do zamówień i komunikacji z partnerami: sklepy 
internetowe, profesjonalne sklepy sportowe lokalne, sieci 

Do 150 tys. PLN
III i IV kwartał 2012 

Cele emisyjne 

internetowe, profesjonalne sklepy sportowe lokalne, sieci 
sportowe np. (InterSPORT), duże markety (SELGROS, 
MAKRO)

Rozbudowa oferty B2B oraz uruchomienie sprzedaży dla 
rynku domowego. W serwisie powstanie call center
zintegrowane ze strona www oraz systemem CRM. 
Niezbędne jest zwiększenie przestrzeni magazynowej do 
przechowywania większej ilości towaru, a także dodatkowe 
inwestycje park maszynowy oraz samochody.

Do 200 tys. PLN
III i IV kwartał 2012 

Zatowarowanie magazynu w duże ilości towarów. Znaczne 
zwiększenie wartości magazynowej stałej średniej dla 
polepszenia dostępności i skrócenia czasu dostawy, co w 
przypadku rynku domowego jest kluczowe

Do 600 tys. PLN
III i IV kwartał 2012 
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CCELEELE EMISYJNEEMISYJNE OOBLIGACJIBLIGACJI SERIISERII AA
PPRZEWIDYWANERZEWIDYWANE

NAKŁADYNAKŁADY

PPLANOWANYLANOWANY TERMINTERMIN

REALIZACJIREALIZACJI

Dalsza rozbudowa magazynu spółki i zwiększenie 
wartości magazynu.

Do 300 tys. PLN
III / IV kwartał 2012 

Cele emisyjne 

Zmniejszenie zobowiązań krótko terminowych spółki. Do 500 tys. PLN
III / IV kwartał 2012 

Planowana Akwizycja spółki informatycznej z branży 
posiadającej produkt dla klubów fitness. Akwizycja 
do 30% udziałów ma przynieść efekt synergii w 
działaniach marketingowych i szersze dotarcie z 
ofertą SF SA a także integracja niektórych rozwiązań 
produktowych. Wspólna oferta doradcza i 
szkoleniowa.

Do 700 tys. PLN
IV kwartał 2012 
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KLUCZOWYMI ELEMENTAMI STRATEGII DZIAŁAŃ SĄ:

Dalszy rozwój 
portfela 
produktów i 
usług

Dalszy rozwój 
portfela 
produktów i 
usług

Reorganizacja i 
rozbudowa 
działu 
sprzedaży

Reorganizacja i 
rozbudowa 
działu 
sprzedaży

Wdrożenie 
systemu CRM w 
oparciu o 
standardy SF

Wdrożenie 
systemu CRM w 
oparciu o 
standardy SF

Strategia rozwoju o nowe produkty i systemy ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa oraz konkurencyjność firmy na rynku Fitness. W najbliższym
czasie planowane jest uruchomienie dwóch nowych grup produktowych o nazwie Star Cardio oraz MyZOne. Oba produkty oferowane będą

Wdrożenie sklepu 
internetowego 
oraz platformy B2B 
dla partnerów do 
sprzedaży B2C

Strategia rozwoju
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czasie planowane jest uruchomienie dwóch nowych grup produktowych o nazwie Star Cardio oraz MyZOne. Oba produkty oferowane będą
wraz ze szkoleniami, doradztwem i marketingiem. Największa zmiana produktowa to utworzenie w strukturze departamentu detalicznego, czyli
Home edition/Use dla klienta końcowego. Od września 2012 roku spółka zamierza ruszyć pełna parą ze sprzedażą rowerów spinning, sprzętu
cardio (bieżnie, rowery i eliptyki), sprzętu treningowego do domu (hantle, piłki, gumy itp.) w raz z programami do odchudzania itp..

Reorganizacji obecnej struktury sprzedaży z regionalnej na produktowo-regionalną, pozwoli na jeszcze lepsze i bardziej kompleksowe dotarcie
z ofertą do klienta. Dodatkowo w III kwartale spółka optymalizuje koszty i łączy zarządzanie produktami w dwóch działach co zmniejszy koszty.
Przesunięcie szkoleń do jednego działu w III kwartale tzw. Akademia Star Fitness spowoduje dużą optymalizacje kosztów wynagrodzeń i dalszy
dynamiczny rozwój szkoleń, który będzie stanowił do celowo około 15% przychodów spółki.

Wdrożenie systemu zarządzania relacjami z klientami – CRM pozwoli na przyjęcie strategii działania koncentrującej się na wspieraniu czynności
marketingowych, procesu sprzedaży oraz wszelkich działań związanych z obsługą klienta poprzez skierowanie uwagi wyłącznie na potrzeby
konsumenta. Dodatkowo firma cały proces sprzedaży będzie wspierała śledzeniem działań systemowo na każdym etapie kontaktu z klientami
wg nowych standardów SF SA. Cały czas trwają prace nad doskonaleniem bazy klientów. W trzecim i czwartym kwartale spółka zamierza
uzupełnić bazę o informacje związane z klubami, wielkość, ilość członków i rodzaj stref.



