
Poznaj 

Tomasza
Szopińskiego

O mnie

O firmach Osiągnięcia
spółki

Produkty
i usługi

Cele
inwestycyjne

Zespół

Prognozowane
dane finansowe

Porozmawiajmy



O firmach

W tym miejscu powinno pisać się jedynie o firmie. Nasz koncept odróżnia się od obecnych na rynku. Przede wszystkim bazujemy na 
zaangażowaniu ludzkim oraz kreacji ambitnych marek. Wszystkie marki wywodzą się ze spółek Gro-no oraz Synco, których głównym 
pomysłodawcą oraz udziałowcem jest Tomasz Szopiński. W swojej strategii Tomasz planował połączyć różne działalności tak, aby każda 
dawała wartość dodaną, pole realizacji dla kreatywnego zespołu i wspólników oraz rozwiązywała realne problemy odbiorców tworząc 
synergiczną sieć marek. 

Tomasz to były sportowiec, ale przede wszystkim pasjonat biznesu. Po skończonych studiach w 2011 roku uzyskał grant dla najlepszych 
absolwentów, dzięki któremu uzyskał praktykę w międzynarodowej spółce z branży rolnej. W roku 2014 dzięki osiąganym wynikom został 
dyrektorem w spółce osiągającej przychody powyżej 0,5 mld rocznie. Po kolejnych dwóch latach postanowił jednak odejść z firmy i przejąć 
P.W. SYNCO Janusz Boczarski - mikro firmę swojego dziadka. Równolegle założył drugą spółkę aktywną w branży gastronomicznej. Mimo 
pandemii, braku kapitału początkowego, po czterech latach SYNCO już jako spółka osiągnęło kilkukrotny wzrostu przychodów i rentowności. 
Spółka Gro-no natomiast otworzyła trzy restauracje oraz dużą sale eventową o łącznej powierzchni tysiąca metrów. Dodatkowo Spółka 
Gro-no zwyciężyła w konkursie na operatora restauracji w pawilonie polskim podczas EXPO 2020, które rozpoczną się w październiku 2021. 

W trakcie lockdownu wykorzystano natomiast zastój w branży gastonomicznej i stworzono catering pudełkowy „Równowaga w Pudełku”, 
który w kilka miesięcy od startu wygenerował ponad milion złotych przychodów. Spółki planują rozwój kolejnych marek aby tworzyć „holding” 
brandów. W kolejnych działach opisano spółki, wszystkie marki, aktualne wyniki oraz plan rozwojowy. Do końca roku 2021 trwać będzie audyt 
biegłego w celu przekształcenia spółki Synco w spółkę akcyjną jako kontrolujący podmiot nad wszystkimi markami. W 2022 planowana jest 
emisja akcji. Natomiast najpóźniej w roku 2023 wejście na giełdę NewConnect. 

O FIRMACH – a tak naprawdę o tworzonych markach.



Synco jest polską rodzinną firmą, której założycielem jest Janusz Boczarski dziadek Tomasza. Prywatne działalność założyciela sięga  
1983 roku. Natomiast założona 1989 roku P.W. SYNCO wprowadziła jako pierwsze przedsiębiorstwo w Polsce rurociągi preizolowane PEX  
w roku 1992 r. Przełomowy okazał się rok 1999 rok kiedy przedsiębiorstwo SYNCO uruchomiło opartą na własnym patencie produkcję 
elastycznych rurociągów preizolowanych z rurą przewodową PEX. Produkty te znalazły zastosowanie w ponad 3000 obiektach w kraju  
i zagranicą.  

Przez lata firma działała na zadowalającej mikro skali, aż do roku 2017 kiedy to odpowiedzialnym za rozwój firmy zostaje wnuk Janusza 
Boczarskiego Tomasz Szopiński. 

Całość uzupełnia Barbara Szopińska córka założyciela oraz mama Tomasza, która posiada blisko 30 lat doświadczenia związanego z marką 
SYNCO. Natomiast koordynatorem produkcji jest Dariusz Szopiński ojciec Tomasza. Firma Synco z dumą kontynuuje rodzinne tradycje 
oraz planuje dalszy dynamiczny rozwój w szczególności na rynkach zagranicznych. W tym celu zarejestrowano między innymi spółkę  
SYNCOPEX  LLC na terenie Stanów Zjednoczonych. Z racji najdłuższej historii i w miarę ugruntowanej pozycji na rynku jest to motor 
napędowy wszystkich innych marek.  

SYNCO Sp. z.o.o. Sp.kom.

