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Firma DTM Horses, właściciel marki Pro-Linen, działa na rynku dokładnie 5 lat. 
Choć jej początki związane były z branżą jeździecką, to jednak przygoda 
z paszami, które dziś są domeną przedsiębiorstwa, rozpoczęła się nieco później. 
Historia DTM Horses ma jednak drugie dno, bo jej siła czerpie źródło 
z dramatycznych doświadczeń.

Beata Stanek i Dominik Ast tworzą duet biznesowo idealny. Szeroka wiedza sprzedażowa Beaty dosko-
nale współgra z internetowym zacięciem Dominka i jego zootechnicznym wykształceniem 

Pro-Linen
historia z podwójnym dnem 

Dominik Ast, właściciel firmy spotkał Beatę 
Stanek, niezawodny mózg biznesowych operacji 

DTM Horses, w środowisku wspierającym osoby 
niepełnosprawne. – Jestem po ciężkim wypadku 
samochodowym, który swego czasu skutecznie 
wyłączył mnie z życia zawodowego i towarzyskiego. Od 
tego czasu moja życiowa rola polegała na byciu żona 

– Spółkę zaczynałem wraz z kolegami, od imion których 
powstała nazwa DTM (Dominik, Tomek, Mateusz). 
Okazało się jednak, że mimo przyjaźni łączącej nas do 
dziś, patrzymy w różnych kierunkach biznesowych, 
dlatego postanowiliśmy się rozstać – wspomina 
Dominik Ast. Kontakt ze sobą mamy do dziś, jednak już 
tylko towarzyski. Zawsze jednak ludzie byli dla mnie 
ważni, dlatego wielu z nich może rozwijać u nas swoje 
unikalne talenty – podkreśla. Marzeniem Dominika jest 
nie tylko wspieranie się w interesach. Od lat dąży do 
wybudowania własnego ośrodka jeździeckiego, gdzie 
wspierać będzie się młode talenty i wszystkich tych, 
którzy będą tej pomocy potrzebować. 
Podobnie w Pro-Linen podchodzi się do spraw 
żywienia koni. Cel jest jeden – zdrowie zwierząt i ich 
dobre samopoczucie. W ślad za tymi priorytetami 
pójdą i wyniki sportowe, i zadowolenie z jazdy. Choć 
Dominik Ast jest absolwentem wrocławskiego wydziału 
Zootechniki to jednak ceni współpracę w ekspertami, 
takimi jak m.in. Anna Biazik specjalizująca się w zakresie 
dobrostanu układu pokarmowego koni. 

Właśnie na styku tych dwóch światów 
tworzy się genialna galaktyka 

sprawdzonych sposobów na realizację 
nowych pomysłów

Pro-Linen to społeczność, na 
sztandarach której widnieją szacunek 
do koni i ludzi, wsparcie i styl życia 

z jeździectwem w roli głównej

Beata Stanek swoje biznesowe doświadczenia zdobywała w branży 
farmaceutycznej. Choć miała do czynienia z twardymi negocjacjami, 
to niektóre tzw. miękkie umiejętności zarzadzania sprzedażą pozwoli-
ły na wykreowanie marki paszowej

wykreowanie marki paszowej, która w przeciągu pięciu 
lat zwielokrotniła wyniki sprzedaży. – Jestem wyznawcą 
starej szkoły biznesu, zakładającej bezpośrednie 
kontakty z branżą, kreowanie jej potrzeb i rozwoju 
dystrybucji na bazie relacji B2B – podkreśla Beata 
Stanek. – Ja z kolei preferuję komunikację wirtualną, 
głównie z uwagi na jej skalę i możliwości dotarcia 
z komunikatem do odbiorców końcowych skupionych 
wokół mediów społecznościowych – kontruje Dominik 
Ast. Właśnie na styku tych dwóch światów tworzy się 
genialna galaktyka sprawdzonych sposobów na 
realizację nowych pomysłów. 
Podwaliną tego sukcesu był portal konsportowy.pl, 
którego nadrzędnym celem była sprzedaż koni. Przez 
pierwsze miesiące genialny projekt wydawał się być 
perspektywiczny. Wkrótce jednak na rynku tąpnęło 
i handel końmi nie był uważany za ten pierwszej 
potrzeby. Wraz z wycofywaniem się z tego biznesu, 
weszliśmy w kolejny, czyli makuch lniany jako 
komponent paszy głównie dla bydła, ale koni również. 
Wówczas jako piersi zaczęliśmy pakować i sprzedawać 
komponenty, których dostępność w Polsce była coraz 
mniejsza. Gdyby nie wojna na Ukrainie, to makuch 
lniany ściągalibyśmy do Polski z Odessy. Następnym 
krokiem było stworzenie strony internetowej oraz sklep 
internetowe. O ile to pierwsze wyzwanie spełzło na 
niczym, to sklep wirtualny pozostał, choć w całkowicie 
zmienionej już formie. 

męża. Do momentu, kiedy zostałam sama, ponieważ 
mój mąż umarł – mówi zdecydowanym głosem Beata 
Stanek, dyrektor handlowy. – Z dwójką dzieci, ale 
szczęśliwie bez problemów finansowych z dnia na 
dzień zapadałam się w sobie coraz bardziej. Pojawiły się 
jednak życzliwi ludzie, którzy uświadomili mi, że inni 
maja gorzej i czekają na moją pomoc. Trafiłam więc do 

