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Struktura geograficzna sprzedaży 
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Sprzedaż wg rynków (tys. zł) 
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Wydatki inwestycyjne na koniec 2013 – 26,31 mln zł 
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Zakończenie rozbudowy potencjału produkcyjnego i uzyskanie pełnych mocy produkcyjnych: 
 
• Pierwszy etap budowy fabryki przetworników ciśnienia w Radomiu zakończony w styczniu 2014 roku. 

 
• Pełne wykorzystanie potencjału produkcyjnego stworzonego w pierwszym etapie nastąpi w III kw 2014 

i zwiększy moce produkcyjne przetworników ciśnienie o około 15 % w stosunku do 2013 roku.  
 

• W kolejnych latach w celu zwiększania mocy produkcyjnych niezbędne będą dodatkowe zakupy technologii. 
Koszt około 6,5 mln zł. 
 

• Wrzesień 2014 roku zakończenie budowy zakładu produkcji czujników i przetworników temperatury w Krakowie. 
 

• Dalsze zwiększanie mocy produkcyjnych tak, aby docelowo,  było możliwe zwiększenie potencjału wytwórczego 
w obszarze przetworników ciśnienia oraz dodatkowo sond głębokości o około 50% w stosunku do roku 2013. 
Uzyskanie pełnych mocy produkcyjnych planowane jest na lata 2016 - 2017. 

   
• W 2015 lub 2016 roku planowane jest zaprojektowanie i uzyskanie pozwolenia na budowę kolejnej hali 

produkcyjne w lokalizacji w Radomiu. Termin rozpoczęcia prac budowlanych uzależniony będzie od skali 
wykorzystania istniejących pomieszczeń. 

 

Strategia 2014-2016 
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Wzrost skali prowadzonej działalności zakładający umocnienie pozycji lidera na rynku krajowym oraz 
zwiększenie udziału rynkowego na rynkach krajów WNP, krajów UE oraz wybranych rynkach pozaeuropejskich. 
 
Rynek polski: 
• Zarząd stawia sobie za cel uzyskiwać  w kolejnych latach 6-8 proc. tempo wzrostu sprzedaży produktów grupy na 

rynku krajowym. 
• Zwiększenie sprzedaży na rynku krajowym przez rozszerzenie portfela oferowanych produktów. 
• Prowadzone od kilku lat prace rozwojowe w obszarze nowych wyrobów takich jak ustawniki pozycyjne, czujniki 

i przetworniki temperatury, przepływomierze, siłowniki elektryczne i powolne wprowadzanie tych wyrobów na 
rynek krajowy oraz ciągły rozwój najważniejszych dla Grupy Aplisens przetworników ciśnienia i sond głębokości 
powinno wygenerować  wzrost sprzedaży produktów na rynku krajowym.  
 

Rynki UE: 
•  Zarząd stawia za cel uzyskanie średniorocznego wzrostu sprzedaży  w najbliższych 3 latach na poziomie około  20%. 
• Planowane jest dokapitalizowanie spółki Aplisens GmbH w celu zwiększenia jej potencjału rynkowego.  
• Ponadto planowane jest zakładanie w dużych i średnich krajach UE kolejnych spółek zależnych zajmujących się 

dystrybucją produktów Grupy Aplisens.  
• Kontynuowana będzie sprzedaż produktów Aplisens pod logo innych firm, co dodatkowo powinno zwiększyć skalę 

sprzedaży również pośrednio na innych rynkach niż UE. 

Strategia 2014-2016 
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Rynki WNP 
 
• W ocenie Zarządu potencjał wzrostu zamówień na produkty Aplisens na rynkach krajów WNP przez 

najbliższe 3 lata wyniesie średniorocznie około 15%. 
• Rozszerzenie kompetencji spółek zależnych w Rosji i na Ukrainie o serwis, uproszczony montaż 

przetworników ciśnienia i usługi laboratoryjne. 
• Zwiększenie magazynów wyrobów gotowych i półfabrykatów w celu skrócenia terminów dostaw 
• Planowana jest budowa lub zakup siedziby dla spółki na Ukrainie. 
• Rozwój sprzedaży do innych krajów WNP, takich jak Kazachstan czy Uzbekistan. 
• Wprowadzenie na te rynki nowych grup produktów, miedzy innymi ustawnika pozycyjnego. 
 
Rynki wybranych krajów pozaeuropejskich 
 
• Zarząd stawia sobie za cel zwiększenie sprzedaży  produktów  Aplisens na rynkach krajów 

pozaeuropejskich przez najbliższe 3 lata o  ponad 25% średniorocznie.  
• Planowane jest otworzenie jednej spółki zależnej na terenie jednego z pozaeuropejskich krajów. 
• Zarząd widzi możliwość dynamicznego wzrostu, w szczególności na rynkach Azji południowo 

wschodniej i bliskiego wschodu.  
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Dalszy rozwój wysokiej, jakości kompleksowych i dedykowanych produktów dla odbiorców 
przemysłowych w dziedzinie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki  
 
• Przetworniki ciśnienia i hydrostatyczne sondy głębokości 
• Czujniki i przetworniki temperatury 
• Pomiar przepływu 
• Elementy systemów zabezpieczania przed kradzieżą paliwa 
• Elementy wykonawcze 
 
• Wzrost skali oraz prowadzonej działalności poprzez ewentualne akwizycje innych podmiotów z branży  

Zarząd nadal nie wyklucza przejęcia podmiotu posiadającego komplementarne produkty i/lub usługi 
mogące rozszerzyć jej ofertę kierowaną do branży AKPiA, jednak koszty powinny być w takim 
przypadku w korzystnym w stosunku do spodziewanych efektów akwizycji, produkty oferowane przez 
podmiot powinny charakteryzować się wysokim poziomem zaawansowania technicznego i jakości 
umożliwiającym ich eksport na większość rynków obsługiwanych przez Grupę. 
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