®

w budowie

O firmach

Synco



Druga spółka, której głównym udziałowcem jest Tomasz Szopiński to spółka GRO-NO SP. Z O.O. Tomasz stworzył spółkę wraz ze swoim 
przyjacielem Adamem Gadawskim, który całą karierę spędził w branży gastronomicznej. Trzecim wspólnikiem natomiast jest były 
profesjonalny koszykarz i również przyjaciel Adama i Tomasza, Mateusz Bierwagen. Po zakończeniu profesjonalnej kariery koszykarskiej 
Mateusz zaangażował się w rozwój konceptów gastronomicznych. Spółka założona w 2016 roku na potrzeby otwarcia pierwszej restauracji 
i winiarni Karafka zlokalizowanej na prestiżowej ulicy Jatki 3 w Bydgoszczy. W kolejnych latach otwarto kolejne dwie restauracje oraz sale 
eventową. Spółką jest też operatorem restauracji w pawilonie polskim podczas wystawy EXPO 2020 w Dubaju.

GRO-NO Sp. z.o.o.

O G R Ó D  S M A KÓ WK3 Sala
Bankietowa

O firmach

Gro-No



Spółka oprócz rozwoju biznesu planuje angażować się w wiele 
projektów społecznych. Od kilku lat obydwie spółki angażują się w 
rozwój klubu ENEA ASTORIA BYDGOSZCZ. Tomasz Szopiński jest 
również członkiem rady nadzorczej Astorii, która stawia na organiczny 
rozwój ekstraklasowej drużyny, ale przede wszystkim tworzy liczne 
grupy młodzieżowe.

Drugim projektem jest bezpośrednie angażowanie się w zbiórki dla 
potrzebujących. W czerwcu uruchomiliśmy pierwszą taką akcje, którą 
poprowadzimy do końca września 2021r. 

Szacujemy że w tej zbiórce uda nam się zebrać około 80 tys zł.

Więcej pod linkiem: 

https://www.eska.pl/bydgoszcz/bydgoscy-restauratorzy-pomagaja-
choremu-filipkowi-aa-ktaD-VnT4-x26y.html 

https://bydgoszcz.wyborcza.pl/bydgoszcz/7,48722,27389743,bydgos
cy-restauratorzy-pomagaja-choremu-filipkowi-ty-tez-mozesz.html 

BRAND CHARYTATYWNY / SPONSORING

O firmach

Charytatywni

https://www.eska.pl/bydgoszcz/bydgoscy-restauratorzy-pomagaja-choremu-filipkowi-aa-ktaD-VnT4-x26y.ht
https://www.eska.pl/bydgoszcz/bydgoscy-restauratorzy-pomagaja-choremu-filipkowi-aa-ktaD-VnT4-x26y.ht
https://bydgoszcz.wyborcza.pl/bydgoszcz/7,48722,27389743,bydgoscy-restauratorzy-pomagaja-choremu-fil
https://bydgoszcz.wyborcza.pl/bydgoszcz/7,48722,27389743,bydgoscy-restauratorzy-pomagaja-choremu-fil


Opracowany, autorski system SYNCOPEX oraz SYNCOPEX 2.0 
umożliwia produkcję preizolowanych giętkich rur przesyłowych 
PEX, przeznaczonych między innymi do:

•  sieci ciepłownicze niskoparametrowe 95ºC - 6 bar
•  sieci ciepłej wody użytkowej 70ºC - 10 bar
•  sieci wodociągowe 10 bar
•  sieci pomp ciepła
•  sieci technologiczne w przemyśle spożywczym i chemicznym
•  sieci technologiczne basenów

Jak wykazuje dotychczasowa praktyka, w pracach projektowych 
sieci przesyłowych c.o. i c.w.u przyjmuje się założenie doboru średnic 
rurociągów uwzględniając zapotrzebowanie w energię cieplną i 
ciepłą wodę oraz opory przepływu nie analizując ważnego czynnika 
eksploatacyjnego jakim jest skuteczność termiczna rurociągów.
Wobec stałego wzrostu cen produkcji energii cieplnej i ciepłej 
wody, zasadniczą funkcją ograniczającą koszty użytkowników 
stanowi  projektowanie ekonomicznych sieci przesyłowych o 
najmniejszych stratach ciepła na przesyle  unikając nadmiernego 
przekazywania energii w grunt w którym posadowione są rurociągi.
SYNCOPEX to rozwiązanie, które wychodzi naprzeciw tym 
problemom. Zespolone systemy rurociągowe pozwalają na 
uzyskanie  lepszych właściwości termoizolacyjnych. Rozwiązanie 
SYNCOPEX pozytywnie wpływa na ekologię poprzez mniejsze 
zużycie energii potrzebnej do skutecznego dostarczenia ciepłej 
wody, a to przekłada się na oszczędności związane z kosztem 
przesyłu. Wspomniane oszczędności SYNCO potwierdziło 
badaniami przeprowadzonymi na Uniwersytecie Technologiczno-
Przyrodniczym w Bydgoszczy.

