
2.4. Główne rynki działania i informacje o oddziałach 

 

Grupa Kapitałowa LUG S.A. dostarcza rozwiązania z zakresu profesjonalnej techniki świetlnej  

o wysokich parametrach technicznych i użytkowych do projektów inwestycyjnych w Polsce i na całym 

świecie, za pośrednictwem swoich biur handlowych w kraju oraz przedstawicielstw zagranicznych. 

 

W 2018 roku na krajową strukturę handlową Emitenta składało się 12 biur regionalnych  

w największych polskich miastach:  

 

 

 

Warszawa, Poznań, Gdańsk, Wrocław, Lublin, Kraków, Katowice, Łódź, Szczecin,  

Rzeszów, Tarnów, Białystok 

 

 

Dominującymi kanałami dystrybucji produktów marki LUG na rynku polskim są sieci hurtowe  

oraz hurtownie elektrotechniczne i ogólnobudowlane.  

W ramach zagranicznej struktury handlowej Grupy Kapitałowej LUG S.A. w 2018 roku funkcjonowały 

oddziały zagraniczne zlokalizowane w następujących miastach: 

 

 

Berlin, Londyn, Dubaj, Sao Paulo 

 

 

Oddziały w Berlinie, Londynie i Sao Paulo działają za pośrednictwem spółek zależnych, oddział  

w Dubaju funkcjonuje w formie przedstawicielstwa zagranicznego. W siedzibach spółek LUG do Brasil 

Ltda., LUG Lighting UK Ltd., LUG GmbH, w biurze regionalnym w Warszawie, a także w siedzibie Spółki 

w Zielonej Górze, funkcjonują showroomy opraw oświetleniowych, w których zobaczyć można 

najnowsze oprawy LUG zbliżonym do naturalnego środowisku działania. Ponadto w III kwartale 2018 

roku LUG wraz z partnerami otworzył dwa nowe showroomów dla klientów w Afryki Północnej: 

showroom wspólny LUG i LUMISPHERE w Casablance w Maroku oraz wspólny showroom LUG i EURL 

CFEA Electricité & Domotique w Algierze w Algierii. 

 

Grupa Kapitałowa LUG S.A. za pośrednictwem swoich spółek prowadzi działalność zarówno na rynku 

polskim jak i na rynkach europejskich i światowych. Najważniejszym kierunkiem  

eksportowym są kraje europejskie, których udział w ogólnych przychodach ze sprzedaży w 2018 roku 

stanowił 37%. 

 

Tabela 19. Główne rynki zbytu Grupy Kapitałowej LUG S.A.  

  
2016 

[mln zł] 

2017 
[mln zł] 

2018 
[mln zł] 

Polska 55,60 61,96 81,89 

Pozostałe kraje łącznie, w tym: 65,26 80,34 88,90 

Europa 52,26 62,28 63,46 

Bliski Wschód i Afryka 3,61 6,57 8,46 

Pozostałe 9,38 11,48 16,99 

Źródło: LUG S.A. 

 

 



Oprawy oświetleniowe Grupy Kapitałowej 

LUG S.A. oświetlają wnętrza obiektów  

i tworzą iluminacje świetlne w blisko 70 

krajach na całym świecie.  

 

Strategia eksportowa firmy zakłada 

koncentrację działań na wybranych rynkach 

strategicznych, których wybór dokonywany 

jest na podstawie analizy poniższych 

czynników:  

 

• wnioski wynikające z obserwacji trendów rynkowych; 

• analiza portfolio firmy LUG pod katem produktów odpowiadających potrzebom i gustom 

klientów, zgodnie z cyklem życia produktów sektora oświetlenia profesjonalnego na 

poszczególnych rynkach; 

• dotychczasowe doświadczenie – aby ograniczyć ryzyko wynikające z wejścia na nowe rynki, 

firma LUG jako strategiczne obrała rynki, na których działa od kilku lat, stąd znane są przesłanki 

– szanse i ograniczenia, które mogą zaistnieć na danym rynku; 

• analiza i segmentacja geograficzna – wybór kilku różnych rynków wynika z konieczności 

zapewnienia gwarancji odpowiedniego poziomu sprzedaży (różne kraje, z różnych części 

Europy i świata pozwalają na dywersyfikację ryzyka wymiany zagranicznej);                                                                                         

• dynamika wzrostu ekonomicznego i potencjalna wartość rynku; 

• stabilność polityczna; 

• respektowanie kontraktów i norm międzynarodowych.  

 

W 2018 roku celem Grupy Kapitałowej LUG S.A. była maksymalizacja przychodów poprzez 

wykorzystanie potencjału rynków, na których spółki LUG były obecne. Dodatkowym elementem 

wspierającym realizacje celu były efekty nakładów z lat poprzednich poniesionych na inwestycje  

w budowanie sieci handlowej, uruchamianie showroom’ów i budowanie marki LUG na poszczególnych 

rynkach. 

 

W ramach Grupy Kapitałowej LUG S.A. działalność produkcyjną realizuje spółka zależna LUG Light 

Factory Sp. z o.o. Dodatkowo w 2018 roku, w wyniku podpisanych umów z Rządem Prowincji Misiones 

oraz jako efekt zawiązania spółki LUG Argentina SA, zakończono budowę fabryki opraw LUG  

w Posadas, w Argentynie. Nowy zakład jest pierwszą fabryka LUG poza granicami Polski. W 2018 roku 

również zawarto nową spółkę LUG Aydinlatma Sistemleri Anonim Sirketi, która stanowi element 

ekspansji zagranicznej Grupy Kapitałowej LUG S.A. na rynek turecki oraz rynki pokrewne. 

 

Głównymi dostawcami komponentów  do produkcji opraw oświetleniowych LUG są światowej klasy 

dostawcy osprzętu elektronicznego. 

 


