
#fajnebabki



Delia Cosmetics to polski producent 
kosmetyków i właściciel trzech 
marek – Delia, Cameleo i Dr Szmich. 

Działamy na rynku polskim oraz 
dynamicznie rozwijamy działalność na 
rynkach zagranicznych. 

Kim jesteśmy?



zakłady produkcyjne 
na 10 tyś. m²2
wyspecjalizowanych
laboratoriów5

Pracowników, 
dbających 
o najwyższą jakość

400
Nasze wysokie moce 
produkcyjne 
zapewniają elastyczność             
i szybkość reakcji. 



Produkujemy 

40 milionów 
kosmetyków           
każdego roku. 

Dzięki temu…



Co wyróżnia
Zaawansowany

park maszynowy

Nowoczesne
ekologiczne

rozwiązania.

technologie, 

Uprawnienia do produkcji 

wyrobów
medycznych.

nasze zakłady
produkcyjne?



Zapewniamy najwyższą jakość, którą 

potwierdzają certyfikaty. 

ISO 13.485



Zaczynaliśmy 22 lata temu od produkcji 
henny do brwi i rozjaśniacza do włosów, 
zatrudniając 3 osoby. 

Dziś jesteśmy właścicielem 3 marek                  
i zatrudniamy prawie 400 osób                          
w 2 zakładach produkcyjnych.  

Nasza historia w pigułce.

od 1998

Nasze marki



IV.1998 2011 2020

Założenie firmy 
Delia Cosmetics

Start marki 
Cameleo

Start marki 
Dr Szmich

Wyjazd pierwszego tira 
pełnego kosmetyków na 

eksport. Rozpoczęcie 
ekspansji 

międzynarodowej.

1998

Zakup pierwszego
samochodu 

dostawczego marki
Żuk za 2100 PLN 

1999

Zamówienie  
milionowego 

kartonika farby!

2003

2016

Pierwsza receptura 
i produkcja pierwszego 
produktu – rozjaśniacza 

do włosów.

1998

Nowy zakład produkcyjny 
kosmetyków kolorowych

w Konstantynowie Łódzkim.

2001

Rozpoczęcie 
sprzedaży 

na rynku polskim
i w sieci 

Rossmann.

2003

Pierwsza nagroda dla 
Odżywek do paznokci!

2008

Nowy zakład 
magazynowo

-biurowy 
w Rzgowie.

Najważniejsze kroki milowe 
w naszej działalności.



Dr Józef Szmich
Założyciel firmy
Twórca pierwszych 

receptur kosmetyków 
Delia Cosmetics. 

Alina Szmich 
Współwłaścicielka

Mentorka i ostoja 
wszystkich 

pracowników.

Karol Szmich
Prezes Delia 
Cosmetics            
od 2015r.

Jesteśmy firmą z rodzinną tradycją, 

zlokalizowaną w samym sercu kraju,                          

w centrum Europy.Nasze korzenie
– siła Polskiej rodziny. 



Działamy globalnie.
Poznaj główne kierunki naszej światowej ekspansji.

kontynentów 5

krajów90

sklepów100.000



Tworzymy kosmetyki w kilku 
kategoriach, a każda z naszych marek 

oferuje konsumentom zupełnie inny 
asortyment. 

Nasze produkty są godne zaufania, 
tworzone etycznie, z poszanowaniem 
środowiska i w zgodzie z trendami 
konsumenckimi.

Nasza oferta

Poznaj bliżej nasze marki!



Marka kosmetyków do 
codziennej pielęgnacji 
i troski o autentyczne 
piękno. Wszystkie  

#fajnebabki,         
pragnące podkreślić 

#myselfconfidence
znajdą coś dla siebie!

Delia Cosmetics

Henna 
do brwi

Makijaż Paznokcie
Pielęgnacja 

twarzy
Pielęgnacja 

ciała



Marka kosmetyków do 
pielęgnacji, stylizacji 
i koloryzacji włosów. 
Istniejemy specjalnie dla 
odważnych kobiet 
o naturze kameleona, 
bo wiemy, że 

#włosylubiązmiany.

Cameleo

Pielęgnacja 
włosów

Koloryzacja 
włosów

Stylizacja 
włosów

Cameleo 
MEN



Marka specjalistycznych 
preparatów do 
dezynfekcji i pielęgnacji, 
stworzona przez 
założyciela 
Delii – dr. Józefa Szmich.