 SYNCOPEX – rurociągi preizolowane

Więcej o SyncoPex:
Sprawdź nasze brandy 

Główne wyróżniki rurociągów SYNCOPEX: 

• Najszerszy zakres produkowanych średnic rurociągów na 
świecie (produkty wyłącznościowe); 

• Ze względu na przestrzeń powietrzną SYNCOPEX® dokonał 
przerwy w przewodności, która generuje mniejsze straty ciepła 
do 20% w porównaniu do światowych liderów w systemie 
dwururowym;

•  Ze względu na przestrzeń powietrzną SYNCOPEX® dokonał 
przerwy w przewodnictwie, która generuje niższe straty ciepła 
do 70% w porównaniu z opcją jednorurową i 50% w porównaniu 
z opcją dwururową; 

• Najbardziej elastyczne wielorurowe rurociągi na światowym 
rynku;

• Realne wyniki strat ciepła oszacowane w autorskim centrum 
badawczym opracowanym wspólnie z profesor Marią 
Wesołowską z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego 
w Bydgoszczy; 

•  Pod względem wykorzystania surowców najbardziej 
ekologiczne rozwiązanie na świecie (najmniejsze zużycie 
surowców do produkcji); 

•  Własne patenty na system jedno i wielorurowy oraz na metodę 
wytwarzania;

• Najistotniejszą zaletą jest wspomniana metoda produkcji. 
Synco dzięki współpracy z UTP w Bydgoszczy opracowało linię 
produkcyjną, która może produkować do 3 km rury na dobę 
przy jedynie 9 pracownikach fizycznych. Linia ta z kolei kosztuje 
około 1,5 mln zł, a przychód roczny jaki może wygenerować 
to około 100 mln zł (bazując na obecnych cenach rynkowych). 
Konkurencyjne metody produkcji są mniej precyzyjne oraz 
kilkunastokrotnie droższe. 

http://www.facebook.com/rurysyncopex
http://www.youtube.com/watch?v=5splZbKodlw
http://www.synco.pl


Polski rynek rolniczy to 1,5 mln gospodarstw rolnych, z czego 90% to gospodarstwa indywidualne. Koncept sprzedaży polega między innymi 
na tym aby sprzedawać produkty bez zatrudniania handlowców terenowych, a koncentrować się na sprzedaży online oraz poprzez kontakt 
telefoniczny. Ze względu na koszty utrzymania, handlowiec terenowy nie ma możliwości kontaktu bezpośredniego z klientem detalicznym 
których w Polsce jest zdecydowanie najwięcej. Z kolei dla firm dystrybucyjnych handlowiec jest największym generowanym kosztem. Sprawia 
to że większość rolników nie uzyskuje doradztwa czy też atrakcyjnych cen. Synco Agro poprzez kontakt bezpośredni oferuje doradztwo oraz 
sprzedaż produktów do produkcji rolnej z pominięciem sklepów i hurtowni w których rolnik przepłaca oraz nie uzyskuje porad technicznych. 
W większości przypadków rolnik przepłaca za produkty, które może zakupić w Synco Agro taniej aż do 30%, nie wspominając o technikach 
rolniczych ograniczających koszty nawet do 70%. Wspomniane techniki rolnicze oraz wiedza ma być najważniejszą wartością dodaną 
konceptu.

Głównymi produktami jest własna marka wysokiej klasy nawozów, przeznaczonych dla rolnictwa, sadownictwa i warzywnictwa. Oferta 
produktowa jest skierowana w szczególności do małych i średnich gospodarstw rolnych. Natomiast produkty ogólnie dostępne są jedynie 
uzupełnieniem na którym spółka nie planuje generować wysokich dochodów (do 5% marży brutto). 

Dodatkowo skonstruowano autorski program dystrybucji wykorzystujący małą konsolidacje rolnictwa w Polsce. Więcej szczegółów na 
temat programu dystrybucji spółka udostępni na spotkaniu z inwestorem. W roku 2021 wdrożono pierwszy etap uruchomienia dystrybucji 
w Polsce. Wyniki za pierwsze miesiące potwierdzają skuteczność koncepcji. 

