
Prezentacja wyników za I kwartał 2017 roku



OUR 

MISSIO

N

OUR 

VISION

Śnieżka 

to dynamiczna, innowacyjna

Grupa Kapitałowa, która 

wykorzystuje swoje 

długoletnie doświadczenie i 

znajomość rynków lokalnych 

oraz najnowocześniejsze 

technologie, wyznaczając 

trendy w swojej kategorii.

Nasza misja to zapewnianie dynamicznego wzrostu wartości Firmy 

poprzez dostarczanie klientom szerokiej gamy nowoczesnych 

produktów, czyniących życie bardziej kolorowym i budujących radość

z przebywania w miejscach, w których spędzamy większość swego 

czasu, i które pomagamy uczynić piękniejszymi, 

a przy tym budowanie inspirującego

i rozwijającego środowiska pracy oraz poczucia rzeczywistego 

partnerstwa dla wszystkich interesariuszy FFiL Śnieżka SA.

NASZA

MISJA

NASZA

WIZJA

Misja i wizja
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Nasze wartości organizacyjne





Ponad 30 lat doświadczenia



Nasze marki



Wyniki finansowe – I półrocze 2017
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Wyniki finansowe – I kwartał 2017

RYNKI ZAGRANICZNE - PODSUMOWANIE





Nowości rynkowe 2017

Rozszerzenie oferty marki Magnat o 6 nowych produktów
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Nowości rynkowe 2017

Wprowadzenie 4 nowych produktów do oferty marki Vidaron



Nowości rynkowe 2017

Wprowadzenie nowej linii produktów dekoracyjnych – Śnieżka Moje Deko



Nowości rynkowe 2017

Kolory do testowania 

i Testery do malowania 
znajdują się obok siebie. Taka 

ekspozycja daje możliwość 

wyboru sposobu testowania –

samodzielne malowanie fragmentu 

ściany (Tester do malowania) lub 

dopasowanie koloru na gotowym 

wymalowaniu (Kolor do 

testowania).

Wprowadzenie testerów koloru w dwóch formach



Kampania reklamowa Śnieżka Satynowa

Reklama telewizyjna w czasie największej oglądalności w najpopularniejszych stacjach telewizyjnych, jak: TVP1, 

TVP2, TVN, POLSAT czy DOMO+. Reklamie telewizyjnej będą towarzyszyły działania w Internecie, m.in. 

kampania banerowa i contentowa na witrynach tematycznych, najbardziej poczytnych portalach informacyjnych 

czy w prestiżowych kanałach VOD.



Kampania reklamowa Magnat

Reklama telewizyjna oraz aktywności w Internecie, m.in. kampania banerowa i kontekstowa 

na witrynach tematycznych, najbardziej poczytnych portalach informacyjnych czy też 

prestiżowych kanałach VOD. Działania w prasie obejmą miesięczniki wnętrzarskie, tytuły 

lifestylowe oraz media parentingowe. Uzupełnieniem będzie ekspozycja materiałów POS 

w punktach sprzedaży.



E-sklepy: Śnieżka, Magnat i Vidaron



Akcje konsumenckie 



Mobilne Centrum Szkoleniowe



Społecznie odpowiedzialni

Własna Fundacja i autorskie programy 

społeczne
 25 odnowionych oddziałów dziecięcych

 11 wybudowanych boisk w małych miejscowościach

 12 lat działalności Fundacji Śnieżki „Twoja Szansa”