Jesteśmy W Trosce 
o Bezpieczeństwo 
i Piękno!

Dr Szmich

DezynfekcjaPielęgnacja dłoni i paznokci



Naszą flagową kategorią jest 

henna do brwi. 

Od lat jesteśmy najbardziej 
rozpoznawalną marką w Polsce 
w tej kategorii. 

To nas wyróżnia!

Część dochodu ze 
sprzedaży henny

żelowej do brwi i rzęs 

od lat przekazujemy 
Fundacji Gajusz, która opiekuje się 

nieuleczalnie chorymi dziećmi.



Nasze kosmetyki i działalność  biznesowa są co 

roku nagradzane prestiżowymi tytułami. 

Otrzymaliśmy już 

ponad 50 nagród.



Stabilne zatrudnienie w 
oparciu o umowę o pracę.

Jesteśmy wiarygodnym 
pracodawcą, dbającym 
o interesy pracujących u nas 
ludzi i zapewniającym 

rodzinną atmosferę!

Szkolenia wewnętrzne 
i zewnętrzne. 

Rabat 50% dla pracowników 
na cały asortyment firmy. 

Pakiet sportowo-rekreacyjny.

Ubezpieczenia grupowe. 



Prowadzimy biznes w sposób 
odpowiedzialny, mając na uwadze nasze 
oddziaływanie na środowisko.

Ograniczamy zużycie wody, energii i emisję zanieczyszczeń.

Wprowadzamy do asortymentu opakowania z recyklingu.

Inwestujemy w nowe, energooszczędne maszyny. 

Prowadzimy racjonalną gospodarkę odpadami.  

Wdrażamy do asortymentu formuły naturalne i wegańskie. 

Pracujemy nad świadomością ekologiczną pracowników.



Od zawsze pomagamy 
i angażujemy się 
w życie społeczności.
W 2017 roku zostaliśmy nagrodzeni prestiżowym 
tytułem Dobroczyńca Roku. 

Wspieramy 
lokalne 

społeczności.

Wspieramy 
placówki medyczne, 

fundacje, domy 
opieki, hospicja.  

Od lat przekazujemy 
część dochodów ze 
sprzedaży henny dla 

Fundacji Gajusz.

Stworzyliśmy 
specjalne miejsce 
do zgłaszania się 
o pomoc w czasie 

pandemii.

Wspieramy 
eventy 

o charakterze 
charytatywnym.



Nasze wartości to…

Dlatego prowadzimy otwartą, 
kompleksową komunikację z naszymi 

konsumentami i kontrahentami bezpośrednio 
przez naszych pracowników oraz w sieci.

Autentyczność
Szczerość Pomaganie
Dotrzymywanie obietnic

Transparentność



www.drszmich.com

www.sklep.delia.pl

www.deliacosmetics.info

www.cameleo.eu

www.delia.pl

www.praca.delia.pl

Nasza strona korporacyjna, dostępna 
w języku angielskim i rosyjskim.

Sklep internetowy, w którym 
kupisz cały nasz asortyment. 

Blog marki Delia. 

Blog marki Cameleo – dostępny 
w języku angielskim i rosyjskim. 

Strona wizytówkowa marki Dr Szmich, na której 
dostępny jest także blog i formularz do zgłoszenia 
Twojej instytucji do otrzymania pomocy.

Tu znajdziesz wszystkie aktualne 
oferty pracy i złożysz swoje CV. 

Nasze miejsca online.

A oprócz Internetu, znajdziesz nas także 

w kilku innych, fajnych miejscach.



Aktywna działalność 
marketingowa!

Telewizja

Eventy Prasa
Influencerzy i Blogsfera

PR
Kampanie 
SM krajowe  

i międzynarodowe

Online



Rok Obroty w mln. PLN

2006 17,2

2007 20,0

2008 18,4

2009 22,7

2010 22,2

2011 27,3

2012 34,8

2013 35,2

2014 41,6

2015 45,4

2016 54,7

2017 62,3

2018 68,1

2019 86,2

2020 prognoza 100,0

Raport z sytuacji finansowej firmy.
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#fajnebabki

Bądź

i dołącz do nas! 


