
 
 
Komunikat prasowy 

17 października 2017 r. 

 

Grupa Stelmet z nową, przyjazną stroną internetową 

 

Grupa Stelmet uruchomiła nową – bardziej przyjazną inwestorom i klientom – stronę 

internetową. Jest ona dostępna pod dotychczasowym adresem www.stelmet.com. 

 

Strona internetowa Grupy Stelmet została zaprojektowana od podstaw i dostosowana do 

najnowszych standardów. Nowa strona to nie tylko odświeżona szata graficzna, lecz również 

prosta i intuicyjna nawigacja, dzięki czemu treści dostępne są w przejrzystej, przyjaznej 

użytkownikom formie. Nowa strona jest również w pełni responsywna, dzięki czemu wyświetli 

się poprawnie na urządzeniach mobilnych i komputerach stacjonarnych.  

Rozszerzono również zakres publikowanych informacji, co pozwala lepiej poznać działalność 

Grupy. Użytkownicy nowej strony internetowej znajdą na niej zarówno informacje o ofercie 

produktowej Grupy Stelmet, jak również rozszerzone informacje dotyczące jej działalności, 

historii i aktywów oraz przede wszystkim rozbudowaną zakładkę z informacjami przydatnymi 

inwestorom. Poza obowiązkowymi publikacjami, na stronie Stelmetu inwestorzy znajdą m.in. 

najnowsze prezentacje, wykres z notowaniami akcji oraz interaktywną sekcję „Informacje 

finansowe”, pozwalającą na porównywanie wybranych danych i wskaźników finansowych oraz 

samodzielne tworzenie wykresów. 

– Chcemy dostarczać naszym klientom oraz obecnym i potencjalnym inwestorom wszystkich 

kluczowych informacji w przejrzysty, intuicyjny i nowoczesny sposób. Dlatego stworzyliśmy 

zupełnie nową stronę internetową, zawierającą szereg udogodnień i nowych funkcjonalności. 

Osoby zainteresowane otrzymywaniem informacji o aktualnościach i wydarzeniach w Spółce 

mogą zasubskrybować kanał RSS czy też zapisać się do naszego newslettera poprzez 

zamieszczony na stronie formularz – powiedział Stanisław Bieńkowski, Prezes Zarządu. 

Docelowo, najważniejsze treści publikowane będą w czterech językach: polskim, angielskim, 

niemieckim i francuskim. 

Za projekt strony internetowej odpowiadał zespół pracowników Spółki, realizację powierzono 

firmie Centrum Technologii Internetowych CTI Sp. z o.o..  

  

http://www.stelmet.com/


 
 
*** 

Podstawowe informacje o Grupie Stelmet 

Grupa Stelmet zajmuje się produkcją i dystrybucją tzw. drewnianej architektury ogrodowej. 

Wytwarza wyroby z drewna sosnowego i świerkowego, obejmujące m.in. różnego rodzaju 

płoty, kratki, deski, podesty, pergole, kwietniki, altany czy domki narzędziowe. Produkty te 

przeznaczone są do grodzenia, wyposażania, upiększania oraz dekoracji ogrodów, działek, 

parków, tarasów i wszelkiego rodzaju przestrzeni o charakterze rekreacyjnym.  

W ocenie Zarządu, pod względem wolumenu produkcji w m3, Grupa Stelmet jest największym 

w Polsce i Europie pionowo zintegrowanym producentem i dystrybutorem drewnianej 

architektury ogrodowej. Grupa wykonuje samodzielnie wszystkie procesy technologiczne - od 

zakupu surowca drzewnego, poprzez produkcję aż po pakowanie gotowych wyrobów. Grupa 

także zarządza w pełni logistyką dostaw do większości swoich klientów.  

Większość produktów Grupy Stelmet sprzedawana jest poza granicami Polski. Trafiają one do 

odbiorców w ponad 25 krajach, głównie do czołowych europejskich sieci sklepów DIY („Zrób 

To Sam”) i specjalistycznych marketów budowlanych.  

W roku obrotowym 2015/16 (tj. w okresie od 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r.) 

Grupa Stelmet wypracowała 67,5 mln zł zysku netto przy przychodach przekraczających 567 

mln zł. 

 

*** 

W celu uzyskania dodatkowych informacji, zapraszamy na stronę www.stelmet.com lub 

prosimy o kontakt:  

Karina Szymkowiak-Sieradzka 

Stelmet S.A. 

tel. 68 329 67 04 / kom. 734 180 982 

e-mail: k.sieradzka@stelmet.com  

Maciej Szczepaniak 

NBS Communications 

tel. 22 826 74 18 / kom. 514 985 845 

e-mail: mszczepaniak@nbs.com.pl 

 

http://www.stelmet.com/

