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czas na biznes automaty vendingowe

Spotka! si" z nimi lub skorzysta! z ich oferty ka#dy 
z nas. Znamy je z uczelni, urz"dów, biur, dworców, 
ulic i innych miejsc, gdzie mo#na spotka$ g!odne 
lub spragnione osoby. Automaty vendingowe, bo 
o nich mowa, wydaj% si" najprostsz% form% kupna 
i sprzeda#y: wrzucamy monet" i wybieramy 
produkt, który po chwili trafia do naszych r%k. 
Sprawdzimy, czy ta prosta zasada jest tak#e !atwa 
w realizacji jako przedsi"wzi"cie biznesowe.

Spróbujemy scharakteryzowa$ rynek, poszukamy najlepszych lokalizacji 
dla tych automatów i podpowiemy, co do nich w!o#y$. Na koniec sprawdzi-
my, na jakie zyski mo#na liczy$ w tej specyficznej bran#y.

Charakterystyka rynku

Polski rynek vendingowy, cho$ nie jest sektorem nowym, jest wci%# na 
etapie rozwoju. Jak bardzo jest rozdrobniony niech &wiadczy fakt, #e dzia!a 
on w oparciu o ok. 50 000 automatów rozstawionych w ca!ym kraju. W po-
równaniu z innymi pa'stwami to wynik bardzo s!aby. W krajach Europy 
Zachodniej na 1000 mieszka'ców przypada ok. 6-11 automatów. W Japonii 
1 maszyna przypada statystycznie na 20 obywateli. W Polsce jest to wynik 
znacznie poni#ej przeci"tnej – 1 automat na 950 osób. Rocznie na napoje 
w puszkach, butelkach i kartonikach, Polacy wydaj% ok. 20 mln euro. Wi"cej 
kupuj% napojów gor%cych, takich jak kawa, herbata czy gor%ca czekolada 
– za 23 mln euro. Dla porównania: Francuzi na zimne napoje z maszyny 
wydaj% ok. 185 mln euro.
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Na taki stan rzeczy ma niew!tpliwie wp"yw fakt, i# mimo #e automaty 
s! u nas obecne od ok. 1995 roku, to vending jest najm"odszym kana"em 
sprzeda#y bezpo$redniej. Mi%dzy innymi w"a$nie dzi%ki temu bran#a ta 
jest bardzo rozwojowa i dynamiczna. Potwierdzaj! to tak#e sami jej przed-
stawiciele, którzy z roku na rok inwestuj! w coraz wi%ksz! liczb% maszyn. 
A z powodzeniem mo#e dzia"a& ponad dwa razy wi%cej automatów ni# 
obecnie.

Cho& idea samoobs"ugowej sprzeda#y bezpo$redniej z maszyny jest 
niezmienna, to na rynku pojawiaj! si% coraz nowsze rozwi!zania techno-
logiczne i marketingowe. Zmieniaj! si% te# same maszyny: staj! si% coraz 
atrakcyjniejsze wizualnie. Rozszerza si% tak#e zakres produktów oferowa-
nych za ich po$rednictwem. Tworz! si% nisze produktowe, które nowo po-
wstaj!ce firmy mog! z powodzeniem wykorzysta&.

Konkurencja

Wed"ug ró#nych szacunków na polskim rynku sprzeda#! za po$rednic-
twem automatów zajmuje si% ok. 400 firm. Niektóre z nich to du#e pod-
mioty, które dysponuj! zapleczem kilkudziesi%ciu czy kilkuset maszyn 
rozstawionych w licznych lokalizacjach. Firmy te stanowi! ok. 20% rynku 
i dzi%ki agresywnej i skutecznej polityce przoduj! w zagospodarowywaniu 
najatrakcyjniejszych lokalizacji. Pozostali gracze to ma"e firmy z kilkoma 
lub kilkunastoma automatami. Stanowi! one najwi%ksz! grup% z 80-proc. 
udzia"em w rynku.

Poza firmami podobnymi do naszej, najpowa#niejszym konkurentem 
b%d! licencjonowani producenci napojów, soków, a tak#e kawy czy batonów 


