
Zarabiaj na zmianach i transformacji do 
e-commerce.

DAJAMI



DAJAMI
Spółka rozpoczęła swoją działalność w 2016 pod 
szyldem „LoveAir” jako specjalistyczny sklep 
z oczyszczaczami powietrza. Wczesne zauważenie 
potencjału rynku pozwoliło na szybkie wejście w 
rozwojowy segment i budowanie świadomości 
jakości powietrza wśród konsumentów. Wzrost 
znaczenia e-commerce i skuteczne wykorzystanie 
SEO jako głównego sposobu pozyskiwania 
leadów, przy jednoczesnym skupieniu na 
popularnych markach, pozwoliło szybko uzyskać 
pozycję lidera rynku. 



Szanse

E-commerce

Skupienie na nowych 
trendach wynikających 
z przemian społecznych
i trendów. E-commerce 

stanowi 15% rynku i będzie 
zwiększać swój udział do 

162 mld zł w 2026 r. 

Pompy ciepła

Rozmiar rynku to 2+ mld, 
większość z tego generują 

względnie małe firmy 
instalatorskie, nie ma 

znaczącego gracza 
krajowego.

Klimatyzacja
przechodzi do 

„online”
Dynamiczny rozwój w 

ostatniej dekadzie przesunął 
granice produktów 

dostępnych dla 
Kowalskiego. Klimatyzacja 

nie jest już produktem 
trudnodostępnym.

Klimat 
i energia

Zmiany klimatyczne i wyższe 
zapotrzebowania na energie 

wymagają inwestycji w 
pompy ciepła. Każdy nowy 
budynek musi korzystać z 

min. 1 ekologicznego źródła 
energii.



Nasze sklepy internetowe

LoveAir.pl

Prawdopodobnie 
największy sklep 
specjalistyczny

z oczyszczaczami 
w Europie.

Rynek klimatyzacji 
zdominowany jest przez 

podmioty działające 
lokalnie. Aero7 działa 

w całej Polsce, zyskując na 
efekcie skali (lepsze ceny, 

większy budżet 
marketingowy)

Pierwszy zagraniczny sklep 
LoveAir. Niski koszt wejścia: 
przetłumaczenie strony to 

mniej niż 10% pierwotnych 
kosztów (oryginału).

Niemiecki rynek 
oczyszczaczy jest 

największy w UE. Jego 
gwałtowny rozwój 

rozpoczął się niedawno. 
Jedyny specjalistyczny 

sklep z „dużymi markami”.

Home7 (pompy ciepła) bazując 
na sprawdzonej sieci 

instalatorów Aero7, ma 
powtórzyć sukcesy Aero7 na 
znacznie większym, również 

rozdrobnionym rynku
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LoveAir.de
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Około 15% udział w rynku oczyszczaczy powietrza o wartości 
100 mln zł i potencjał do dalszego umocnienia.

Współpraca  z największymi markami na rynku m.in. Sharp, 
Philips, Electrolux, Samsung, Panasonic.  Umowy dystrybucji 
selektywnej potwierdzają znaczenie marki LoveAir jako 
silnego gracza (np. status klienta kat. A w centrali Philips w 
Holandii). 

Importer marki premium LIFAair, wkrótce rozpoczęcie sprzedaży 
produktów Dyson w kat. oczyszczaczy i odkurzaczy.

Wejście w nowy rynek odkurzaczy automatycznych i pionowych w 
Q1/Q2 2022, rynek warty 500 mln zł. Współpraca  z 
największymi markami, w tym m. in. Dyson, Electrolux, 
Samsung.

LoveAir.de oraz LoveAir.cz, czyli ekspansja zagraniczna, w ciągu 
roku udało się stworzyć dwa zagraniczne sklepy online oraz 
zapewnić dostęp do największych marek, z którymi 
współpracujemy. 

~13-15% udziału w rynku PL, 
15 mln PLN netto obrotu 
(2021) w segmencie air 
treatment.



Pierwsza sklep specjalistyczny oferujący sprzedaż i montaż klimatyzacji na terenie 
całego kraju. Współpracujemy z ponad 120 firmami instalacyjnymi.

3-krotny wzrost wykonanych montaży w 2021 względem 2020 roku. Planujemy 
podtrzymanie tego trendu w 2022 roku.

W największych miastach polski zatrudniamy własnych monterów, którzy realizują 
zlecenia przez cały rok. W pozostałych regionach działamy przez sieć długo 
selekcjonowanych podwykonawców.

Unikalna możliwość zamówienia klimatyzacji online przez koszyk na stronie, z opcją 
m.in. zakupu ratalnego. Optymalizujemy i redukujemy procedury do minimum, 
tworzymy unikalne narzędzia ułatwiające sprzedaż online (CRM, generator ofert, 
niedługo konfigurator online, automatyzacja procesów pomiędzy narzędziami).

