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w cyfrową przyszłość

Listopad 2021 Unity Group < since.1997 >



Jesteśmy ekspertami cyfrowej transformacji 

handlu. Pomagamy firmom na całym świecie 
zdigitalizować każdy aspekt ich biznesu

i zdobyć przewagę technologiczną.
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> Świat się zmienia . Firmy muszą za nim nadążyć

Wg raportu firmy Progress nt. stanu biznesu cyfrowego (State of Digital Business 

Report) 47% przedsiębiorstw nie rozpoczęło jeszcze transformacji cyfrowej,

a 59% obawia się, że może być już dla nich za późno.

To samo badanie wykazało, że 55% firm uważa, że w ciągu roku ich sytuacja 

finansowa się pogorszy i że zaczną tracić udziały w rynku.

Co więcej, bardzo zaangażowani klienci kupują o 90% częściej i wydają o 60% 

więcej na zakupy, a ich wartość w skali roku jest 3x większa w porównaniu

do przeciętnego klienta.

Źródło: SuperOffice

https://www.superoffice.com/blog/digital-transformation/


Transformacja handlu zmienia cały 

ekosystem biznesowy, zapewniając silną 
przewagę konkurencyjną dla tych, którzy 

właściwie ją przeprowadzą.
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> Transformacja handlu . Strategiczny krok w cyfrową przyszłość

Sztuka wymieniania przestarzałych modeli 

biznesowych na inteligentne rozwiązania 
cyfrowe.

Maksymalizacja szans 

sprzedażowych

i otwarcie nowych 

kanałów, niezależnie 
od regionu, rynku czy 

branży.

Możliwość oferowania  

klientom różnych 

form zaangażowania 

oraz interakcji 24/7,

na dowolnej 

platformie.

Wykorzystywanie 

danych, by tworzyć 

wygrywające 

strategie oparte 

na świadomych, 

uzasadnionych 

merytorycznie 

decyzjach.

Stała optymalizacja 

procesów cyfrowych 

i wykorzystywanie 

uwolnionych zasobów 
do tworzenia 

kolejnych innowacji.

Tworzenie nowych, 

globalnie 

połączonych modeli

biznesowych
opartych na API 

Economy. 

Wdrażanie skalowalnej 

infrastruktury

i wykorzystanie

metodyk zwinnych,
by nadążyć za tempem 

zmian w dzisiejszym 
świecie.



Transformacja handlu .
Od 1997 r.

Pomagamy klientom usprawniać działalność biznesową 
i wprowadzać innowacje w handlu już od 1997 roku. Nasz 
zespół jest zawsze na bieżąco z najnowszymi trendami 
i technologiami, co pozwala nam realizować transformację 
cyfrową skutecznie. Za każdym razem.
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> Transformacja handlu . Referencje

500+
zrealizowanych 

projektów

25%
stopa wzrostu

>24
lata na rynku

100+
aktywnych klientów

350+
ekspertów w swoich 

dziedzinach

93%
pracowników określa 

atmosferę w pracy jako 

pozytywną
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> Niezależene opinie . Clutch

4.7
Berdzo wysoki 

ranking Unity Group

Nr 3
wśród najlepszych firm w zakresie 

rozwoju e-commerce

Nr 3
wśród najlepszych 

konsultantów AWS

Nr 3
wśród najlepszych firm projektujących 

i rozwijających Magento

Platforma kojarząca firmy, które dostarczają klientom najwyższej 

jakości produkty.  Skupiając ponad 200 tys. agencji w ponad 500 

kategoriach umożliwia liderom dostęp do najlepszych usług 

i rozwiązań w różnych branżach w celu wyszukiwania właściwych 

zasobów. Umożliwia również firmom z całego świata podejmowanie 

trafionych decyzji zakupowych dzięki obiektywnym raportom 
przygotowywanym przez analityków Clutch, publikacjom opisującym 

trendy branżowe, opiniom liderów oraz porównaniom firm i rozwiązań 
na danym rynku. 

