
O R Ł Y  P O L S K I E J  P R Z E D S I Ę B I O R C Z O Ś C I

FIRMA PROFIVET JEST LIDEREM RYNKU SPRZEDAŻY KARM DLA ZWIERZĄT I ARTYKUŁÓW 
ZOOLOGICZNYCH. JEST RÓWNIEŻ WŁAŚCICIELEM SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.PRIMA-
VERA.PL. W BRANŻY DZIAŁAMY OD PONAD PIĘCIU LAT, NATOMIAST NASZE DOŚWIADCZENIE 
SIĘGA PRAWIE DWÓCH DEKAD. FIRMA, KTÓRĄ STWORZYLIŚMY, JEST NASZĄ PASJĄ, A TO JEST 
KLUCZOWE PRZY WSPÓŁPRACY Z KLIENTAMI ZARÓWNO HURTOWYMI JAK I DETALICZNYMI.
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W 2010 roku ukończyłem studia weterynaryjne z wynikiem bardzo 
dobrym i  od razu podjąłem pracę zawodową, jednocześnie robiąc 
cztery specjalizacje (z  rozrodu zwierząt, z  higieny mięsa, z  chorób 
psów i  kotów oraz zwierząt nieudomowionych). Tak naprawdę, 
w domu od zawsze towarzyszyły mi zwierzęta, nie tylko psy i koty. 

W oparciu o świeżą wiedzę weterynaryjną, wiedzę o dietetyce zwie-
rząt, dołączyłem do zespołu  ojca Grzegorza, tworząc spółkę, zlokali-
zowaną przy ul. Warszawskiej 101, oferującą towar i usługi dla zwierząt 
gospodarskich.

Nasza wspólna rodzinna działalność idealnie dopasowała się do po-
trzeb rolników i firm związanych z branżą. Oferujemy rolnikom wyso-
kiej jakości pasze, koncentraty, nasiona roślin i inne artykuły niezbędne 
przy produkcji roślinnej i hodowli zwierząt.

Od wielu lat współpracujemy z okolicznymi rolnikami ciesząc się ich 
zaufaniem, co  daje Nam  dodatkową motywację i  dalsze pomysły 
na rozwój działalności.

Taka okazja pojawiła się już w 2013, gdy wraz z Michałem Cyranem, 
osobą już dziś związaną z branżą zoologiczną ponad dwie dekady, po-
stanowiliśmy otworzyć hurtownię z artykułami i karmami dla zwierząt 
towarzyszących. 

Pomysł zrodził się jako kolejny etap w rozwoju firmy, rozszerzając za-
kres jej działalności o zwierzęta towarzyszące. Połączył także Nasze 
wspólne pasje – moją, lekarza weterynarii i Michała miłośnika psów 
rasy Border Colie. Michał zaczynał w branży jako przedstawiciel han-
dlowy, pracując dla znanych producentów karm dla psów i  kotów. 
To doświadczenie pozwoliło mu poznać dokładnie branżę, zarówno 
od strony biznesowej jak i produkcyjnej. Michał wniósł do spółki nie 
tylko wiele pomysłów, ale też szerszą perspektywę wymagającego 
właściciela psów, co  pomogło nam dopasować asortyment i  lepiej 
optymalizować politykę wprowadzania nowości. 

Nasza firma PROFIVET została zbudowana na trzech filarach:
• sprzedaż z wartością dodaną,
• marki własne,
• sprzedaż produków konsumenckich.

Co to dokładniej oznacza?

Główne filary Naszego biznesu to najlepsza cena (na produkty kon-
sumenckie), wartość dodana (dla produktów istotnych dla firmy), jak 
również silna marka, czyli rozwój marek własnych (Produkty z Doliny 
Wkry, PrimaHealth, czy DogSeeChew)

Dziś Profivet to nie tylko firma obsługująca klientów biznesowych, ale 
także internetowy sklep zoologiczny, działający pod marką PRIMAVE-
RA. Docieramy do właścicieli psów i kotów w całej Polsce. W 2017 
roku wygenerowaliśmy 54 mln zł przychodu. 

Polska może się pochwalić jedną z największych populacji małych zwie-
rząt w Europie, jest to ponad 7 mln psów i 6 mln kotów. Potencjał 
rynku daje duże możliwości do rozwoju naszej firmie.

Polacy co  raz chętniej wydają pieniądze na  zwierzęta, jednocześnie 
traktując je, jako pełnoprawnych członków rodziny. Polacy uwielbiają 
swoich czworonożnych przyjaciół. Kochają i  dogadzają pupilom. 
W 2017 wydatki na zwierzęta w polskich gospodarstwach osiągnęły 
poziom 3 mld PLN. 

Występuje oczywiście podział między właścicielami zwierząt wsi i miast, 
na tych, którzy ze swoimi pupilami bywają systematycznie u weteryna-
rza, fryzjera, i na tych którzy mają poprostu swoje ukochane „Burasy”. 

Podział w związku z tym uwidacznia się również przy talerzu Naszego 
psa, który gotową kupną karmą wypełnia dziś tylko około 30 % dla 
psów i 50% dla kotów.

