










































Reguły, dnia 07.05.2019 r. 

 

 

 

Sprawozdanie Zarządu z działalności  
Spółki One2tribe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Regułach 
za okres od 1.01.2019 do 31.12.2019 rok 

 

1. Podstawowe informacje o Spółce 

Nazwa:  one2tribe Sp. z o.o. 

Forma prawna:  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Siedziba spółki:  ul. Bodycha 77, Reguły, 05-816 Michałowice 

Rejestracja:  Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w XXI Wydziale 

Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

Numer w KRS:  000177042 

 

2. Osoby Zarządzające i Nadzorujące: 

Imię i nazwisko Funkcja 
Okres pełnienia funkcji w 

2013r. 

Wojciech Ozimek Prezes Zarządu 
od 21.10.2003 do dnia złożenia 

niniejszego pisma 

 
3. Rada Nadzorcza 

Spółka nie posiada Rady Nadzorczej. 

 

4. Działalność gospodarcza Spółki w okresie sprawozdawczym 

Główne obszary działalności Spółki w okresie 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 

roku to: 

• Sprzedaż platformy motywacyjnej, będącej głównym produktem Spółki w modelu 

licencyjnym (opłata za użytkownika za miesiąc). Platforma opiera się na 

unikatowym modelu zmiany zachowań dużych grup osób (np. pracowników 

dużych sieci handlowych) w oparciu o psychologię behawioralną, nagradzanie 

(mikrowypłaty), mechanizmy uczenia się i grywalizację 

• Sprzedaż nagród (benefitów dla pracowników, klientów i partnerów) poprzez 

platformę motywacyjną (punkty na platformie są wymieniane na gotówkę, lub 

nagrody „fizyczne” – np. wycieczki). One2tribe obsługuje proces wydawania 



nagród od strony logistycznej, podatkowej, magazynowej, help-desku (reklamacji) 

pobierając za to stosowną prowizję.  

• Sprzedaż usług doradczych w obszarze motywowania pracowników oraz usług 

doradczych IT. One2tribe doradza, jak budować system motywacyjny, 

przygotowuje modele wynagradzania bazujące na platformie oraz opracowuje 

programy zmian i szkoleń, które te modele mają wzmacniać.  

 

5. Wyniki finansowe Spółki w okresie sprawozdawczym 

• Spółka osiągnęła przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 

w kwocie 10.455.308,82 (słownie: dziesięć milionów, czterysta pięćdziesiąt pięć 

tysięcy złotych, osiemdziesiąt dwa grosze)  

• Wzrost przychodów Spółki r/d/r wyniósł ponad 68%  

• Spółka odnotowała zysk netto w kwocie: 1.597.701,33 (słownie: jeden milion, 

pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych, trzydzieści trzy grosze) 

• Wynik EBITDA Spółki wyniósł ponad 3,3 mln PLN 

• Zysk Spółki zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych 

 

Działania biznesowe 2019 

Spółka prowadzi sprzedaż na rynku krajowym. Do jej klientów należy firmy takie, jak: 

operator telekomunikacyjny Play, sieć LIDL, sieć Żabka, sieć VIsion Express, firmy 

farmaceutyczne Bayer, Sanofi-Aventis, Biogen, Ascencia, instytucje finansowe – 

Santander, Expander, EOS.  

 

W 2019 Spółka rozpoczęła także działania biznesowe na rynkach zagranicznych –  

w Czechach, Bułgarii, Północnej Macedonii, Rosji, Estonii, Łotwie i Litwie. Działania 

te są prowadzone przy wsparciu głównego partnera technologicznego One2tribe 

jakim jest Microsoft. Spółka należy do partnerów „zarządzanych” (ang. managed 

partners) Microsoft, co oznacza, że jej rozwiązanie jest sprzedawane przez Spółkę 

z Redmond. One2tribe wykorzystuje chmurę Azure Microsoft oraz integruje się  

z systemem Office 365.  