Strategia Sprzedaży i optymalizacja struktury

Wszystkie działania są podporządkowane naszej misji , wizji oraz naszym wartościom w schemacie 
„4x1”. 
Nasza strategia sprzedaży opiera się przede wszystkim na bezpośrednim dotarciu do klientów 
i budowaniu z nimi długotrwałych relacji biznesowych. Wśród konkurencji wyróżnia nas 
kompleksowość naszych działań i wyjątkowa dbałość o sukces klienta. 

Struktura sprzedaży i obsługi klienta w naszej firmie podlega procesowi ewolucji. Obecny jej układ 
jest wynikiem kilkumiesięcznej obserwacji w wyniku, której powstają:

Strategia rozwoju
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jest wynikiem kilkumiesięcznej obserwacji w wyniku, której powstają:
• stanowisko Menedżera Sprzedaży – odpowiedzialnego za realizację celów ilościowych, który ma 

ofertę produktów tematycznie powiązanych. Oszczędności z etatów przesunęliśmy na
powstanie nowych stanowisk. Struktura dzięki temu będzie przejrzysta i bardziej efektywna, 

• stanowisko Menedżera Produktu – odciążenie MS od zadań nie związanych bezpośrednio                  
z procesem sprzedaży,

• stanowisko Menedżera Szkoleń  – odciążenie MS od organizacji szkoleń związanych ze 
sprzedawanymi produktami i zwiększenie przychodów z tej kategorii,

• stanowisko Menedżera  magazynu/serwisu – budowa nowego magazynu i optymalizacja 
procesów magazynowych (obszar detaliczny i serwisowy),

• stanowisko call center – zwiększenie efektywności obsługi zleceń serwisowych w obszarze 
detalicznym i biznesowym.



Jednym ze strategicznych elementów wprowadzanych zmian jest standaryzacja

Rozpoczynamy standaryzację od działów związanych z procesem obsługi klienta. 
Jako podstawę przyjęliśmy następujące kompetencje:
• nastawienie na klienta: gotowość zrozumienia punktu widzenia klienta, uwzględniania jego 

potrzeb
• nastawienie na wyniki: zrozumienie warunków sukcesu rynkowego, dbanie o efektywność jako 

podstawę budowania bezpieczeństwa i pozycji firmy w tym własnej
• praca zespołowa: postrzeganie relacji z innymi w kategoriach współpracy, wspólnoty interesów, 

Strategia rozwoju

12

• praca zespołowa: postrzeganie relacji z innymi w kategoriach współpracy, wspólnoty interesów, 
wzajemnego wspierania się, tworzenia klimatu, w którym otwartość na wymianę informacji 
zwiększa zaangażowanie i poczucie współodpowiedzialności za wyniki

• komunikatywność: skuteczna wymiana informacji w bezpośredniej relacji z ludźmi
• planowanie pracy: określenie zadań i zasobów niezbędnych do ich realizacji 
• systematyczność: konsekwentne działanie i dokumentowanie własnej pracy

Bazując na ww. kompetencjach będziemy budowali standardy pracy dla poszczególnych grup 
zawodowych.
Celem jest realizacja naszych wartości, lider rynku, lider satysfakcji, lider przychodów, Lider 
pracodawca.



W związku z szeroką ofertą Star Fitness S.A, główny nacisk kładziemy na strategię konkurencyjności,
w której najistotniejsze jest promowanie i komunikowanie kompleksowości oferowanych rozwiązań
i produktów. Dodatkowo w strategii portfelowej każdy produkt czy usługa jest wspierana indywidualną
reklamą i promocją. W działaniach reklamowych postawiliśmy na profesjonalizm i wizerunek znanych
osób ze świata sportu kojarzonych z naszymi produktami. Obecnie jesteśmy na etapie podpisywania
kontraktu z Mają Włoszczowską (Mistrzyni Świata w kolarstwie górskim), której wizerunek wykorzystamy
do promocji produktów z naszego portfolio kierowanego dla rynku B2B oraz B2C.

Strategia rozwoju
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Wprowadzanie nowych marek i produktów

Strategia rozwoju o nowe produkty i systemy ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa oraz konkurencyjności firmy na rynku
Fitness. Spółka uruchomiła trzy nowe grupy produktowe: Star Cardio, Vicore oraz MyZone. Oba produkty oferowane będą wraz ze
szkoleniami, doradztwem i marketingiem. Wprowadzenie nowych produktów jest świadomym i celowym działaniem spółki, które
powinny znacznie wpłynąć głównie na dwie kwestie:
- kwestie ekonomiczne – w związku z brakiem konkurencji, zwłaszcza w produktach Myzone, Vicore, Star Cardio, spółka może
pozwolić sobie na dyktowanie cen. Co za tym idzie uzyskana marża na tych produktach może być wyższa, co zaskutkuje wyższą
rentownością całej spółki

Strategia rozwoju
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rentownością całej spółki
- kwestie kompleksowości – nowo wprowadzone produkty poszerzają i uzupełniają szeroką ofertę spółki. Z obecną gamą
produktów i usług spółka może kompleksowo od A do Z wyposażyć każdy obiekt fitness. Na kompleksową ofertę spółki składają się
bardzo silne i znane marki, które same w sobie są bardzo atrakcyjne dla obecnych i potencjalnych klientów, np. Spinning lub Star
Trac.

