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List Prezesa Zarządu 
Your Image S.A.

Szanowni Państwo,

Your Image S.A. zadebiutowała na rynku NewConnect zaledwie dwa miesiące temu. 20 czerwca tego 
roku ruszyły notowania spółki na małym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych. Z radością 
przedstawiam Państwu pierwszy raport kwartalny tej młodej, rozwojowej spółki. 
Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że krajowy rynek jest chłonny na usługi oferowane przez 
firmę. Wejście na rynek NewConnect ma pozwolić przedsiębiorstwu na dalsze rozszerzenie swojej 
działalności.
Kompleksowo stworzona oferta działań, mających na celu całościowe wypromowanie naszych 
klientów, pozwala na systematyczne zdobywanie rynku regionalnego. Działające placówki 
franczyzowe firmy w szybkim tempie rozpoczęły działalność operacyjną, stale powiększany jest zespół 
specjalistów a wraz z tym wachlarz narzędzi i metod ulepszających pracę Your Image. Wypracowane 
wyniki są najlepszym dowodem na słuszność decyzji jakie zostały podjęte w procesie tworzenia  
Your Image S.A. 
Serdecznie zapraszam do zapoznania się z wynikami Your Image S.A. za drugi kwartał 2012 roku  
i obiektywnej oceny przedstawionych osiągnięć.

Pozdrawiam serdecznie

Kamil Kita
Prezes Zarządu
Your Image S.A.
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Na dzień 31.12.2011 w Zarządzie Spółki zasiadali:
Spółka Your Image S.A. zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 
Gospodarczy, pod numerem KRS 0000381296

30.06.2012 r.  w Zarządzie zasiadał:

Kamil Kita – Prezes Zarządu

30.06.2012 w Radzie Nadzorczej zasiadali:

Tomasz Jańczak – Członek Rady Nadzorczej
Szymon Milka – Członek Rady Nadzorczej
Ofka Piechniczek– Członek Rady Nadzorczej
Marcin Stanowski – Członek Rady Nadzorczej
Joanna Wieczorek -  Członek Rady Nadzorczej

ewidency jne
dane
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wchodzące w skład
Grupy Kapi tałowej

Jednostk i Jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej.  
Przyczyny niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych.

Your Image S.A. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Lauren Peso Polska jednak nie posiada spółek 
zależnych.
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PUBLIC RELATIONS
Świat biznesu kręci się obecnie  
w błyskawicznym tempie. Jeszcze kilka lat temu 
różnego typu próby usprawnienia komunikacji 
z otoczeniem wydawały się zbędną fanaberią. 
Pojawienie się całego arsenału kanałów 
bezpośredniej komunikacji – jak wszechobecny 
Internet – radykalnie zmieniło tę sytuację. Nie 
przez przypadek przecież nazwano początek 
naszego wieku ‘epoką informacji’. Nie ma 
żadnych wątpliwości, że umiejętne generowanie 
komunikatów, służących budowie związków 
z biznesowymi partnerami, jest podstawą 
skutecznej marketingowej rywalizacji. Również 
z tego względu tak błyskotliwą karierę zaczęły 
robić rozmaitego rodzaju usługi z zakresu 
Public Relations. Jasnym stało się, że – dzięki 
kontroli nad kreowanymi informacjami – 
można łatwo zbudować pożądany wizerunek 
przedsiębiorstwa, tak w oczach potencjalnych 
klientów, pracowników, jak i całych rynków.

Badacze podkreślają, że zakres PR dalece 
przekracza zakres ‘tradycyjnego’ marketingu. 
W sytuacji, gdy o sukcesie częściej niż sam 
produkt decyduje jego wizerunek, jedynie pełen 
precyzji profesjonalizm może przełożyć się na 
rzeczywiste efekty. W nowoczesnym biznesie 
przepływ informacji jest tak kluczowy, że nawet 
najmniejszy błąd może przesądzić o finalnej 
porażce. Właśnie z tego powodu warto zaufać 
specjalistom.

Social media

Relacje z mediami

Komunikacja wewnętrzna

Copywrighting
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INTERNET

Na banał zakrawa stwierdzenie, że już nie 
sposób wyobrazić sobie codzienności bez 
Internetu – za pośrednictwem sieci załatwiamy 
przecież setki większych i mniejszych spraw, 
od zakupu biletów lotniczych, po wysłanie 
rozliczenia podatkowego. Nic więc dziwnego, że 
i przestrzeń biznesu kreowana jest obecnie w 
głównej mierze właśnie przez sieciowe narzędzia. 
Niezliczone bogactwo instrumentów, służących 
zbudowaniu wyrazistego internetowego brandu, 
sprawia, że nawet małe przedsiębiorstwa mogą 
zaistnieć wyobraźni potencjalnych klientów 
– wystarczy jedynie umiejętnie wykorzystać 
wszelkie istniejące możliwości. Chcemy pomóc 
w realizacji tego założenia. Doświadczenie 
naszych ekspertów wskazuje, że w wypadku 
Internetu najważniejsza jest synergia i 
elastyczność działań, tak, by podejmowane 
w różnych obszarach sieci akcje mogły się 
wzajemnie napędzać. 

