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Informacja Prasowa, 1 kwietnia 2010r. 

 
Grupa Netmedia rozpoczyna ekspansję zagraniczną ! 

 

Netmedia S.A. przejęła 70 procent udziałów rumuńskiej spółki C&D Solutions, właściciela najpopularniejszych  

portali turystycznych w Rumunii - TourismGuide.ro i AllSeasons.ro 

 

31 marca 2010 Grupa Netmedia dokonała pierwszej akwizycji spółki zagranicznej. C&D Solutions prowadzi klika popularnych 

turystycznych serwisów internetowych. Jej flagowy TourismGuide.ro to najchętniej odwiedzana stron www wśród wszystkich 

portali turystyczno-rezerwacyjnych na lokalnym rynku.  

 

Dzięki przekazanej technologii, know-how i inwestycjom kapitałowym Netmedia Romania (nowa zmieniona nazwa przejętej 

spółki) ma stać się liderem, nie tylko internetowej rezerwacji miejsc hotelowych, ale również w sprzedaży biletów lotniczych i 

wycieczek.  

 

- Netmedia od kliku lat rośnie w bardzo szybkim tempie, chcemy powtórzyć nasz sukces w Rumunii. Przeniesienie modelu 

biznesowego na lokalny rynek nie powinno stanowić dużego problemu. Wiemy jak to zrobić skutecznie, od ponad roku uważnie 

obserwujemy zarówno rozwój turystyki jak i Internetu w Rumunii. To bardzo dobry moment na inwestycję w branżę 

internetową w Rumunii -  mówi Michał Pszczoła, wiceprezes Zarządu Netmedia S.A. 

 

W 2009 roku, mimo trudnej sytuacji rynkowej i trwającego spowolnienia gospodarczego, Grupa Netmedia po raz kolejny 
znacząco zwiększyła liczbę zrealizowanych rezerwacji hotelowych. W trakcie całego roku znacznie przekroczone zostało 100 
tysięcy rezerwacji (dokładnie 113.853), co oznacza wzrost o 53 proc. w stosunku do roku poprzedniego.  
 
W pierwszych latach działalności na rynku rezerwacji hotelowych przez Internet Netmedia odnotowywała ponad 100% wzrosty. 
Zarząd spółki, zakłada iż podobne scenariusz można zrealizować w Rumunii.  
 
- Połączenie popularności i potencjału portali partnera z naszą wiedzą i technologią pozwoli nam uzyskać znaczną przewagę 

konkurencyjną. Rumuński rynek rezerwacji internetowych jest jeszcze we wczesnej fazie rozwoju. Przewidujemy, iż w 

najbliższych latach przychody z tej działalności mogą zwiększyć się nawet o kilkaset procent rocznie – mówi Andrzej Wierzba, 

prezes Zarządu Netmedia S.A. 

 

Internet w Rumunii rozwija się bardzo szybko. Mimo, że dostęp do szerokopasmowej sieci jest na podobnym poziomie jak w 

Polsce, udział osób korzystających z Internetu w Rumunii jest obecnie niższy. Polski Internet zyskał najwięcej w ostatnich kilku 

latach, szacuje się że wzrosty w Rumunii będą równie wysokie. W latach 200-2008 liczba osób nocujących w hotelach wzrosła o 

prawie 70 proc. (w Polsce 42 proc.). Jest to kraj o wysokich walorach turystycznych, wzrasta także jego popularność jako 

miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

– W Rumunii zarówno Internet, jak i branża turystyczna rozwijają się bardzo dynamicznie, podobnie jak w Polsce przed kilku 

laty. Generalnie handel internetowy w tym kraju jest mniej więcej na takim poziomie, na jakim u nas był 4-5 lat temu. 

Rozpoczęcie działalności na tym ciekawym, bardzo perspektywicznym rynku, powinno przyczynić się do rozwoju Grupy 

Netmedia oraz być początkiem dalszej ekspansji zagranicznej - dodaje Michał Pszczoła, wiceprezes Zarządu Netmedia S.A. 

 

Netmedia S.A. objęła 70 proc. udziałów w spółce C&D Solutions, w zamian za wniesiony do spółki kapitał. Środki te zostaną 

przeznaczone w największym stopniu na rozwój technologii, w tym na wdrożenie systemu rezerwacji online, a także na 

poszerzenie działalności i zwiększenie kapitału obrotowego.  

 

##### 

Netmedia SA (www.netmedia.com.pl) jest spółką z segmentu nowych technologii, specjalizującą się w nowatorskich systemach informatycznych 

oraz szeroko pojętym e-commerce. Spółka skupia swoje działania na szybko rozwijających się rynkach takich jak: usługi turystyczne, 

nieruchomości, numizmatyka oraz usługi finansowe. Podstawą działania Netmedia jest dynamicznie rozwijająca się w Polsce sieć Internet. Do 

najbardziej znanych portali Spółki należą Hotele.pl, Rezerwacja.pl, Kredyty.net i ePodpis.pl. 

Netmedia SA tworzy grupę kapitałową, do której należą następujące spółki: Netmedia Bussines Travel (optymalizacja podróży służbowych), Marco 

Polo Travel (sprzedaż rejsów wycieczkowych), eHotele.pl (obsługa rezerwacji hotelowych), Finder S.A. (usługi lokalizacyjne, zarządzanie flotami 

samochodowymi) i Inwestycje Alternatywne Profit S.A. (sprzedaż numizmatów oraz metali szlachetnych). 

Od 3.11.2006 roku NETMEDIA S.A. jest notowana na GPW w Warszawie. 

http://www.netmedia.com.pl/

