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AGENDA 

 



Firma Blue Dot sp. z o. o. sp. k. jest importerem i dystrybutorem produktów 

kosmetycznych na terenie Unii Europejskiej. Rozpoczęła ona swoją 

działalność w 2012 roku na skutek rosnącego zapotrzebowania na kosmetyki 

na rynku sprzedażowym w sieciach handlowych, drogeriach oraz sklepach  

e-commerce. Firma Blue Dot jest spółką córką firmy KINO ŚWIAT Sp. z o.o. 

(polskiego dystrybutora i producenta filmowego) i została zbudowana w 100% 

na kapitale własnym. 

 

Posiadając bardzo dobre kontakty międzynarodowe w branży kosmetyków 

selektywnych, zapachów, produktów do pielęgnacji twarzy i ciała jesteśmy 

liczącą się na rynku europejskim hurtownią. 

  

Współpracujemy bezpośrednio z producentami z całego świata, zapewniając 

naszym klientom najlepszą cenę produktów, nawet z 80% rabatem, 

zachowując tym samym wysoki stan magazynowy. Dzięki osiąganej ekonomii 

zakresu oraz ekonomii skali nasi odbiorcy mogą zaproponować swoim 

klientom jeszcze atrakcyjniejsze ceny produktów, dbając jednocześnie, aby 

ich jakość była zawsze najwyższa.  

                    HISTORIA 



2012 r. Powstanie spółki Blue Dot sp. z o. o. sp. k.  
 

2012 r. Uruchomienie działalności kosmetycznej (ze 100 SKU) 
 

2012 r. Rozpoczęcie współpracy z pierwszą siecią drogerii 
 

2012-13 r. Podpisane umów z dystrybutorami marek Beauty Lab, Purederm, 

Skinlite, Pretti, Bergamo, I Want, Annagaspi, Aminogenesis, Lomi Lomi 
 

2013 r. TOP 3 marek w drogeriach HEBE (kategoria pielęgnacja twarzy i        

ciała) - PUREDERM 
 

2014 r. Przekroczone 300 SKU w asortymencie magazynu centralnego 
 

2014 r. Nominacja do Godła Liderów Jakości w Polsce 
 

2015 r. Stworzenie i wprowadzenie na rynek nowej linii kosmetycznej Conny 
 

2015 r. Relaunching marek I Want, Annagaspi 
 

2016 r. Rozpoczęcie współpracy z międzynarodowymi partnerami  

w kanale e-commerce 

 

                    HISTORIA 



Blue Dot sp. z o. o. sp. k. posiada dwa biura na terenie kraju oraz jeden 

magazyn wysokiego składowania zlokalizowany na terenie Warszawy. Tak 

dogodna lokalizacja pozwala nam na terminową obsługę naszych klientów 

transportem własnym, przez co ograniczamy ryzyko reklamacyjne związane z 

dostarczaniem towarów za pośrednictwem firm spedycyjnych i kurierskich. 

 

W swojej ofercie posiadamy renomowane marki rozpoznawane przez 

konsumentów z prawem wyłącznej dystrybucji na terenie Polski. 

  

 

 

 

 

 

                 DYSTRYBUCJA 

sprzedaż hurtowa 
czas realizacji  

(72h)  

e-commerce 
czas realizacji 

(24h) 



Zgodnie z naszą misją, oferujemy niepowtarzalną gamę produktów, opartą o 

bogate receptury i nowoczesny design. Jesteśmy cenionym bezpośrednim 

importerem i dystrybutorem produktów szerokiej gamy kosmetyków, perfum a 

także zegarków. 

 

Profesjonalizm i indywidualne podejście do klienta czynią nas doskonałym 

partnerem zarówno dla producentów, jak i dla klientów detalicznych. 

 

Oferujemy produkty w kilku kategoriach: 

■ Kosmetyki selektywne 

■ Kosmetyki massmarketowe 

■ Kosmetyki profesjonalne 

■ Zapachy selektywne 

■ Zegarki 

■ Realizujemy także zapotrzebowanie na produkty dedykowane pod 

markami własnymi 

 

Tworzymy rozwiązania handlowe dostosowane do indywidualnych potrzeb 

WSZYSTKICH NASZYCH KLIENTÓW. 