SYNCO AGRO

Sprawdź nasze brandy 

Więcej o Synco Agro:

Produkty i usługi

Synco Agro

http://www.facebook.com/Synco.Agro
http://www.youtube.com/channel/UCg0S8cc-rmReTpUb7pz52Zg
http://www.syncoagro.pl


Catering dietetyczny z jakim firma wystartowała we wrześniu 2020 roku. Równowaga w Pudełku od samego początku zyskała grono 
stałych odbiorców (klienci restauracji La Rosa, Karafka, Port 13). Całość działań bardzo mocno wspierana działaniami marketingowymi 
Facebook (fanpage, reklamy), YouTube (kanał + reklamy), pozyskiwanie influenserów celem zdobycia nowych klientów spoza Bydgoszczy 
oraz uwiarygodnieniem marki. Receptury są opracowywane przez czołowe dietetyczki w Polsce – Karolinę Gruszecką oraz Aleksandrę 
Chołody https://elitepolska.pl/ Karolina i Aleksandra są jednocześnie głównymi ambasadorkami marki. Systematycznie zwiększana jest ilość 
dostępnych diet oraz kolejne warianty kaloryczności. Na moment lipca 2021 wyczerpane zostały moce produkcyjne na obecnym zapleczu 
kuchennym. Obecnie catering dziennie przygotowuje około 300-310 diet przy średniej cenie 40 zł. Finalizowany jest leasing nowego sprzętu 
kuchennego oraz adaptacja większego lokalu, który umożliwi kilkukrotny wzrost mocy produkcyjnych. Celem konceptu jest sprzedaż diet do 
1 500 osób dziennie do końca roku 2022. 

Koncept wyróżnia się tym iż dania przygotowywane są przez restauracyjnych kucharzy tak aby były esencjonalne, smaczne a przy tym 
wartościowe o co dba Karolina oraz Aleksandra z Elite Polska. Jako jeden z niewielu cateringów Równowaga w Pudełku dostarcza między 
innymi takie dania jak: szakszuka, zupa ramen, dania kuchni azjatyckiej, greckiej itp. Obligatoryjnie wszystkie dania są bez glutenu i laktozy 
co również jest istotnym wyróżnikiem w tej branży. 

RÓWNOWAGA W PUDEŁKU

Więcej o Rówowadze:

Sprawdź nasze brandy 

Produkty i usługi

Równowaga
w pudełku

https://elitepolska.pl/
http://www.facebook.com/rownowagawpudelku
http://www.rownowagawpudelku.pl


Produkty i usługi

WitaRaj

Marka stworzona na podobieństwo „Równowagi w Pudełku”. Ten sam zespół będzie przygotowywać produkty jakimi będą eko soki, 
napoje zdrowotnościowe, fit-shoty jak i craftowe przetwory. Produkty będą przede wszystkim zdrowe, świeże oraz bez sztucznych 
substancji. Testowo partia była wysłana do odbiorców Równowagi i spotkała się z bardzo pozytywnym odzewem. Produkty mają być 
naturalną alternatywą dla suplementów diety. Receptury są opracowywane przez czołowe dietetyczki w Polsce – Karolinę Gruszecką oraz  
Aleksandrę Chołody www.elitepolska.pl Obie Panie brandują również projekt „Równowaga w Pudełku”. Start projektu planowany na wrzesień 
2021. Sprzedaż będzie prowadzona przez sklep internetowy. 

WITARAJ

Sprawdź nasze brandy 

http://www.elitepolska.pl


 

Otwarta w maju 2017 roku butikowa winiarnia i restauracja. 
Karafka to miejsce stworzone przez miłośników wina i dobrego 
jedzenia. Restauracja zlokalizowana jest przy Starym Rynku, 
na zrekonstruowanej, historycznej ulicy Jatki, zwanej kulinarną 
wizytówką Bydgoszczy. Serwujemy śniadania, dania kuchni 
międzynarodowej, wplatając w kompozycje produkty regionalne  
i sezonowe.

Lokal powstał z miłości do wina, jedzenia i czasu spędzanego  
z bliskimi i przyjaciółmi. Wino może być bogate, dobrze zbudowane 
i smaczne. Ale magię i wyjątkowość osiąga wtedy, kiedy towarzyszy 
chwilom, przeżyciom i emocjom, które rodzą się podczas spotkań.