unitygroup.com



Efektywne Rozwiązania .
Oparte na Technologii

Wdrażamy rozwiązania, które mają realny wpływ na biznes. Dzięki naszej eksperckiej 
wiedzy technologicznej rozwiązania dobieramy odpowiednio do potrzeb. Strategia 
i cele biznesowe naszych klientów są dla nas priorytetem.
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> Transformacja handlu . 4 fundamenty 

Klient Dane

Procesy Architektura
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> Klient . Większe zaangażowanie i poprawa doświadczeń

E-commerce B2B: Nowy wymiar relacji biznesowych dzięki 

sprawnej i zdigitalizowanej dystrybucji.

E-commerce B2C: Zdigitalizowane sklepy dostępne wszędzie,

w każdej chwili i na każdym urządzeniu.

Rozwiązania mobilne: Wydajne aplikacje mobilne, wspierające 

rozwój i zwiększające efektywność Twojego biznesu.

Platformy samoobsługowe: Zapewnij klientom większą 
niezależność dzięki intuicyjnym interfejsom cyfrowym.

Portale internetowe: Bogate w funkcje serwisy, pozwalające 

użytkownikom na lepszą interakcję z Twoim biznesem.

Digital experience: Twórz w czasie rzeczywistym 

spersonalizowane doświadczenia we wszystkich kanałach 

cyfrowych.

Wspierane przez technologie:
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> Procesy . Digitalizacja wspierająca efektywność biznesu

Produkt Information Management (PIM): Zautomatyzowane, 

dokładne i zawsze aktualne informacje o produktach - we 

właściwym miejscu i czasie.

System zarządzania zamówieniami: Zarządzanie pełnym procesem 
od zamówienia po dostawę.

Master Data Management: Gromadź, przechowuj i zabezpieczaj 

wszystkie informacje związane z procesami biznesowymi

i strategiami danych.

Automatyzacja procesów: Eliminacja zadań manualnych 

i optymalizacja istotnych operacji, by uzyskiwać szybsze 

i bardziej wiarygodne wyniki .

System zarządzania treścią : Scentralizuj i przyspiesz tworzenie 

treści we wszystkich kanałach cyfrowych.

Wspierane przez technologie :
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> Dane . Paliwo dla cyfrowego biznesu

Doradztwo w zakresie danych: Odkryj innowacyjne 

zastosowania danych, aby zwiększyć efektywność swojego 

biznesu.

Inżynieria danych (Data Engineering): Kontroluj dane 
we wszystkich obszarach Twojego biznesu.

Analiza danych: Analizuj wyniki swoich działań, aby 

podejmować trafne, oparte na faktach decyzje.

Machine learning: Zautomatyzuj złożone zadania i procesy, 

dzięki inteligentnym algorytmom learningowym.

Wspierane przez technologie :

analytics services
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> Architektura . Podstawowe usługi i architektura IT

Integracja systemów: Zbuduj przyszłościowe ekosystemy 

biznesowe poprzez sprawne łączenie aplikacji, usług 

i danych.

Usługi chmurowe: Skalowalna, efektywna kosztowo 
platforma hostingowa dla wszechstronnych modeli 

biznesowych.

Managed Services: Poprawa funkcjonowania, dostępności 
i bezpieczeństwa systemów i operacji Twojej firmy.

DevOps: Stała obsługa i integracja – szybkie wdrożenia, 
zwinność operacyjna i efektywne rozwiązania.

Wykorzystywane technologie :
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> Skuteczne rozwiązania . Realizacje dla liderów rynku

Klient Procesy

Dane

Architektura



Kompleksowe wdrożenia .
Jeden zwinny partner

Pomagamy w digitalizacji każdego procesu biznesowego... i nie tylko. Jesteśmy 
zaufanym partnerem i doradcą, który zwinność ma w DNA. Sprawiamy, że 
biznesy naszych klientów szybko i efektywnie osiągają swój pełny potencjał.
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> Kompleksowe podejście . A nawet więcej…