Wartość rynku klimatyzacji w Polsce to ok. 1 mld złotych i szybko rośnie. Chcemy 
osiągnąć minimum 15% udziału w rynku.



Prognozy na najbliższe lata

Prognozy wzrostów przychodów [mln zł] Prognozy wzrostów EBIDTA [mln zł]



Cel inwestycyjny

Przekształcenie i wejście na giełdę

DAJAMI ma ambicję powtórzenia sukcesu 
giełdowego np. firm z branży OZE. Wyróżniamy 
się dwoma skutecznymi modelami biznesowymi 
(e-handel i usługi montażu w całej Polsce). 
Działamy na rynku odnawialnych źródeł energii 
(pompy ciepła), a udział e-handlu w całej 
gospodarce konsekwentnie rośnie.



Cel inwestycyjny

Obecnie szacowana wartość Spółki wynosi 55 mln zł 
(wycena - Fair Value). 

Planujemy pozyskać kapitał w wysokości ok. 2,5 mln 
PLN w najbliższych miesiącach.

Planowane wejście na NewConnect w 2024 roku.

Zebranie kapitału pod dalszy rozwój kolejnych 
segmentów firmy: klimatyzacji i pomp ciepła, 
zagraniczna ekspansja segmentu oczyszczaczy.

Dalsza dywersyfikacja przychodów poprzez nowe 
kategorie e-commerce w ramach marki LoveAir.



Podział pozyskanych środków w odniesieniu do poszczególnych celów
Cel Wartość [tys. PLN]

Działania SEO dla klimatyzacji powietrza 400

Działania SEO dla oczyszczaczy powietrza 180

Działania SEO dla pomp ciepła 90

Działania SEO dla odkurzaczy powietrza 145

Rozwój CRM* 400

Stworzenie konfiguratora ofert dla konsultantów i instalatorów* 100

Stworzenie konfiguratora ofert dla klientów* 50

Zatowarowanie (klimatyzacja) 800

Zatowarowanie (odkurzacze) 400

Suma 2565

*narzędzia zintegrowane do wspólnego ekosystemu w celu zoptymalizowania procesów sprzedaży



Inwestor
Kogo szukamy?

Poszukujemy inwestora lub kilku inwestorów w 
zależności od wielkości kapitału.

Celem jest zebranie kapitału ~2.5 mln PLN, (spółka 
wyceniana na ok. 55 mln złotych) do dalszej 
reinwestycji. 

Minimalny próg inwestycji: 50 000 PLN.

Zastrzegamy sobie wybór inwestora/inwestorów 
najlepiej pasujących profilem inwestycyjnym do 
Spółki.



Dariusz Ożóg
Founder i CEO

Odpowiedzialny za realizację strategicznych 
projektów związanych z rozwojem firmy, 
profilowaniem oferty, kreowaniem pozytywnych 
doświadczeń klientów z firmą, wzrostem 
przychodów oraz zyskownością. Zbudował pozycję 
lidera sprzedaży online w segmencie oczyszczaczy 
powietrza w Polsce. Obecnie nadzoruje strategię 
rozwoju firmy na rynkach zagranicznych. Pełni rolę 
jednego z głównych architektów marki AmperGo, 
która jest jednym z liderów w SERP wschodzącego 
rynku ładowarek do samochodów elektrycznych, 
hybryd i pozostałych pojazdów z segmentu EV. 

Michał Ćwierzyk
Co-Founder i Członek Zarządu

Odpowiada za ekspansję na rynku klimatyzacji 
konsumenckiej, co ma być głównym motorem napędowym 
rozwoju spółki Dajami.
Nadzoruje procesu rozwoju wewnętrznych i zewnętrznych 
struktur sprzedaży stosując sprawdzone wcześniej 
rozwiązania i optymalizuje procesy wewnątrz firmy. Michał 
jest głównym zarządzającym projektem Aero7. Ten nowy 
model biznesowy pozwala marce na sprzedaż i montaż 
klimatyzacji w całej Polsce. Wypracowany model współpracy 
z polskimi podwykonawcami zaprocentował porozumieniami 
z ponad 100 firmami montującymi klimatyzację na terenie 
Polski. Trwają prace nad nowym projektem Home7 w ramach 
spółki Dajami, który ma sprzedawać i montować pompy 
ciepła na obszarze całego kraju.

Zespół



Zainteresowany?
Skontaktuj się z nami!

Dariusz Ożóg
CEO

d.ozog@loveair.pl

+48  661  152 448

Michał Ćwierzyk
Co-Founder

m.cwierzyk@loveair.pl

+48  661 337 318

Jacek Ćwierzyk
Co-Founder

j.cwierzyk@dajami.pl

+48  661 337 325
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