 

                  WIZJA 
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                      SPRZEDAŻ 



                    SPRZEDAŻ 

Nazwa Ilo?? SKU Produktów % 

Kosmetyki selektywne 75 
6,70% 

Kosmetyki massmarketowe 196 17,52% 

Kosmetyki profesjonalne 26 
2,32% 

Zapachy selektywne 259 23,15% 

Zegarki 500 44,68% 

Inne 63 5,63% 

Total 1119 100% 

Total SKU 1119 

SKU (z wyjątkiem Inne) 1056 

Kategoria produktów SKU 

Kategorie 



 

 

 

 

  

 

■ Wspólny cel 

■ Profesjonalne produkty / Jakość 

■ Innowacja na rynku 

■ Wspólne zaangażowanie 

■ Zadowolenie klienta 

■ Motywacja personelu 

■ Aktywność – promocje 

■ Sukces – osiągnięcie wspólnych celów 
 

 
 
 

                  WIZJA 



 

 

■  Skupienie się na profesjonalnej obsłudze klienta 

■  Poszukiwanie innowacyjnych kosmetyków 

■  Utrwalanie współpracy z obecnymi partnerami 

■  Indywidualne podejście do każdego partnera                               

      i identyfikacja jego potrzeb 

■  Wzmocnienie konkurencyjności w branży kosmetycznej 

■  Udział w akcjach partnerskich 

■  Ekspansja marek na rynku krajowym 

 

 
 
 
 
 

STRATEGIA ROZWOJU  

 

                    SPRZEDAŻ 



Motyw 

Stylowy 

Nowoczesny 

Logo 

Nasze logo przedstawia stylowy i nowoczesny styl życia.  

Zgodnie z naszą misją, oferujemy niepowtarzalną gamę produktów,  

opartych o bogate receptury i nowoczesny design. 

                MARKI 



  POZYCJONOWANIE 
    Wysoka  

   cena 
 Niska   

 cena 

        Premium 

  

 Massmarketowe 

                 MARKI 



 PORTFOLIO  

                MARKI 



                 BESTSELLERY 

  MARKI MASSMARKETOWE  

Purederm seria kosmetyków składających się z 

aromatycznych masek do twarzy, stóp, dłoni.  

Prreti to marka dzięki której przypomnisz sobie moc  

kolorów i zapachów. Płatki do twarzy i pod oczy,  

plastry do twarzy oraz maseczki przywracają piękny  

wygląd Twojego ciała, jak i zmysłów.  

Skinlite dobrze znana marka w Azji, 

Europie i Stanach Zjednoczonych, 

Australii. Gama produktów jest wysokiej 

jakości, atrakcyjnych opakowaniach i  

konkurencyjnych cenach. 



                  BESTSELLERY 

Kolagenowa maseczka na oczy jest intensywnym  

nawilżającym zabiegiem bogatym w Kolagen,  

Witaminę E oraz ekstrakt z Zielonej Herbaty.  

Płatki oczyszczające na nos skutecznie  

oczyszczają zatkane pory oraz usuwają  

niechciane wągry i zaskórniki.  

TOP SPRZEDAŻY 

Delikatne płatki do pielęgnacji  

delikatnej skóry wokół oczu, nasączone 

naturalnymi ekstraktami owocowymi.  

Stworzone by odżywiać, wygładzić i  

rozjaśnić zmęczona skórę. 



                 BESTSELLERY 

     TOP SPRZEDAŻY 

Złuszczającą oraz regenerująca maska  

przeznaczona do pielęgnacji stóp w  postaci  

specjalnych skarpet. 

Plastry na zrogowaciałe i popękane  

pięty z olejkiem jojoba to intensywna  

ziołowa terapia odżywcza. 

Maseczki hydro-kolagenowe to połączenie 

kolagenu, zielonej herbaty, witaminy E i  

owoców tropikalnych. 



                 BESTSELLERY 

MARKI SELEKTYWNE  

I WANT kosmetyki o wyjątkowej skuteczności i  

jakości, dzięki którym kobiety mogą być piękne w 

każdym wieku i pod każdą szerokością  

geograficzną. 