Projekt w fazie przygotowawczej. Z racji sporej sprzedaży win 
w trzech restauracjach oraz sali eventowej, spółka planuje 
wykorzystać efekt synergii. Spółka posiada bardzo dobrą oraz 
szeroką ofertę win w atrakcyjnych cenach. Planowane jest 
stworzenie sklepu internetowego. Spółka nisko kosztowo planuje 
nadawać wysyłkę win z magazynów importerów. Dzięki temu 
istnieje możliwość sprzedaży win bez kosztów magazynowania. 
Spółka posiada również zezwolenia wymagane do importu win.  
W przyszłości planowane jest otwarcie kanału dystrybucji B2B 
oraz B2C przy zakupach bezpośrednich z winnic. 

KARAFKA KARAFKA WINE SHOP

Więcej o restauracji Karafka:

Sprawdź nasze brandy 

Produkty i usługi

Karafka

http://www.facebook.com/karafkawinebar
http://www.instagram.com/karafka_winebar
http://www.karafka-winebar.pl


 Otwarta w październiku 2019 roku restauracja z pierwszą otwartą kuchnią w Bydgoszczy. La Rosa to restauracja w samym sercu Bydgoszczy, 
która miłośników dobrego jedzenia urzeka pogodzeniem tradycji kuchni regionalnej z inspiracjami z całego świata. Staramy się, by nasze 
dania były szczere, pełne domowego ciepła, ale i kulinarnej fantazji. Kuchnia jest otwarta, by umożliwić zaglądanie w restauracyjne kulisy 
i zapewnić bezpośredni kontakt kucharzy z gośćmi. To jedyna taka restauracja w Bydgoszczy i regionie. Restauracja La Rosa to wspaniałe 
miejsce na każdą okazję, na rodzinny obiad, spotkanie z przyjaciółmi, kolację we dwoje, imprezę prywatną i firmową.

LA ROSA

Więcej o restauracji La Rosa:

Sprawdź nasze brandy 

Produkty i usługi

La Rosa

http://www.facebook.com/larosa.foodwinefriends
http://www.instagram.com/larosa_foodwinefriends
http://www.larosarestaurant.pl


Uruchomiona w sierpniu 2020 śródziemnomorska restauracji w zaadaptowanym spichlerzu w samym centrum miasta. Port 13 jak 
sama nazwa wskazuje kojarzy się z morzem, podróżami i różnorodnością. Tak też jest w naszej restauracji, która ma być tyglem kuchni 
śródziemnomorskiej. W karcie przygotowanej przez Dariusza Gibasa który zdobywał doświadczenie między innymi w 3-gwiazdkowych 
restauracjach królują smaki Hiszpanii, Włoch, Francji czy Grecji. 

PORT 13

Więcej o restauracji La Rosa:

Sprawdź nasze brandy 

Produkty i usługi

Port 13

http://www.facebook.com/port13restauracja 


Poza działaniami na rynku lokalnym spółka wygrała konkurs na operatora Polskiej Restauracji w Dubaju podczas wystawy Expo 2020 
(wystawa miała odbyć się w 2020 roku jednak pandemia przesunęła termin). Spółka ma zapewniony 6 miesięczny pobyt podczas wystawy 
w Polskim Pawilonie. Przewidziany jest dłuższy pobyt na kolejne 6 miesięcy po targach, gdzie będą one dostępne dla zwiedzających lub 
otwarcie restauracji na stałe w Dubaju. Spółka po analizie dostępności lokali oraz zdobyciu doświadczenia podczas EXPO planuje otworzyć 
restauracje stacjonarną w centrum Dubaju. 

OGRÓD  SMAKÓW 

Więcej o restauracji w Dubaju:

Sprawdź nasze brandy 

Produkty i usługi

Ogród Smaków

http://www.youtube.com/watch?v=7IZoZCmpvTo


Uruchomiona w czerwcu 2021 roku 3-modułowa sala eventowa w samym centrum bydgoskiej starówki. Opcja pomieszczenia do 400 osób 
w systemie konferencyjnym, 250 w układzie stolikowym z opcją mniejszych eventów dzięki ruchomym ścianom. Sala przylega bezpośrednio 
do restauracji La Rosa tworząc jedno duże centrum gastronomiczno-eventowe. Planowana jest organizacja dużych imprez, typu: koncerty, 
stand-up, wesela, imprezy firmowe oraz okolicznościowe. 

 SALA EVENTOWA K3

Więcej o Sali Eventowej:

Sprawdź nasze brandy 

Produkty i usługi

Sala eventowa 
K3

http://www.eventk3.larosarestaurant.pl


Gastro Freaks to kilka niezwykłych kulinarnych rodzinnych miasteczek połączonych wspólną pasją jaką jest gastronomia.
Na naszym kanale prezentujemy kilka różnych formatów, w tym Gastro Talks – czyli rozmowy z ciekawymi ludźmi prowadzone przez Tomka 
Szopińskiego i Matiego Bierwagena. Gastro Covery - oryginalne interpretacje największych przebojów Matiego.