Konsulting

Diagnozujemy problemy, identyfikujemy możliwości, 

planujemy efektywną cyfrową transformację handlu Tomasz 
Kaczmarek

PHP ArchitectDesign
Koncentrujemy się na głównych celach, łączymy wiedzę 

na temat rynku i użytkowników, rozwijamy pomysły

Wdrożenie
Tworzymy, realizujemy, implementujemy w ramach 

kolejnych iteracji

Wsparcie

Zapewniamy sprawne funkcjonowanie, zarządzamy 

aktualizacjami, stale optymalizemy koszty i wyniki

Rozwój

Dopasowujemy rozwiązania do potrzeb rynku, 

reagujemy na zmieniające się priorytety 
i wprowadzamy zmiany zorientowane na sukces
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> Transformacja handlu

> To nasz kluczowy, doskonalony

od 23 lat proces. W ten sposób 
pomagamy firmom w digitalizacji



Zaufanie i wiarygodność .
Spytaj naszych klientów

Najlepiej o nas świadczą opinie naszych klientów. Z przyjemnością 
skontaktujemy Cię z firmami na całym świecie, byś mógł się przekonać, 
jak im pomogliśmy. 
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Malwina Krupa

Senior Operations 

Manager

90% klientów poleciłoby nas 
innym firmom

„Unity Group jest wśród 7% najlepszych zespołów technologicznych 

analizowanych przez Digital Knights”
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Dedykowana platforma Digital 
Experience dla szybszego rozwoju 
biznesu

Unity Group po raz kolejny pokazała swój 
profesjonalizm, dostarczając projekt 
na czas (mając na uwadze krótki termin)
i podchodząc do niego z kreatywnością 
i szybkością bolidu F1!

Bernard Golko

E-commerce / Digital 
Director Europe, 
członek zarządu 
OnniBus
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Kompleksowy system B2B: 
od hurtowni do sklepów detalicznych

Wdrożenie Unity.Commerce usprawniło

i uprościło proces sprzedaży - w rezultacie 
większość zamówień realizowana jest teraz 

online.

unitygroup.com
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Zoptymalizowana platforma B2B 
do zamawiania materiałów 
marketingowych

Wybierając firmę, której chcieliśmy powierzyć 
realizację projektu, kierowaliśmy się głównie 
kryterium zaufania oraz doświadczenia, 
potwierdzonego referencjami w realizacji 
dużych projektów IT.

Paulina Strumińska

Administrator POP, 
DDB Warszawa
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Oparta o API, wysokodostępna 
integracja ponad 30 systemów

Rozwiązanie Anypoint Platform i szyna usług Mule ESB, 
utrzymywane i rozwijane przez Unity Group, stanowią 

kluczową część naszej architektury IT, a także są 

fundamentem rozwoju w kierunku wykorzystania potencjału 

cyfrowej transformacji. Na podstawie długotrwałej 
i owocnej współpracy, możemy polecić Unity Group jako 

odpowiedzialnego i kompetentnego partnera.

Krysztof Jeger

Kierownik Zespołu 
ds. Integracji i 

Utrzymania 
Systemów 
Informatycznych, 
Grupa Volkswagen 
Polska

unitygroup.com
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Digitalizacja krytycznych 
procesów biznesowych

Unity Group wielokrotnie udowodniła, 

że jest skutecznym partnerem. Wewnętrzni 

interesariusze są pod wrażeniem 
terminowości i jakości dostarczanych 

rozwiązań, a także profesjonalizmu, 

niezawodności i wiarygodności zespołu.

Hubert Gołębiowski

Dyrektor ds. 
projektów IT, GATX 
Rail Europe
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Zintegrowany system e-commerce: 
ERP, PIM, WMS, platforma B2B ONe

Unity Groupto partner biznesowy rozwiązań technologicznych, który 
znakomicie porusza się po zagadnieniach projektowych. Stworzyli dla nas 
odpowiednie rozwiązanie, zaadaptowali metodykę pracy i zrealizowali 
działania, zapewniając najwyższe standardy jakości. Takie połączenie 
profesjonalizmu, zaangażowania i terminowości daje ogromny komfort 
współpracy, a efekt, w naszym przypadku, przerósł oczekiwania. Jesteśmy 
ogromnie zadowoleni, że powierzyliśmy nasz projekt Unity Group. 

