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Amerykańska, globalna marka sportowa nowej generacji założona w 1996 roku przez Kevina Planka – 
zawodowego futbolistę. Jako jedna z pierwszych stworzyła odzież odprowadzającą wilgoć, co docenili 
najlepsi sportowcy świata.  W marce Under Armour, obok szerokiej oferty odzieży, znajdują się również obuwie 
oraz sportowe akcesoria. Produkty Under Armour znajdują uznanie wśród fanów sportu. Z powodzeniem 
sprawdzają się również jako wygodny wybór na co dzień – dla osób lubiących luźny i wyróżniający się styl. 
Ambasadorami marki są m.in. Anthony Joshua, Lindsay Vonn oraz Tom Brady. Rok 2019 jest ostatnim,  
w którym MMSport występuje jako wyłączny na Polskę dystrybutor marki. Od roku 2020 przejmuje tę rolę 
inna firma.

UNDER ARMOUR



Markę Keen założono w styczniu 2003 w Kalifornii. Misja Keen zawsze była jasno określona - tworzyć 
najwyższej jakości produkty, uczciwie, odpowiedzialnie i w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. Zaczęło 
się od sandałów, rozpoznawanych przez swój hybrydowy design i opatentowany system ochrony palca. 
Ten unikalny sandał zrewolucjonizował przemysł sandałów sportowych i spowodował rozprzestrzenienie 
się filozofii hybrydowego designu. Następnie Keen wprowadzał kolejne komfortowe i techniczne buty  
- trekkingowe, zimowe, casualowe oraz dla dzieci. Poza produkcją obuwia, Keen robi coś jeszcze - dba 
o środowisko naturalne oraz ludzi w nim się znajdujących. Od początku swojej działalności marka Keen 
przekazała ponad 5.5 miliona dolarów na organizacje non-profit.

Markę Gumbies założył Australijczyk Michel Maurer, dla którego wolność oraz przygoda były podstawowymi 
wartościami. Miał jedno marzenie - stworzyć idealnego flip-flopa, który jednocześnie korespondowałby  
z wyznawanymi przez niego wartościami. Wykorzystując naturalne materiały oraz piankę EVA, Michel 
stworzył flip-flop idealny - Islander. Obecnie marka Gumbies cieszy się powodzeniem na całym świecie, 
podkreślając minimalizm i ekologię. Michel wierzy, że życie jest zbyt krótkie, aby je sobie niepotrzebnie 
komplikować. Łap fale, wspinaj się w górach i noś klapki Gumbies!

KEEN

GUMBIES



Nike to jedna z najbardziej rozpoznawalnych światowych marek sportowych. Jest liderem rynku  obuwia, 
odzieży oraz akcesoriów sportowych. Na początku swojej działalności firma skupiała się na obuwiu do 
biegania. Obecnie proponuje najlepsze rozwiązania dla osób uprawiających znaczną cześć́  popularnych 
dyscyplin sportowych na świecie: od biegania przez koszykówkę, piłkę nożną̨ , po hokej, football 
amerykański, golf i wiele innych. W ofercie Nike można znaleźć zarówno produkty dedykowane dla 
indywidualnych sportowców jak i dla drużyn. Od VI 2019 roku MMSport reprezentuje w Polsce markę Nike  
w zakresie sprzedaży produktów z sportów olimpijskich typu siatkówka, boks, podnoszenie ciężarów, zapasy, 
szermierka, hokej na trawie. Jest również dealerem kolekcji „team-sport”.

NIKE



Labellamafia to marka, która narodziła się w Brazylii. I to pochodzenie, nastrój, kolory, klimat Rio De Janeiro 
widoczne są w każdym produkcie. Labellamafia to styl życia! Łączy zdrowie, dobre samopoczucie i styl, 
aby inspirować #HardCoreLadies. Ten sposób  myślenia zainspirował Alice Matos – kulturystkę, modelkę 
i w końcu założycielkę marki  Labellamafia, do osiągnięcia wyznaczonych celów. Teraz ona inspiruje inne 
kobiety do  osiągnięcia tego, czego pragną. Marka skierowana jest do odważnych kobiet, które nie boją się 
wyróżnić. Jest dla tych, którzy zwracają uwagę na jakość produktów (firma posiada swoją własną fabrykę  
w Brazylii). #HardCoreLadies for Life!