Drugi ze wspólników i główny kreator konceptów gastronomicznych Adam Gadawski, pokazuje z kolei jak przygotowywać koktajle  
w warunkach domowych. 

Kolejnym blokiem na kanale Gastro Freaks są filmy naszych szefów kuchni którzy pokazują jak własnoręcznie można przygotowywać ciekawe 
dania.

GASTRO FREAKS

Sprawdź nasze brandy 

Produkty i usługi

Gastro Freaks

Więcej o Gastro Freaks:

https://www.youtube.com/channel/UCMYyjEGkwSuvfdnPMJFFUAw


PROGNOZOWANE DANE FINANSOWE

Poniżej przedstawiono prognozy finansowe wszystkich brandów na najbliższe 5 lat bazując od stycznia 2022. W branży gastronomicznej 
istnieje zagrożenie lockdownów. Z tego też względu projekt „Równowaga w Pudełku”, „Witaraj” czy „Karafka Wine Shop” ma być 
zabezpieczeniem przed negatywnymi skutkami pandemii. Drugim zabezpieczeniem jest Synco, które nie odczuwa lockdownów i tak jak 
dotychczas jest fundamentem dla wszystkich marek.  

*Zysk został oszacowany bez uwzględnienia strat spowodowanych pandemią COVID -19

Prognozowane 
dane

PRZYCHÓD

2021 2022 2023 2024 2025

PORT          430 000,00 zł       1 051 200,00 zł       1 238 400,00 zł       1 238 400,00 zł       1 238 400,00 zł 

SYNCO AGRO          200 000,00 zł       1 080 000,00 zł       1 620 000,00 zł       2 430 000,00 zł       3 645 000,00 zł 

EVENT K3          500 000,00 zł       2 400 000,00 zł       2 640 000,00 zł       2 904 000,00 zł       3 194 400,00 zł 

KARAFKA          980 000,00 zł       1 680 000,00 zł       2 016 000,00 zł       2 419 200,00 zł       2 903 040,00 zł 

LA ROSA       1 680 000,00 zł       3 400 000,00 zł       4 080 000,00 zł       4 896 000,00 zł       5 875 200,00 zł 

RÓWNOWAGA       2 160 000,00 zł       8 580 000,00 zł    10 296 000,00 zł    12 355 200,00 zł    14 826 240,00 zł 

SYNCO       8 000 000,00 zł       9 500 000,00 zł    14 000 000,00 zł    21 180 000,00 zł    25 416 000,00 zł 

DUBAI EXPO       5 980 000,00 zł       5 980 000,00 zł                          -   zł                          -   zł                          -   zł 

SUMA    19 300 000,00 zł    31 540 000,00 zł    33 032 000,00 zł    43 754 400,00 zł    52 214 880,00 zł 

ZYSK

2021 2022 2023 2024 2025

PORT STRATA/ COVID 210 240,00 zł 247 680,00 zł 247 680,00 zł 247 680,00 zł

SYNCO AGRO 40 000,00 zł 216 000,00 zł 324 000,00 zł 486 000,00 zł 729 000,00 zł

EVENT K3 STRATA/ COVID 480 000,00 zł 528 000,00 zł 580 800,00 zł 638 880,00 zł

KARAFKA STRATA/ COVID 336 000,00 zł 403 200,00 zł 483 840,00 zł 580 608,00 zł

LA ROSA STRATA/ COVID 680 000,00 zł 816 000,00 zł 979 200,00 zł 1 175 040,00 zł

RÓWNOWAGA 108 000,00 zł 1 716 000,00 zł 2 059 200,00 zł 2 471 040,00 zł 2 965 248,00 zł

SYNCO 930 000,00 zł 3 325 000,00 zł 4 900 000,00 zł 7 413 000,00 zł 8 895 600,00 zł

DUBAI EXPO 1 495 000,00 zł 1 495 000,00 zł -   zł -   zł -   zł

SUMA 2 573 000,00 zł* 8 458 240,00 zł 9 278 080,00 zł 12 661 560,00 zł 15 232 056,00 zł



v

Osiągnięcia

EKPANSJA ZAGRANICZNA - REALIZOWANA POPRZEZ FUNDUSZ EKSPORTOWY:

NAZWA TERMIN LINK

Warsaw HVAC Expo jesień 2021 https://warsawexpo.eu/kalendarz-targowy/warsaw-hvac-expo

BIG 5 Dubaj 12-15.09.2021 https://www.thebig5.ae

WETEX – ZEA 05-07.10.2021 https://www.wetex.ae

ADIPEC – ZEA 15-18.11.2021 https://www.adipec.com

Build2Perform - London 16-17.11.2021 https://www.build2perform.co.uk

THE 2022 AHR EXPO - LAS VEGAS
 + wizyta studyjna

31.01-02.02.2022 https://www.ahrexpo.com

BAUMA - NIEMCY + wizyta studyjna 24-30.10.2022 https://www.bauma.de/en

CLIMATIZACION y REFRIGERACION 2021 - 
HISZPANIA + wizyta studyjna

16-19.11.2022 https://www.ifema.es/cr

 WARTOŚĆ PROJEKTU  WYDATKI KWALIFIKOWALNE  DOFINANSOWANIE

BON 288 183,00 zł 234 296,00 zł 199 151,60 zł 

FUNDUSZ EKSPORTOWY 964 566,00 zł 784 200,00 zł 548 940,00 zł 

GO TO BRAND 155 100,00 zł 155 100,00 zł 116 325,00 zł 

KREDYT NA INNOWACJE 1 733 150,00 zł 1 733 150,00 zł 953 232,50 zł 

3 140 999,00 zł 2 906 746,00 zł 1 817 649,10 zł 

OSIĄGNIĘCIA SPÓŁKI

https://warsawexpo.eu/kalendarz-targowy/warsaw-hvac-expo/
https://www.thebig5.ae/
https://www.wetex.ae/
https://www.adipec.com/
https://www.build2perform.co.uk/
https://www.ahrexpo.com/
https://www.bauma.de/en/   
https://www.ifema.es/cr


CELE INWESTYCYJNE W LICZBACH

CEL KWOTA

ADAPTACJA/ BUDOWA HALI   5 000 000,00 zł 

BUDŻET MARKETINGOWY – WSZYSTKIE MARKI   2 304 000,00 zł 

BUDOWA STRUKTURY FIRMY – BUDŻETY ROCZNE

CEL KWOTA

COUNTRY MANAGER – SYNCO RURY – USA, NIEMCY, HISZPANIA, WŁOCHY, BRAZYLIA, ANGLIA, IRLANDIA, KARAIBY, SKANDYNAWIA   1 512 000,00 zł 

STRATEG MARKETINGOWY – WSZYSTKIE MARKI      169 200,00 zł 

KONTROLER FINANSOWY WSZYSTKIE MARKI        96 000,00 zł 

EVENT MANAGER – SALA K3        72 000,00 zł 

MARKETING MANAGER WSZYSTKIE MARKI        72 000,00 zł 

HR MANAGER – WSZYSTKIE MARKI        60 000,00 zł 

CHEF INFLUENCER OFFICER – WSZYSTKIE MARKI        48 000,00 zł 

LINKEDIN MANAGER – SYNCO RURY        48 000,00 zł 

Cele
inwestycyjne



POZNAJ NASZE ZESPOŁY

ZESPÓŁ ZESPÓŁ

Poznaj
nas



POZNAJ NASZE ZESPOŁY - ZESPÓŁ SYNCO

Tomasz i Marta Szopińscy 

PREZES ZARZĄDU SYNCO SP. Z O.O. SP. K. oraz GRO-NO SP. Z O.O.

Wnuk założyciela PW Synco Janusza Boczarskiego, a w rodzinny biznes wszedł w 2017 roku porzucając 
pracę w dużej międzynarodowej korporacji zajmującej się dystrybucją środków do produkcji rolnej.  
W młodości dużo czasu spędzał w PW SYNCO pracując fizycznie przy produkcji rur preizolowanych. 
Z małej rodzinnej firmy stworzył prężnie działające przedsiębiorstwo, przy jednoczesnym tworzeniu 
projektów związanych z restauracjami w drugiej spółce. Chęć ciągłego rozwoju własnego oraz firmy 
pozwoliło na stworzenie kilku naprawdę dużych projektów w zaledwie 5 lat.

Marek Stryczyński 

EXPORT COORDINATOR

Swoje doświadczenie zdobywał w Wojskowych Zakładach lotniczych w Bydgoszczy, gdzie odpowiadał 
za międzynarodowe relacje z kontrahentami. W firmie Sycno zajmuje się koordynacją zamówień 
zagranicznych.