Panujący w Internecie informacyjny szum 
powoduje, że część komunikatów zostaje 
niezauważona. Dopiero cały szereg 
specjalistycznych zabiegów wspartych dobrą 
ideą pozwala na wykorzystanie tego medium z 
wystarczającym rozmachem.
W naszej ofercie znajduje się pełna gama usług 
związanych ze skutecznym wykorzystaniem 
Internetu jako kanału komunikacji – od 
wykonania stron-wizytówek, poprzez 
pozycjonowanie i optymalizację witryn 
WWW, po wdrożenie szeroko zaplanowanych 
strategii e-marketingu. Zawsze staramy się, 
by zastosowane metody były sprofilowane 
pod kątem potrzeb konkretnego klienta, co 
łatwo przekłada się na wysoką efektywność w 
biznesowej rywalizacji. Sprawne posługiwanie 
się Internetem jest obecnie absolutną podstawą 
sukcesu.

Hosting

Pozycjonowanie stron w wyszukiwarce

Optymalizacja SEO

Kampanie Adwords

Projektowanie stron www

Katalogowanie stron www
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REKLAMA

Nowoczesny biznes bez reklamy – to niemożliwe. 
Czasami wydaje się, że wszechobecne plakaty, 
ulotki i telewizyjne spoty już nas denerwują: 
ale przecież finalnie i tak okazuje się, że w 
procesie sprzedaży mają decydujące znaczenie. 
Coraz trudniej dotrzeć jednak do potencjalnego 
klienta – ilość marketingowych przekazów, które 
opanowały publiczną przestrzeń, jest wszak tak 
wielka, że tylko najbardziej wyraziste reklamy 
mogą jeszcze znaleźć grono odbiorców. Właśnie 
z tego powodu tak kluczową stała się idea, 
pozwalająca na poprowadzenie rozpoznawalnej 
marketingowej narracji. Trafiony pomysł w 
nowoczesnym biznesie jest tym czynnikiem, 
który potrafi zdecydować o odniesieniu finalnego 
sukcesu.
Nieumiejętne posłużenie się istniejącymi 
możliwościami medialnymi potrafi 
jednak zabić nawet najlepszą ideę.  

To sprawiło, że taką wagę przykładamy do 
nadania komunikatom reklamowym właściwej 
formy i treści – a także dbamy o to, by emitowane 
były na najdogodniejszych dla naszego klienta 
warunkach. Celny dobór grupy docelowej, i 
takie sprofilowanie stosowanych środków, by 
mogły przynieść największy oddźwięk, stały się 
metodą, dzięki której możemy zagwarantować 
skuteczność wszelkich prowadzonych działań. 
Wdrożone dotychczas strategie reklamowe 
pozwalają zapewnić, że końcowy efekt spełni 
pokładane w nim nadzieje.

Realizacja spotów reklamowych

Reklama zewnętrzna/ outdoor

Media plan

Reklama prasowa

Reklama internetowa
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MARKETING

W czasach rosnącej biznesowej specjalizacji 
coraz trudniej stworzyć firmę, która samodzielnie 
potrafiłaby sprostać wszelkim rzucanym przez 
rynek wyzwaniom. Jeszcze niedawno normą były 
działy promocji albo marketingu… które obecnie 
stają się przeżytkiem. Dlaczego? Głównie 
dlatego, że okazały się wysoce nieopłacalne. 
Zlecenie przygotowania usług marketingowych 
zewnętrznemu podwykonawcy, dla którego 
podobne realizacje są normą, pozwala do 
minimum ograniczyć ponoszone nakłady – przy 
jednoczesnym zwiększeniu jakości efektów. 
Outsourcing pozwala przecież przekazać zadania 
w ręce ekspertów, dysponujących wiedzą 
o skutecznych rozwiązaniach i najbardziej 
nowoczesnych technologiach.
Niezależnie, czy zamierzasz przeprowadzić 
badania rynku, zorganizować konferencję 
prasową albo promocyjny event – zespół Your 
Image może pomóc w realizacji tego zamierzenia.  

Nasze doświadczenie pozwoliło dobrze 
zorientować się we wszystkich drobiazgach, 
które przekładają się na uzyskanie 
satysfakcjonujących rezultatów. Wsparcie 
tej wiedzy pasją i kreatywnością, które 
akcelerują dostarczone przez naszych 
klientów rozwiązania, jest sekretem sukcesu.