LABELLAMAFIA



Diadora narodziła się w 1948 roku we Włoszech. Jest czymś więcej niż marką i zdecydowanie więcej niż 
samym „produktem”. Myślenie o ofercie w wydaniu Diadory to koncentracja idei, pasji i wizji. To wszystko 
powoduje, że marka ma duszę. Dzięki nowym właścicielom (rodzina Morretti Polegato, czyli twórcy marki 
Geox), firma powraca do czołówki światowych marek sportowo-lifestyle’owych. Oferta Diadory dzieli się 
na 3 kolekcje: ACTIVE to wyraz sportowej tożsamości marki. W ofercie znajdują się produkty biegowe, 
tenisowe oraz piłkarskie. SPORTSWEAR – linia dedykowana młodym pasjonatom miejskim, którzy nie 
boją się siebie. HERITAGE – charakteryzuje się zarówno znakomitym kunsztem jak i nowoczesnym stylem. 
Ekskluzywna jakość Made in Italy, zastosowanie specjalnych zabiegów i połączenie technologii i wzornictwa 
– to fundamenty tej linii produktów Diadora.

DIADORA 



Hiszpańska marka Hawkers od samego początku swojego istnienia wyznaczyła sobie jasny cel. Chciała, 
aby okulary przeciwsłoneczne wysokiej jakości (produkt luksusowy) mogły być dostępne dla każdego. 
Nie tylko dla wybranych. Komercjalizacja produktu do tej pory luksusowego stała się myślą przewodnią 
brandu. Produkty są inspirowane modą oraz sportem. Między innymi dlatego marka Hawkers bardzo 
mocno swoje działania koncentruje w bliskich relacjach/kolaboracjach  ze światowej sławy gwiazdami, 
celebrytami. Leo Messi – ikona futbolu, Nyjah Huston - mistrz  świata w skateboardingu, Steve Aoki  
– światowej klasy DJ czy Paula Echevarria – hiszpańska modelka i aktorka. To tylko część świata gwiazd 
zaangażowanych w rozwój marki Hawkers. Produkty dostępne w sprzedaży w Polsce od czerwca 2019 r.

HAWKERS 



Kendall + Kylie to marka stworzona przez kobiety dla kobiet.  Łączy w sobie styl dwóch zupełnie innych 
osobowości – sióstr Kendall i Kylie Jenner, wywodzących się z rodziny Kardashian. Siostry Jenner to 
celebrytki i gwiazdy showbiznesu, których kariera rozpędza się w ostatnich latach w zawrotnym tempie. 
Kendall wprowadza do brandu wyszukane klasyczne wzory o eleganckim i nowoczesnym wyglądzie. Kylie 
zaś wnosi do kolekcji eklektyczną oryginalność i element zabawy. DNA komunikacji marki stanowią social 
media. Celebrytki tworzące markę Kendall + Kylie na swoich Instagramach skupiają łącznie ponad 240 MLN 
followersów!  MMSport jest odpowiedzialny za dystrybucję marki w Polsce, Czechach i Słowacji. 
Obuwie i akcesoria (torebki i plecaki) Kendall + Kylie pojawią się na rynku jesienią 2019 r.

KENDALL + KYLIE



Historia marki Pajar rozpoczęła się w Paryżu w 1926 r. Pajar przez dekady ewoluował z małej, rodzinnej 
firmy w światowego lidera w projektowaniu i produkcji butów zimowych oraz lifestyle. Niebanalny design, 
wykorzystywanie nowoczesnych technologii oraz doskonałe wykonanie sprawiły, że marka Pajar zyskała 
miano “Rolls Royce’a” kanadyjskich butów zimowych. Pajar chce, aby konsumenci na całym świecie mogli 
doświadczyć komfortu ręcznie wykonanych butów i kurtek, które w kanadyjskim klimacie sprawdzają się od 
pokoleń. Pajar to kanadyjskie dziedzictwo połączone z doświadczeniem 5 pokoleń szewców. 
 MMSport jest odpowiedzialny za dystrybucję marki w Polsce, Czechach i Słowacji. Obuwie i akcesoria
(torebki, plecaki i skarpetki) Pajar pojawią się na rynku jesienią 2019 r.

PAJAR 



Bernie Mev zasłynął jako producent tkanego obuwia. Marka powstała w latach 60-tych w Nowym Jorku. 
Rok 2000 przyniósł jej rewolucję technologiczną. Marka zaczęła stosować nowe technologie w podeszwie 
środkowej z samodopasowującą się pianką oraz ręcznie tkaną cholewką. Buty cechuje szeroka gama kolorów 
i wzorów. Od butów wysokich po baleriny. Obuwie Bernie Mev burzy standardy przemysłu obuwniczego 
dzięki wyjątkowemu wzornictwu i wysokiemu komfortowi użytkowania. Każda kobieta potrzebuje pary 
Mev’ów w swojej szafie!  