BERGAMO to gama produktów pielęgnacyjnych  

przeznaczonych dla wymagających klientów. 

Seria składa się z kremów oraz ampułek do cery  

z widocznymi oznakami starzenia się skóry. Produkty  

zawierają ekstrakty ze śluzu ślimaka, jadu węża i złota. 

BEAUTYLAB prawdziwa brytyjska,  

profesjonalna marka oferująca wysoce  

dopracowane i funkcjonalne produkty  

do codziennej pielęgnacji twarzy i ciała. 



                BESTSELLERY 

Kuracja  regenerująca  z witaminą 

C Vitamin – C30 Ampoule, 

zastrzyk witamin dla Twojej skóry. 

Gone in Sixty Seconds to przełomowe odkrycie 

w pielęgnacji skóry oczu, natychmiastowa  

redukcja zmarszczek. 

  TOP SPRZEDAŻY 

Delikatny krem pod oczy który zapewni lifting i  

regenerację delikatnej skóry wokół oczu. Odpowiedni  

do skóry z oznakami starzenia/przedwcześnie postarzałej. 



                  BESTSELLERY 

Wielofunkcyjny, odmładzający krem BB ma  

połączenie funkcji kilku kosmetyków w jednym 

produkcie: kremu, bazy pod makijaż oraz podkładu.  

Kuracja rozjaśniająca ze złotem. Kombinacja bio  

placenty, peptydów, złota oraz cytrusów  skutecznie 

rozjaśnia, poprawia koloryt i przywraca blask  
zmęczonej skórze. 

Kuracja przeciwzmarszczkowa ze złotem bogata  

formuła z bio placenty, peptydów, złota, cytrusów 

sprawia, że skóra zmęczona, sucha i szorstka staje  
się wyraźnie wygładzona.  

   TOP SPRZEDAŻY 



                   ZAPACHY 

     MARKI SELEKTYWNE 



                  BESTSELLERY 

TOP SPRZEDAŻY 

 
Escada Magnetism marki Escada to  

orientalno - waniliowe perfumy dla kobiet. 

Ange Ou Demon Le Secret marki Givenchy to 

kwiatowe perfumy dla kobiet. Nutami są cytryna, liść 

herbaty i Żurawina; nutami serca są piwonia, lilia  

wodna i jaśmin wielkolistny; nutami bazy są paczula, 

białe drzewa i białe piżmo. 



                   BESTSELLERY 

TOP SPRZEDAŻY 

 
Boss Bottled Night marki Hugo Boss to 

drzewno - aromatyczne perfumy dla mężczyzn. 

Nutami głowy są lawenda i brzoza; nutą serca  

jest fiołek; nutami bazy są nuty drzewne i piżmo. 

Jimmy Choo marki Jimmy Choo to szyprowo –  

owocowe perfumy dla kobiet. 

Nutami głowy są mandarynka, gruszka i nuty 

zielone; nutą serca jest orchidea; nutami bazy 

są toffee i paczula. 



                      ZEGARKI  

http://ilovewatch.co.uk/ 



                  BESTSELLERY 



                   BESTSELLERY 

TOP SPRZEDAŻY 

 
MICHAEL KORS różowy złoty zegarek ze stali  

nierdzewnej, mechanizm kwarcowy.  

DANIEL WELLINGTON zegarek z materiałowym  

paskiem w kolorach niebiesko-biało-czerwonym z 

elegancką złotą obudową oraz białą dużą tarczą.   



                   BESTSELLERY 

TOP SPRZEDAŻY 

 
DKNY damski zegarek w kolorze biało-różowo-złotym 

z bransoletką ceramiczną. 

EMPORIO ARMANI klasyczny zegarek męski w  

kolorze srebrnym z bransoletką czarną skórzaną. 

 



                PARTNERZY 



                    SKLEPY 



                    SKLEPY 

Ekspozycje 

 



      AMBASADOR BEAUTYLAB 



                 AKCJE 

Reklama w Party 

Zdjęcie outdooru 



           AKCJE PARTNERSKIE 



            AKCJE PARTNERSKIE 



                TARGI KOSMETYCZNE 
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DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 