Organizacja eventów

Konferencje

Imprezy integracyjne i pracownicze

Badania marketingowe
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IDENTYFIKACJA WIZUALNA

Zbudowanie rozpoznawalnego, charaktery-
stycznego wizerunku marki jest jednym  
z głównych zadań, stojących przed 
wszystkimi, którzy na serio wkraczają w 
świat biznesu. Najczęściej o wyborach klienta 
decyduje znajomość konkretnego brandu: te 
przedsiębiorstwa, którym udało się wykreować 
wyrazisty wizerunek, z reguły już na starcie 
zyskują znaczną przewagę nad konkurencją. Cały 
szereg marketingowych zabiegów ma przełożyć 
się na utrwalenia marki w świadomości klienta: 
od przygotowania elementów graficznych, 
po umiejętne wprowadzenie ich w przestrzeń 
społecznej komunikacji. Jest przynajmniej 
kilkanaście metod, które pomogą zagwarantować 
odniesienie sukcesu – należy zadbać o to, by 
posłużyć się nimi z odpowiednim wyczuciem, 
tak, by promowany brand został otoczony 
realnym konsumenckim zaufaniem.

Niekiedy wydaje się, że stworzenie odpowiedniej 
identyfikacji wizualnej to proces wymagający 
długotrwałych zabiegów. To od dawna mit. W 
epoce błyskawicznej komunikacji niemal każdy 
wygenerowany komunikat może przełożyć 
się na zainteresowanie klienta marką: istotne 
jest jednak, by prowadzone zabiegi miały 
odpowiednią spójność i systematyczność, które 
łatwo można zdyskontować i przełożyć na 
rzeczywisty marketingowy profit. Wyrywkowe 
działania marketingowe rzadko mogą 
zagwarantować powodzenie – warto więc dołożyć 
starań, żeby firma możliwie szybko posłużyła 
się kompleksową strategią identyfikacyjną.

Re-Branding

Opieka wizerunkowa

Księga tożsamości

Materiały promocyjna

Corporate Identity
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OBSŁUGA  
SPÓŁEK GIEŁDOWYCH

Giełdowy debiut jest ważnym momentem  
w życiu każdego przedsiębiorstwa. Perspektywy, 
które otwierają się po debiucie, są nader 
rozległe: zdobycie zaufania inwestorów 
bezpośrednio przekłada się na zwiększenie 
kapitału Spółki, a tym samym pozwala na sporą 
dynamizację jej działalności i łatwe zwiększenie 
dystansu nad konkurencją. Co należy zrobić, 
żeby efektywnie wykorzystać oferowane przez 
Giełdę możliwości? Przede wszystkim – zadbać 
o odpowiednią komunikację! Przecież nawet 
inwestorzy obracający olbrzymimi pieniędzmi  
z nieufnością podchodzą do spółek, które 
rzadko i nierzetelnie informują o swoim rozwoju, 
planach, ideach, pomysłach… właśnie z tego 
powodu obsługa Relacji Inwestorskich stała się 
obecnie jedną z podstawowych gałęzi Public 
Relations. Przygotowanie odpowiedniej strony 

internetowej, opracowanie wyczerpujących 
komunikatów z bieżących postępów Spółki  
i budowa przejrzystej sieci kanałów komunikacji 
z inwestorami są tymi narzędziami, które 
pozwalają faktycznie wykorzystać otwarte 
giełdowym debiutem możliwości.
Zazwyczaj inwestycja zaczyna się właśnie na 
poziomie komunikacji. Każda Spółka publikująca 
przejrzyste i wyczerpujące informacje jest 
wiarygodna, dzięki czemu łatwiej jej przekonać 
giełdowych graczy, że warto na nią postawić. 
Nasze obserwacje wskazują jasno, że często 
nawet niewielkie przeprofilowanie Relacji 
Inwestorskich pozwala w radykalny sposób 
zwiększyć konkurencyjność Spółki.