Janusz Boczarski

ZAŁOŻYCIEL PW SYNCO

Człowiek o którym powiemy, że w całości poświęcił się rurom i całej technologii z nią związaną to 
mało. Osobowość pełna pasji i poświęcenia temu co robi. Rury nie mają przed nim żadnych tajemnic, 
a rozmowy o nich mogłyby trwać godzinami. Samodzielnie wymyślił i opatentował proces produkcji 
oraz jego poszczególne etapy. Pomimo emerytury jest cały czas aktywny w firmie, a firma oraz jej 
pracownicy cały czas korzystają z doświadczenia jakie posiada.

Marta Dławichowska

LOGISTYK

Zajmuje się obsługa krajowych zamówień, a swoje doświadczenie zdobywała na podobnym stanowisku  
w międzynarodowej grupie kapitałowej.

Roland Gropp 

CEO DAU INDUSTRIAL TECHNOLOGIES PTE. LTD.

W przeszłości dyrektor wyższego szczebla miedzy innymi w Spółce Shell. Związany z Synco od niecałego 
roku. Roland odpowiedzialny jest za budowanie międzynarodowych struktur handlowych oraz doradztwo 
zarządu. 

Barbara Szopińska
CZŁONEK ZARZĄDU SYNCO SP. Z O.O. SP.K.

Córka założyciela PW Synco Janusza Boczarskiego oraz matka Tomasza Szopińskiego. Związana  
z rodzinnym biznesem już ponad 30 lat. Ciężko znaleźć kobietę w tej branży, która posiada taką wiedzę 
merytoryczną oraz techniczną. Niedościgniony wzór pracowitości oraz rzetelności każdego zadanie 
jakiego się podejmie. Aktywnie wspiera swojego syna a zarazem Prezesa Tomasza Szopińskiego  
w prowadzeniu rodzinnego biznesu.

Paweł Drogowski
PROJECT MANAGER

Przed dołączeniem do zespołu Synco i Gro-No przez kilkanaście lat doświadczenie zdobywał  
w  międzynarodowych bankach. W zespole odpowiedzialny za nadzorowanie i realizację projektów 
zarządu.

Dariusz Szopiński

DZIAŁ TECHNICZNY SYNCO SP. Z O.O. SP.K.

Ojciec Prezesa Zarządu Tomasza Szopińskiego. Związany z PW Synco a później Synco SP. z o. o. Sp. K. 
już ponad 30 lat. Produkcja rur preizolowanych nie ma przed nim żadnych tajemnic. Ostatecznie to on 
decyduje, czy gotowe zamówienie zostanie wysłane do odbiorcy. Mentor całego zespołu podległemu 
pod dział techniczny, osobiście wyszkolił osoby, które dziś stały się nieodzownym elementem ciągłości 
działalności Synco SP. z o. o. Sp. K.



POZNAJ NASZE ZESPOŁY - ZESPÓŁ GRONO

Adam Gadawski 

Całe życie zawodowe związane z gastronomią. W zespole Gro-No jest współtwórcą wszystkich 
projektów gastronomicznych. 

Dariusz Gibas 

GŁÓWNY DORADCA ZARZĄDU I SZEF KUCHNI

Doświadczenie zdobywał w trzygwiazdkowych restauracjach Michelin oraz czołowych restauracjach w 
Polsce. Obecnie współtwórca Port 13, La Rosa, Wita Raj, Ogród Smaków w Dubaju.

Mateusz Bierwagen

Były zawodowy koszykarz. Po zakończonej zawodowej karierze zainwestował w Spółkę Gro-No,  
w której bezpośrednio zajmuje się koordynacją pierwszej restauracji Karafki. Co ciekawe znajduje  
się w szerokiej kadrze koszykarzy 3x3. Liczymy że w wystąpi na Igrzyskach w Paryżu!

Jakub Nowak

SZEF KUCHNI

Jeden z wyróżniających się kucharzy młodego pokolenia, Szef kuchni restauracji Karafka oraz cateringu 
dietetycznego Równowaga w Pudełku.



POROZMAWIAJMY - FORMA INWESTYCJI

POŻYCZKA NOTARIALNA

•  Okres 5 lat

•  8,7% skali roku, wypłacana co miesiąc

PROCENTOWY UDZIAŁ W SPÓŁKACH

E-MAIL:    t.szopinski@synco.pl

Masz pytania? Zastanawiasz się nad podjęciem współpracy? Chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na temat naszych planów? Daj nam znać 
i umów się na spotkanie z Prezesem spółek Tomaszem Szopińskim. 

Kontakt

http://t.szopinski@synco.pl
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