Roczne wydatki na ten cel oscylują na poziomie ponad 2,5mld zł, wli-
czając w to i najtańsze produkty z dyskontów, i limitowane serie sma-
kołyków, które mogą kosztować i 50 zł za 100 gram. Kwota polskich 
wydatków na żywienie zwierząt robi wrażenie, ale jak wskazałem ten 
talerz nie jest pełny. Powtórzę więc, rynek ma bardzo duży potencjał. 
Od kilku lat obserwuje się tendencje traktowania psa i kota jako pełno-
prawnego członka rodziny. Za zakupy zwierzęce w ponad 80 procen-
tach odpowiada kobieta. Rośnie sprzedaż przysmaków w okolicach 
Bożego Narodzenia, co potwierdza ze zwierzęta są członkiem rodziny 
i dostają prezenty.
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W związku z tym na IV kw. bieżącego roku przygotowujemy mocne 
uderzenie marketingowe www.prima-vera.pl, by  wynieść sprzedaż 
na nowy poziom dystrybuwanego przez Nas DogSeeChew.

Klienci kupują dziś towar przeciętnie za 250 – 300 zł, podczas gdy 
jeszcze dziewięć lat temu zamówienia opiewały najczęściej na 80-100 
złotych. Większe marże można narzucić na produkty drugiej potrze-
by, jak legowiska, obroże, zabawki i kosmetyki dla zwierząt, przysmaki, 
i znów pojawia się Nasze DogSeeChew.

Zauważamy aktualne trendy rynkowe i chcemy się też skupić na pro-
dukcji marek własnych, a przede wszystkim suplementów PRIMAVERA 
HEALTH, wspomagających kondycję i dobrostan zwierzęcia, a w przy-
szłości poszerzymy nasz asortyment o inne produkty. 

Bardzo zależy Nam na budowaniu lojalności do marki i na tym chcemy 
się skupić w najbliższych miesiącach. Analizujemy zachowanie klientów 
na stronie i jakie produkty cieszą się największym powodzeniem. Ma to 
też wpływ na optymalizowanie naszych kampanii w świecie cyfrowym.

Rynek rośnie i firma Profivet musi być na to gotowa.

W moim odczuciu, Struktura Naszej firmy jest „gotowa na duży ob-
rót”, z dostosowaną do tego logistyką.

W rozwoju firmy, należy zwrócić uwagę na atrakcyjne segmenty spoza 
rynku zoo, które z powodzeniem sprzedają się w kanale e-commerce 
to m.in. czy produkty dzienne, dom i ogród.

W najbliższym czasie prognozujemy utrzymanie obecnie obserwo-
wanej wysokiej stopy marży przy rosnących wartościach sprzedaży. 
Jednocześnie oczekujemy uwidocznienia istotnych cięć kosztowych. 
W przyszłym roku struktura kosztowa powinna być już tak dostoso-
wana, żeby rosła jedynie wraz ze wzrostem skali działalności. 

Pracujemy nad nowymi kontraktami handlowymi. Do  pozyskanych 
wcześniej 12 kontraktów w skali działania firmy, ma dojść w najbliż-
szym czasie kolejny. Wszystko to  ma miejsce, przy jednoczesnym 
poświęceniu dużej energii na projekt detaliczny  www.prima-vera.pl. 
Najważniejsze jest również to, że mamy stabilną bazę kluczowych do-

stawców i odbiorców hurtownych, co pozwala Nam zapewnić stałą 
dostępność towaru, i realizację dużych zamówień w ciągu 24h. 

Jako cele dla www.prima-vera.pl wskazuję dynamiczny rozwój e-com-
merce. 

W ciągu zaledwie pięciu lat Nasza firma zwiększyła przychody pra-
wie 50-krotnie i z całą pewnością jest jednym z liderów w sprzedaży 
zoologicznej w kraju, choć do lidera, niemieckiej sieci ZooPlus z bazą 
w Monachium, spółkę dzieli nadal więcej niż rząd wielkości.

To, co będzie potem, to odległa przyszłość. Wierzę jednak, że dzięki 
utrzymaniu Naszego modelu biznesowego będziemy w  stanie cały 
czas być w czołówce wyścigu. 

Sukces? 
Czy osięgnęliśmy sukces?

Sukces to relatywne określenie. Nie budzimy się z myślą, że go osią-
gnęliśmy. Pozycja lidera nie daje szczęścia. Dostaliśmy w trakcie pra-
cy niejedną lekcję pokory, mieliśmy swoje momenty zwątpienia, żalu 
i współczucia dla ludzi, którzy sami sobie zamykają drogę zmian. Pra-
cujemy z pasją i mamy nadzieję, że stworzymy polską markę, która 
pozostanie zapamiętana na Naszym rynku.

Co w takim razie jest kluczem do sukcesu? 

Przytoczę tutaj słowa kogoś, kto ostatnio mnie zainpirował: 

„Najważniejsi w biznesie są ludzie. Dobrzy pracownicy nie tylko są klu-
czowi dla firmy, oni są firmą! Znalezienie ich, zarządzanie nimi, inspi-
rowanie ich i  zatrzymanie przy sobie to  jedno z  najważniejszych wy-
zwań, jakie stoją przed menedżerami. A to, czy uda się temu sprostać, 
na dłuższą metę odgrywa decydującą rolę w sukcesie i rozwoju każdego 
biznesu. To jest trochę tak jak ze wspinaczką wysokogórską. Od zespołu 
ludzi zależy, czy uda się wejść na K2, Elbrus czy inny szczyt. Każdy 
ma swoją rolę w ekspedycji, każdy ma inne zadanie, w którym jest do-
bry. Wyjęcie choćby jednego elementu z tej układanki może zaważyć 
na tym, czy osiągniemy sukces, czy też będziemy zmuszeni do odpusz-
czenia ataku na szczyt.” - K.W.
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