Obsługa Relacji Inwestorskich

Promocja debiutu giełdowego
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(Dane w zł) 

  
II kwartał 2012 r.    
okres od 01.04.2012 

do 30.06.2012  

 2 kwartały 2012 r. 
narastająco okres 
od 01.04.2012 do 

30.06.2012 

II kwartał 2011 r. 
okres od 01.04.2011 

do 30.06.2012  
 

2 kwartał 2011 r. 
narastająco okres od 

01.04.2011 do 
30.06.2011 

Kapitał własny 
 
 

x 856 877,75 x 128 559,37 

Należności 
długoterminowe 
 

x x x x 

Należności 
krótkoterminowe 
 

x 328 714,44 x 128 794,78 

Środki pieniężne  
i inne aktywa pieniężne 
 

x 33 950,61 x 60 329,57 

Zobowiązania 
długoterminowe 
 

x x x x 

Zobowiązania 
krótkoterminowe 
 

x 443 944,89 x 136 005,98 

Amortyzacja 
 

48 371,83 50 467,08 5 456,55 5 813,10 

Przychody netto  
ze sprzedaży 
 

393 655,45 578 040,75 108 694,94 110 924,94 

Zysk/strata na sprzedaży 
 
 

113 195,53 94 983,68 64 214,22 58 224,98 

Zysk/strata  
z działalności 
operacyjnej 
 

113 201,36 98 991,32 64 213,64 58 224,42 

Zysk/strata brutto 
 
 

105 784,48 91 008,85 64 214,70 58 225,48 

Zysk/strata netto 
 
 

89 878,48 75 102,85 64 214,70 58 225,48 

 
 

Wartość środków 
trwałych 

pomniejszona o 
wartość 

amortyzacji 
 

Na dzień 30-06- 2011 
 
 

75 441,00 

Na dzień 30-06-2012 
 
 

163 723,89 

 
(Dane w zł) 

f inansowe
dane

wybrane 

Wybrane jednostkowe dane  finansowe Your Image S.A. za  
II kwartał 2012 r

Dane dotyczące środków trwałych:
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Z a r z ą d u
na temat osiągniętych wyników

komentarz

Przychody netto ze sprzedaży

Przychody netto ze sprzedaży w II kwartale 2012 
roku wyniosły 393 65,45 zł (narastająco 578 
040,75 zł). Oznacza to ponad trzykrotny wzrost w 
porównaniu z porównywanym wynikiem z II kwartał 
2011 r. kiedy przychody netto ze sprzedaży wyniosły 
108 694,94 zł (narastająco 110 924,94 zł).

Zysk netto

W II kwartale 2012 roku zysk netto osiągnął 
wartość 89 878,48 zł (narastająco 75 102,85 zł), w 
analogicznym okresie roku 2011 zysk netto wyniósł 
64 214,70 (narastająco 58 225,48 zł).

Zysk na sprzedaży

Zysk na sprzedaży w II kwartale 2012 roku wyniósł 
113 195,53 zł (narastająco 94 983,68 zł). W 
analogicznym okresie roku 2011 zysk na sprzedaży 
wyniósł 64 214,22 zł (narastająco 58 224,98 zł). 
Oznacza to prawie dwukrotny wzrost wartości.

Amortyzacja

Amortyzacja w II kwartale 2011 roku wyniosła 5 
456,55 zł (narastająco 5 813 zł), natomiast w II 
kwartale 2012 roku osiągnęła kwotę 48 371,83 zł 
(narastająco 50 467,08 zł)
Prawie dziewięciokrotny wzrost amortyzacji 
spowodowany jest zakupieniem opracowania 
strategii budowy systemu franczyzowego firmy. 
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Z a r z ą d u
dotyczące prognozy f inansowej 

s tanowisko

Stanowisko dotyczące prognozy finansowej
Zarząd Your Image S.A. po przebiegu drugiego kwartału 2012 roku podtrzymuje prognozy finansowe określone 
w Dokumencie Informacyjnym. 
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Zarządu na temat
prowadzonej  dz iałalnośc i

in formac je

Debiut your image na rynku NewConnect
20 czerwca 2012 roku to ważny dzień dla Your Image S.A. W obecności całego zespołu firmy oraz 
przyjaciół i współpracowników Spółka uroczyście zadebiutowała na rynku NewConnect. 
Kurs akcji Your Image S.A., wzrósł o 23 % podczas pierwszego dnia notowań do 0,80 PLN. W dniu 
debiutu do obrotu wprowadzonych zostało 604.800 akcji serii B, 700.000 akcji serii C i 770.000 
akcji serii D. 
Zainteresowanie inwestorów, entuzjazm całej załogi Your Image oraz z sukcesem realizowane kolejne 
założenia firmy dają nadzieję na sukces założonej w Dokumencie Informacyjnym strategii rozwoju 
Spółki

Budowa systemu franczyzowego Your Image 
28 maja 2012 roku Zarząd Your Image S.A. podpisał umowę na uruchomienie oddziału franczyzowego 
w Poznaniu. Oddział po krótkim okresie przygotowawczym rozpoczął działalność operacyjną. 
Prowadzone są kolejne rozmowy z osobami zainteresowanymi działaniem w ramach systemu 
franczyzowego firmy.
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kursu akcj i
w II kwartale 2012 r.

wykaz