Leszek Mrozik

PMO Director, 

Euroterm Polska

unitygroup.com



Pełna otwartość .
Pewność realizacji

Na naszą reputację pracujemy od ponad 20 lat. Zawsze otwarcie 
informujemy o ryzykach, a dzięki doświadczeniu wiemy, jak zwinnie 
się dostosować i zapobiegać im. Kiedy angażujemy się w projekt, 
nie wycofujemy się. Realizujemy go z pełnym zaangażowaniem 
- do końca.
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> Historia firmy

Dynamiczna ekspansja 
międzynarodowa 
(biura w Nowym Jorku i Zurychu)

W Krakowie powstaje Empathy –
jeden z pierwszych na polskim rynku 
Internet Software House 
specjalizujący się w tworzeniu 
aplikacji dedykowanych oraz e-
commerce

Contium przejmuje Empathy
Internet Software House, a 
następnie z połączenia marek 
Internet Designers, Contium oraz 
Empathy powstaje Grupa Unity

1997 2000 2003 2012 2018 2019 2020

Grupa 6 studentów Politechniki 
Wrocławskiej zakłada własny biznes –
tak powstaje Internet Designers - jedna 
z pierwszych agencji interaktywnych 
na polskim rynku

Obok Internet Designers powstaje 
Contium – jeden z pierwszych na 
polskim rynku Internet Software 
House specjalizujący się w tworzeniu 
aplikacji dedykowanych oraz e-
commerce z siedzibą we Wrocławiu

Konsolidacja marek 
i przekształcenie w Unity Group

Rebranding Unity Group, 
nowa skonsolidowana oferta, 
dalsze umiędzynarodowienie 
działań komunikacyjnych 
i budowa silnej globalnej 
marki
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> Ponad 20 lat na rynku . Ponad 500 zrealizowanych projektów

Nie koloryzujemy rzeczywistości: chcemy, by inni mówili za nas

<…>
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Globalna ekspansjaLider w PolsceNasi ludzie - fundament Cyfrowa transformacja 

handlu

▪ Dostarczać innowacyjne 
rozwiązania i usługi E2E 
dla handlu detalicznego, 
hurtowego oraz branż 
pokrewnych (motoryzacja, 
transport, finanse)

▪ Stać się zaufanym doradcą 
transformacji cyfrowej 
oraz strategicznym 
dostawca rozwiązań i usług 
IT dla firm na całym świecie

▪ Zwiększyć strumień 
przychodów od klientów 
międzynarodowych, 
aby zdywersyfikować 
działalność

▪ Rozszerzyć obecność 
międzynarodową: kraje 
nordyckie, UK, US, DACH

▪ Realizacja ukierunkowanych 
przejęć w Europie Środkowo-
Wschodniej (dostawa) oraz 
UE i USA (sprzedaż i 
doradztwo)

▪ Ekspert „top of mind” 
w dziedzinie cyfrowej 
transformacji handlu

▪ Lider innowacji dzięki 
działalności badawczo
-rozwojowej, publikacjom 
i wydarzeniom branżowym

▪ Zbudować kompetencje 
transformacji handlu E2E, 
dzięki najlepszym w swojej 
klasie technologiom i 
partnerstwom biznesowym

▪ Wyjątkowa kultura 
organizacyjna dająca nam 
niezrównaną przewagę 
konkurencyjną

▪ Przyjazne środowisko 
pracy wspierające rozwój 
pracowników i całej firmy

▪ Kompetentne i 
współpracujące zespoły 
skupione na dostarczaniu 
mierzalnej wartości dla 
naszych klientów

> Obszary strategiczne
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> Segmentacja

Główne branże

▪ Sprzedaż

▪ Hurt

▪ Motoryzacja

▪ Transport

▪ Finanse

Rynki docelowe

▪ Polska
▪ Skandynawia:

▪ Finlandia
▪ Szwecja
▪ Norwegia

▪ Wielka Brytania

▪ DACH
▪ Niemcy
▪ Szwajcaria

▪ Ameryka Północna
▪ Stany Zjednoczone
▪ Kanada

Typ klientów

▪ Duże międzynarodowe 
przedsiębiorstwa

▪ Duzi gracze z Europy 
Środkowo-Wschodniej

▪ Silne, średniej wielkości firmy 
regionalne

▪ Innowacyjne startupy
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> Przychody / 1997 - 2020

CAGR (1997-2019): 37%

▪ Od zawsze wierzymy w 
technologię internetową. 
Ta wiara prowadziła nas 
przez lata do firmy, którą 
jesteśmy dzisiaj. 

▪ Choć w naszej historii 
napotkaliśmy pewne kryzysy, 
tylko raz odnotowaliśmy 
spadek przychodów r / r, 
zaraz po bańce internetowej 
na początku XXI wieku.

▪ Jedno zdjęcie jest warte 
więcej niż 1000 słów > po 
lewej przychody Unity Group 
na przestrzeni lat.
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> Wybrane dane finansowe

2020 2019 2018 2017

Przychody netto ze sprzedaży 49,130,000 PLN 42,316,000 PLN 32,779,000 PLN 27,181,000 PLN

EBITDA 3,446,000 PLN 5,944,000 PLN 4,121,000 PLN 2,014,000 PLN



Ludzie . 
Sprawiają, że widać różnicę

Jesteśmy przekonani, że najlepsze wyniki osiąga się dzięki zaangażowanym ludziom, 
dlatego świetnie się z nami pracuje. Naszą największą siłą są ludzie! Dbamy o nich 
i dajemy im możliwość wpływu. Pracujemy z naszymi klientami jako jeden zespół 
i to naprawdę sprawia, że widać różnicę. 
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> Zarząd

Grzegorz Kuczyński
CEO

Grzegorz Rudno-Rudziński
MANAGING PARTNER

Piotr Wrzalik
MANAGING PARTNER

Marek Lose
MANAGING PARTNER
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> Nasza misja 

unitygroup.com

Rozumiemy świat nowych 
technologii i wprowadzamy 
tam naszych klientów
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> Dokąd zmierzamy . Nasza wizja

Umożliwimy naszym klientom wykorzystanie 
pełni cyfrowego potencjału ich biznesu.

Będziemy tworzyć produkty, usługi i systemy 
w oparciu o najnowsze technologie.

Setki milionów ludzi na całym świecie będą 
korzystać z naszych produktów i rozwiązań.
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> Wspieramy społeczności . IT Corner

▪ zrzeszenie firm technologicznych z całej Polski

▪ platforma komunikacyjna do wymiany 

doświadczeń i współpracy

▪ wspieranie lokalnych społeczności 

technologicznych

▪ współpraca z przedstawicielami miast i uczelni, 

a także innymi organizacjami i podobnie 

działającymi klastrami

▪ współtworzenie i wspieranie lokalnych 

ekosystemów IT oraz branie udziału 

w budowaniu ośrodków innowacji  

unitygroup.com

jest aktywnym członkiem

Grzegorz Rudno-Rudziński 

CEO ITCorner

Managing Partner Unity Group



Transformacja handlu . 

Od 1997
Kompleksowe wdrożenia . 
Jeden zwinny partner

Pełna otwartość . 

Pewność realizacji
Zaufanie i wiarygodność . 

Spytaj naszych klientów

Efektywne rozwiązania . 
Oparte na technologii

Ludzie . Sprawiają, 

że czujesz różnicę

Nasze wartości .
Twoja inwestycja
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> Zapraszamy do kontaktu . Cyfrowa przyszłość czeka 

Marek Lose
MANAGING PARTNER

+48 501 146 978
marek.lose@unitygroup.com
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Warto inwestować
w cyfrową przyszłość