środowiska osób niepełnosprawnych, gdzie spotkałam 
Dominika – wyjaśnia. 
On również ma na koncie traumatyczne doświadczenie, 
bo jako młody, dobrze rokujący jeździec spadł z konia 
i złamał kręgosłup. – W zasadzie to ten wypadek 
zmobilizował mnie do aktywności – wyjaśnia 
rozmówca. – Samozaparcia wystarczyło mi nie tylko na 
rozwinięcie własnej firmy, ale i powrotu w siodło. 
Skończyłem też studia na kierunku zootechnika oraz 
całkiem sporo kursów i szkoleń biznesowych – 
opowiada. 
Oboje zgodnie twierdzą, że każdy ich dzień to siła 
wielkiej determinacji i walka o kolejny centymetr 
sprawności. Może właśnie dlatego tempo rozwoju firmy 
jest tak szybkie? 

Wczoraj – dziś – jutro 
Beata Stanek swoje biznesowe doświadczenia 
zdobywała w branży farmaceutycznej. Choć miała do 
czynienia z twardymi negocjacjami i bezwzględną 
konkurencyjnością, to niektóre tzw. miękkie 
umiejętności zarzadzania sprzedażą, a także naturalna 
zdolność analizowania rynku pozwoliły na 
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Pasze skrojone na miarę
- Historia z paszami pełnoporcjowymi, bogatymi 
w związki organiczne rozpoczęła się od wspomnianego 
wcześniej pakowania komponentów. Mając podstawy 
pomyśleliśmy o kolejnym kroku, czyli wyjściu na rynek 
z własnymi recepturami – mówi Beata Stanek. – 
Największym sukcesem i produkcyjnym, 
i sprzedażowym jest One Meal, który zaraz po 
wprowadzeniu znalazł rzeszę zwolenników, a co 
najważniejsze przełożył się na dobre wyniki ich koni. To 
esencja naszej działalności, która również w zakresie 
sprzedaży stanowi największy atut – najpierw produkt, 
później opakowanie – pointuje Beata.  
O jakości pasz przekonują zadowoleni klienci, których 
konie chętnie zjadają całe porcje i utrzymują się 
w dobrej kondycji. Największym wyzwaniem są jednak 
konie sportowe. W odróżnieniu do rekreacyjnych żywi 
się je zdecydowanie bardziej skrupulatnie, a dostawców 
pasz „rozlicza” z rezultatów. – Nasze pasze zjadają konie 
m.in.: Mświwoja Kieconia, Małgorzaty Morsztyn czy 

Marzeniem Dominika jest nie tylko wspieranie się w interesach. Od lat 
dąży do wybudowania własnego ośrodka jeździeckiego, gdzie wspierać 
będzie się młode talenty i wszystkich tych, którzy będą tej pomocy 
potrzebować

Nasze pasze zjadają konie  
m.in.: Mświwoja Kieconia, 
Małgorzaty Morsztyn czy 

Mariusza Kleniuka. Cieszy nas 
jednak każdy zadowolony 

wierzchowiec, bo staramy się 
utrzymać markę jako 

bezpretensjonalną, bliską 
jeźdźcom

Mariusza Kleniuka. Cieszy nas jednak każdy zadowolony 
wierzchowiec, bo staramy się utrzymać markę jako 
bezpretensjonalną, bliską jeźdźcom – mówi Dominik 
Ast. – Nasze ambicje nigdy nie wzięły góry nad pokorą 
wobec jakości. To zawsze będzie naszym priorytetem 
– podkreśla. 
Zdobycie rozpoznawalności marki, przy ograniczonym 
budżecie przeznaczonym na marketing, firma DTM 
Horses zdobywała tzw. pracą u podstaw opartą na 
bezpośrednim kontakcie z klientami. Dlatego też na 
nowej stronie internetowej zagościła zakładka „Baza 
wiedzy”, a komunikacja z jeźdźcami oparta jest na 
mediach społecznościowych sprzyjających wymianie 
żywieniowych doświadczeń. Dynamiczny rozwój ma 
swoje odzwierciedlenie także w tabelach wyników 
sprzedaży, co satysfakcjonuje, ale nie przysłania woli 
walki o dobre żywienie koni. 
Sukces nie jedno ma imię
Beata Stanek i Dominik Ast tworzą duet biznesowo 
idealny. Zdolności negocjacyjne Beaty, połączone z jej 
szeroką wiedzą sprzedażową, doskonale współgrają 
z internetowym zacięciem Dominka, sympatyzującego 
z mediami społecznościowymi oraz  oczywiście wiedzą 
z zakresu żywienia. Dzięki tym talentom udało im się 

Zdobycie rozpoznawalności marki, 
przy ograniczonym budżecie 

przeznaczonym na marketing, firma 
DTM Horses zdobywała tzw. pracą 

u podstaw opartą na bezpośrednim 
kontakcie z klientami

w przeciągu zaledwie 5 lat stworzyć markę obecną 
w świadomości i stajniach również tych sportowych. 
Bez względu na to, czy za ich sukcesem stoi pokora 
wobec życia, czy apetyt na podbicie rynku 
jeździeckiego, to konsekwentnie dążą do 
wyznaczonego celu, który poza wymiarem 
komercyjnym, ma jeszcze solidny pierwiastek 
społecznościowego altruizmu. – Pro-Linen to 
społeczność, na sztandarach której widnieją szacunek 
do koni i ludzi, wsparcie i styl życia z jeździectwem 
w roli głównej. 
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