Spotkanie włoskiej dbałości o szczegóły z wyjątkową, specjalnie wyselekcjonowaną skórą oraz  z awangar-
dowym podejściem zaowocowało narodzinami marki Ylati. Właśnie dlatego Ylati przemawia  do tych, których 
etos i styl odzwierciedlają dbałość o wysoką jakość i radość z prostych na pozór chwil. Związek z Italią 
bardzo mocno podkreśla nazwa marki Ylati (anagram słowa Italy). Nie dziwi również fakt, że w Neapolu 
marka ma swoją fabrykę, w której z niezwykłą starannością produkuje buty. Ylati jest brandem cenionym 
przez wielu światowych celebrytów. Artystów takich jak Craig David, Sean Paul, ILoveMakonnen,  
Jason Derulo (autor światowego hitu Want to want me).

BERNIE MEV

YLATI



W 1986 roku Bill Jordan zaprojektował pierwszy kamuflaż realistyczny, który określił narodziny marki 
Realtree. Dzisiaj asortyment marki tworzą odzież, akcesoria myśliwskie oraz outdoorowe. W projektowaniu 
wykorzystywane są techniki cyfrowego tworzenia obrazu i nowoczesne technologie druku. Kamuflaże 
Realtree dają możliwość dokładnego naśladowania otoczenia, w którym przebywa myśliwy. Marka rozwinęła 
się, oferując szeroki zakres produktów outdoorowych oraz codziennych. 
MMSport odpowiada za dystrybucję bielizny, skarpetek i akcesoriów.

Świeże i czyste ubrania sportowe w połączeniu z dbałością o środowisko naturalne - to główna idea przy-
świecająca twórcom marki Rhinoc Sport. Rhinoc Sport  to rewolucyjne, wydajne i naturalne produkty do 
czyszczenia oraz konserwacji sprzętu, odzieży oraz butów sportowych. Są w 100% bezpieczne dla 
środowiska i biodegradowalne. Jednocześnie skutecznie usuwają brud, pleśń, zapach potu i niwelują rozwój 
mikroorganizmów. Marka rozwija się również w innych segmentach, tworząc m.in. preparaty do czyszczenia 
okularów.

REALTREE

RHINOC SPORT
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1995 
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1996 1997 
Maciek Maciantowicz 

(tenisista czołówki Polski 
oraz student marketingu 
i zarządzania) zakłada 

i rozwija firmę przy 
wsparciu Taty Mariana

Firma wprowadza do 
Polski amerykańską markę 

KEEN oraz zdobywa 
pierwszy z wielu złotych 

medali na targach 
„Outdoor”

MMSport wychodzi 
z kłopotów 

poprzednich lat. 
Wzrost obrotów firmy.

Finalizacja zakupów 
nieruchomości w pobliżu 

obwodnicy i lotniska. 
Start prac budowlanych

Oddanie kolejnego 
budynku firmy MMSport. 
Ostatni rok współpracy 

z Under Armour jako 
wyłączny 

dystrybutor marki

Rozpoczęcie współpracy 
z nowymi markami 
– informacje o nich 

na poprzednich stronach 

Obroty firmy MMSport 
sięgają 50 mln zł. 

Przeprowadzka do nowego 
(własnego) biura 

i magazynu

MMSport wprowadza 
do Polski australijską 

markę Gumbies 

Na 20-lecie istnienia firma 
MMSport osiąga 20 mln 
sprzedaży i podejmuje 

decyzję o inwestycji w nowy 
kompleks 

biurowo-magazynowy

Obroty firmy MMSport 
zbliżają się do 10 mln zł 

Kryzys na rynku, duże 
straty firmy w związku 
z bankructwem firmy 

Euromark. 
Spadek obrotów MMSport

Początek dystrybucji 
kortów do squasha, 

których zbudowaliśmy 
w Polsce ponad 150

Zakończenie współpracy 
z grupą Dunlop, MMSport 
rozpoczyna dystrybucję 

marki Under Armour 

MMSport zostaje 
wyłącznym na 

Polskę dystrybutorem 
Dunlop-Slazenger 

Kolejne marki tenisowe 
w dystrybucji, MMSport 

tworzy swoją markę 
„sport-net”
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