Warto także wspomnieć o marce Star Cardio - ryzyko wzrostu konkurencji w obszarze sprzętu fitness skierowanego do klubów
fitness oraz fakt, iż drugim po jakości kryterium wyboru sprzętu jest cena, skłoniło spółkę do rozszerzenia oferty o sprzęt marki własnej
Star Cardio®. Jest to sprzęt nadal bardzo dobrej jakości, jednakże mogący konkurować cenowo ze sprzętem używanym
renomowanych producentów



Nowy dział w strukturze Star Fitness S.A.

Dział handlu detalicznego

Produkty:
� Spinning®® Home Use

Rozwój
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� Spinning®® Home Use
� Star Cardio®®
� Jordan®®

Kanały sprzedaży:
� Własny sklep internetowy www.sklep-fitness.pl
� Obce sklepy internetowe
� Sklepy sportowe
� Hurtownie sportowe
� Sieci handlowe (Intersport, GoSport, Decathlon)



Nowy dział w strukturze Star Fitness S.A.

Rozwój
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Sezonowość sprzedaży

Struktura organizacyjna

6000000

Sezonowość

sprzedaż ogólna w latach 2008 2011

(podział na kwartały)
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Sezonowość sprzedaży

Struktura organizacyjna

2500000

Sezonowość

sprzedaż ogólna w 2011 r.

(podział na kwartały)
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Sezonowość sprzedaży

Struktura organizacyjna

Sprzedaż ogólna w latach 2008-2011

(podział kwartalny)
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Sprzedaż ogólna w roku 2011

(podział kwartalny)
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EBITDA

Wybrane dane finansowe i prognozy

Wariant Pozycja
2012P

(w tys. PLN)

2013P

(w tys. PLN)

2014P

(w tys. PLN)

Ambitny

Przychody netto ze 

sprzedaży 9 540 11 639 13 966

EBITDA 1 703 2 430 3 146

Wynik netto 1 044 1 478 2 070

Standard

Przychody netto ze 

sprzedaży 7 950 9 699 11 639

EBITDA 1 177 1 772 2 356

Wynik netto 623 951 1 438

Minimum

Przychody netto ze 

sprzedaży 6 904 8 630 10 355
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Zysk netto

* Dane nieaudytowane, mogą ulec zmianie

Minimum
EBITDA 682 1 074 1 333

Wynik netto 236 402 608

Prognozy dla spółki zostały przygotowane w trzech wariantach: 

•Wariant Minimum – którego wartości dotyczące roku 2012 zostały opublikowane przez 

spółkę w dniu 15.05 2012;

•Wariant Standardowy – realizacja w 100% opisanych wyżej założeń przychodowo 

kosztowych;

•Wariant Ambitny – zakładający wzrost realizacji przychodów o 20% w stosunku planu 

standard, przy równoczesnym wzroście kosztów zmiennych (m.in. wartość towarów 

i materiałów, premie sprzedażowe, koszty transportu, koszty serwisu i instalacji).

Z uwagi na fakt, iż jednym z głównych standardów pracy, promowanych przez Star Fitness 

wśród pracowników, jest nastawienie na wyniki, planem zakładanym do realizacji wśród 

pracowników jest Wariant Ambitny.



AAKCJONARIUSZKCJONARIUSZ LICZBALICZBA AKCJIAKCJI % % AKCJIAKCJI LICZBALICZBA GŁOSÓWGŁOSÓW % % GŁOSÓWGŁOSÓW

Sebastian Gazda 550 000 39,71% 962 500 45,08%

Szymon Kolasiński 450 000 32,49% 787 500 36,89%

Capital Investment 
Sp. z o.o.

162 500 11,73% 162 500 7,61%

Pozostali 222 500 16,06% 222 500 10,42%

Struktura akcjonariatu

Pozostali 222 500 16,06% 222 500 10,42%

RAZEM 1 385 000 100% 2 135 000 100%
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Udział akcjonariuszy w kapitale

Sebastian Gazda

Szymon Kolasiński

Capital 
Investment Sp. z 
o.o.

Udział akcjonariuszy w głosach na WZA

Sebastian Gazda

Szymon Kolasiński

Capital 
Investment Sp. z 
o.o.



Maraton Spinning

Szkolenia Peak Pilates, Slim Belly, Les Mills, Fitness
Coachnig, Spinning CED

Doroczne święto Star Fitness

Coachnig, Spinning CED

250 rowerków, 400 uczestników

Łącznie 17 godzin zajęć i wykładów

Instruktorzy i Prezenterzy z całej Europy Star Fitness
Event 2011 (official video) on Vimeo
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