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czas na biznes kawiarnia

Kawa od setek lat pobudza zmys!y milionów 
ludzi na ca!ym "wiecie i urzeka swym aromatem. 
Rocznie produkuje si# jej ok. 6,7 miliona ton. Cho$ 
nale%y do najbardziej popularnych na "wiecie 
u%ywek i stanowi g!ówne &ród!o kofeiny, jak dot'd 
nie udowodniono jednoznacznie jej negatywnego 
wp!ywu na organizm, oczywi"cie przy spo%ywaniu 
rozs'dnych ilo"ci.

Najprzyjemniejszym miejscem na wypicie smacznej i profesjonalnie przy-
rz'dzonej kawy jest kawiarnia, gdzie do"wiadczony barista, za pomoc' 
zaawansowanego technologicznie ekspresu, wydob#dzie z ziaren kawy 
wszystko to, co cenimy w nich najbardziej.

Kawiarnie ju% dawno wpisa!y si# w "wiadomo"$. Kino i sztuka od zawsze wy-
nosi!y je na piedesta! i przedstawia!y jako miejsca pe!ne magii, gdzie mo%na 
odetchn'$ i cho$ na chwil# zapomnie$ si# przy fili%ance ma!ej czarnej.

Przyjrzymy si# biznesowi, opartemu na konsumpcji i parzeniu smacznej 
kawy.

Spróbujemy oszacowa$, czy rynek jest na tyle pojemny, by z powodzeniem 
mog!y na nim funkcjonowa$ kolejne lokale. Podliczymy koszty niezb#dnego 
wyposa%enia i wystroju lokalu, doradzimy, jak' lokalizacj# wybra$, aby od-
nie"$ sukces, zbadamy, na jakie konkretne kwoty mo%e si# prze!o%y$.

Wi#ksze bezpiecze(stwo ekonomiczne zapewni przy!'czenie si# do sieci 
kawiarni franczyzowych. Korzysta si# wtedy z wieloletniego do"wiadcze-
nia franczyzodawcy, mo%na liczy$ na pomoc w otwarciu, przystosowaniu 
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i wyposa!eniu lokalu. Pomimo konieczno"ci dzielenia si# zyskami (3-10%, 
w zale!no"ci od sieci) mo!na liczy$ na zarobki cz#sto wy!sze ni! przy samo-
dzielnym prowadzeniu biznesu. Takie rozwi%zanie ma jednak tak!e swo-
je minusy – ka!da planowana zmiana, dotycz%ca ingerencji w wygl%d czy 
prowadzenie lokalu, wymaga zgody centrali. Funkcjonuj%ce na rynku sieci 
maj% ró!ne zasady przy&%czania si# i rozliczania z nimi, dlatego w naszym 
opracowaniu zajmiemy si# jedynie powo&aniem do !ycia samodzielnej, nie-
zale!nej kawiarni.

Charakterystyka rynku

Polacy uwielbiaj% kaw#. Dnia bez ma&ej czarnej nie wyobra!a sobie, wed&ug 
szacunków, prawie po&owa z nas, natomiast od czasu do czasu pije j% a! 
75% badanych. Zwykle nie jest to celebrowanie ka!dego &yku, lecz szybka 
konsumpcja, nastawiona na b&yskawiczne, najcz#"ciej poranne, postawie-
nie na nogi.

Czasy, kiedy na rynku dost#pne by&y 2-3 marnej jako"ci gatunki kawy na 
szcz#"cie odesz&y w zapomnienie. Dzi" w sklepach i kawiarniach mo!na 
wybiera$ spo"ród kilkuset gatunków z najodleglejszych zak%tków "wiata. 
Wzrost zamo!no"ci spo&ecze'stwa sprawia, !e wszelkiego rodzaju kawiar-
nie ciesz% si# coraz wi#kszym powodzeniem, a stosunek do kawy jest coraz 
bardziej "wiadomy. Specjali"ci oceniaj%, !e polski rynek kawiarni wart jest 
ok. 1,5 miliarda z&otych.

W ci%gu najbli!szych 2-3 lat czeka go konsolidacja, pozostan% sieci i poje-
dyncze lokale o ugruntowanej pozycji. By$ mo!e w&a"nie teraz jest najlep-
szy czas, by zacz%$ budowa$ presti! i renom# swojego miejsca.