 

Przewidywany rozwój spółki w kolejnych latach 

• Spółka planuje rozwijać się obecnym obszarze działania, zwiększając liczbę 

kontraktów oraz ich rentowność (plan na rok 2020 przewiduje dalszy wzrost 

przychodów). 



• Spółka planuje rozwijać sieć sprzedaży poza Polską, głownie w obszarach Europy 

Centralnej i Wschodniej, gdzie najszybciej rozwijają się sieci handlowe, centra 

usług wspólnych (contact-center) i zapotrzebowanie na system motywacyjny 

One2tribe jest największe. 

• Spółka pracuje także nad systemami motywacyjnymi (psychologii behawioralnej) 

dla medycyny. W tym obszarze prowadzone są prace rozwojowe. One2tribe Sp. z 

o.o. wykorzystuje w tym obszarze wiedzę zgromadzoną w konkursach 

międzynarodowych (IBM Watson AI XPRIZE, Vivatech w ramach Sanofi Lab) oraz 

współpracę z firmami farmaceutycznymi – między innymi: Ascencia, Bayer, 

Sanofi-Aventis.  

• Spółka rozwija własną technologię Machine Learning (Artificial Intelligence) 

ukierunkowaną na zagadnienia związane z motywacją oraz prowadzi badania 

badawczo rozwojowe (między innymi projekt ESGI zrealizowany z Instytutem 

Matematyki PAN przy współpracy z naukowcami z Polski, Ukrainy, Indii, Węgier i 

Wielkiej Brytanii).  

• Spółka współpracuje z firmą Microsoft nad dalszym zintegrowaniem rozwiązania z 

Office 365 oraz wspólną sprzedażą wraz z tym systemem. Platforma Tribeware 

była promowana przez Microsoft podczas spotkań partnerskich w Dublinie (luty 

2019 i październik 2019). 

 
Wpływ epidemii COVID-19 

Wpływ epidemii COVID-19 na działanie Spółki rozpatrujemy w trzech perspektywach: 

• Krótkoterminowo (marzec 2020) „lockdown” spowodował rezygnacje jednego 

klienta i ograniczenie budżetów u dwóch innych. 

• Średnioteriminowo (kwiecień 2020 i później) – zwiększyło się użycie naszego 

rozwiązania u części klientów (sklepy wielkopowierzchniowe, salony). Nasza 

platforma jest używana do zmiany zachowań w kontekście epidemii. Obserwujemy 

w tym obszarze stopniowy wzrost przychodów.  

• Długoterminowo (rok 2020 i kolejne) - w przypadku firm posiadających 

przedstawicieli handlowych i medycznych nasza platforma pozyskuje nowych 

klientów. Od ponad roku nasz system służy do motywowania ludzi 

przechodzących na pracę zdalną (firmy farmaceutyczne). Teraz proces ten 

przyspieszył. W tym obszarze podpisujemy obecnie kolejne umowy (4 nowych 

klientów, 4 kolejnych na etapie domykania warunków biznesowych). 

Uruchomiliśmy specjalny program dla firm przechodzących na pracę zdalną  

a firmom, które już z nami współpracują zaproponowaliśmy wsparcie kryzysowe. 

Ponieważ oferujemy pomoc głównie dużym, rozproszonym zespołom liniowym, 



wyróżniamy się ofertą na tle rynku (firmy konsultingowe koncentrują się na 

wsparciu pracy zdalnej z domu dla pracowników biurowych). Przykładem naszej 

działalności może być wsparcie pracy zdalnej dużego zespołu contact-center 

(zadania, motywacja, komunikacja wewnątrz zespołu za pomocą naszej 

platformy) 

• Docelowo nasze rozwiązanie jest także używane do „odmrażania” zespołów, które 

wracają z trybu pracy zdalnej, więc spodziewamy się wzrostu jego atrakcyjności. 

 

 

 

 

 




