


Agenda 

1. Jak to się zaczęło, krótki rys historyczny 
2. Marki  i ich produkty  
3. Surowiec – produkcja - produkt 
4. Dlaczego klient wybiera MARWIT 
5. Wąska specjalizacja. Czy na pewno się opłaca? 
6. B+R przyszłość branży czy unijna konieczność ? 
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Tradycja 
Mając ponad 23 lata doświadczenia poznaliśmy 

potrzeby i wymagania naszych klientów, 
zdobywając ich zaufanie i lojalność, a także ich 

zadowolenie 

Jakość 
Zwracamy szczególną uwagę na najwyższe standardy  
produkcji , nasze produkty są zawsze pełne smaku. 

Jesteśmy dumni, że możemy  
służyć naszym klientom ... 

Wiodąca pozycja na rynku 
 Nasza firma jest liderem na rynku 

wśród krajowych producentów  
soków świeżych 

 

Zdrowie 
Dbamy o zdrowie zarówno naszych klientów  i 

naszych rodzin. Produkty firmy Marwit 
pozwalają być pełnymi wigoru i energii. 

 Dla nas najważniejsze 



Marwit w liczbach 
 

174  
trasy dystrybucji 

7500  
klientów w 

codziennych 
dostawach 

 

95%  
obecność w sklepach  

sieciowych 

75%  
udział w rynku soków 

świeżych 



Struktura portfela 

6 

własne marki 

marki sieci 

marki w  
dystrybucji 



Własne marki 
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• Nasza wiodąca 
marka 

• Produkty 
świeże, w 
szczególności 
soki 
niepasteryzow
ane 

 

• Nasz były konkurent ( 
także w kategorii soków 
świeżych) 

• Soki pasteryzowane 

• Sprzedaż świeżych  
warzyw i owoców  
(od 2011) oraz soków 
świeżych i surówek 

•Lider na rynku 
soków z brzozy w 
Polsce 
•Producent i 
dystrybutor 
•Przejęcie firmy 
01.04.16 
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Świeże soki 
 

Produkty marki Marwit 
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Marki w dystrybucji 
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Pozycja rynkowa 

Ponad 75%  
udziałów 
rynkowych 
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Udziały rynkowe wartościowe 11-15 

TYMBARK ANDROS MAURERA MARWIT + ON CYMES WITMAR



        Od 1997 posiadamy własny Dział Agro odpowiedzialny  

za uprawę surowca – początkowo areał wynosił 2 ha,  

obecnie wynosi około 1000 ha, w tym ok 400 ha warzyw.  
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 Surowiec 
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         Spośród blisko 100 odmian marchwi wyselekcjonowaliśmy 

najlepiej nadające się do produkcji soku pod kątem uprawy, 

wydajności, przechowania i smaku 

         80 % surowca pochodzi z własnych upraw 

 

 Surowiec 



 Nowoczesna linia produkcyjna 

soków  

 Produkcja każdego dnia -

dedykowana pod zamówienia 

klientów 

 Cały proces pod kontrolą 
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Produkcja 



Surowiec – Produkcja - Sprzedaż 

1
4 

Cały proces pod kontrolą od uprawy surowca  do sprzedaży wyrobu gotowego.  

Uprawa Zbiór i magazynowanie  

Produkcja Dystrybucja Sprzedaż i marketing 



Surowiec – Produkcja - Sprzedaż 

1
5 

Cały proces pod kontrolą od uprawy surowca  do sprzedaży wyrobu gotowego.  

Uprawa Zbiór i magazynowanie  

Produkcja Dystrybucja Sprzedaż i marketing 

2019r. 
BIOGAZOWNIA 



 Stale pracujemy nad nowymi 

technologiami  

 

 Rozwijamy nowe kategorie 

 

 Wdrażamy systemy  
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Rozwój 

Nowe 
technologie 

Nowe 
systemy 

Nowe 
kategorie   



Oczekiwania konsumentów i jak im 
sprostać 

 
* Po pierwsze jakość  
* Po drugie rzetelność 
* Po trzecie … zawsze iść do przodu 



 
Wąska specjalizacja 

 
+ Wąska specjalizacja = wysoka jakość 
+ Nisza zawsze umyka korporacji 
+ Wąska specjalizacja = szybka reakcja 
+ Wąska specjalizacja nie oznacza małej grupy klientów 
+ „Lokalne” zawsze milsze klientowi 
+ Dostęp do środków europejskich 
 
- Pozwolenia, decyzje, opinie.. w skrócie urzędy (i Bruksela) 
- Bank też urząd…  
- Duży czy mały – technologia kosztuje tyle samo.  



 
Badania i Rozwój. Czy warto? 

 
Małe kroczki – uczelnie zawsze pomogą 
- Vouchery Badawcze 
- Staż sukcesem naukowca 
- inLab 
- Utworzenie działu B+R 
 
 

 



 
Badania i Rozwój. Czy warto? 

 Przyszłość: 
 
NCBiR -  Poddziałanie 1.1.1 PO Inteligentny Rozwój  
- Produkt z odpadów ? 
- Dłuższa świeżość ? 
- Mikrobiologia na każdym etapie produkcji 

 
 



 
Badania i Rozwój. Czy warto? 

 
+ Nowy produkt, nowy klient 
+ Coraz wyższa jakość 
+ Udoskonalić = oszczędzić = zarobić 
 
- Ryzyko zawsze istnieje 
- Wkład własny to na końcu zawsze pieniądze 
- Częsty przerost formy nad treścią 

 
 



 
Dziękuję za uwagę 


