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czas na biznes dom weselny

Odpowiednie miejsce do zorganizowania 
przyj!cia weselnego jest jednym z czynników 
warunkuj"cych powodzenie zabawy. Dlatego te# 
wyborze odpowiedniej sali wi!kszo$% m&odych par 
po$wi!ca szczególn" uwag!. Poziom zamo#no$ci 
spo&ecze'stwa ro$nie, a wesele od zawsze by&o 
uroczysto$ci" zakorzenion" w kulturze jako ta, 
która powinna by% zorganizowana w sposób 
najbardziej efektowny. Dlatego te# istniej"ce ju# 
na rynku i nowo powstaj"ce domy weselne nie 
narzekaj" na brak klientów.

Przyjrzymy si! zatem specyfice bran#y $lubnej oraz perspektywom ryn-
ku na najbli#sze lata.

Podliczymy, z jakimi kosztami wi"za% b!dzie si! urz"dzenie domu we-
selnego, co nale#y zaoferowa% m&odej parze i jej go$ciom oraz kiedy i na 
jakie zyski b!dzie mo#na liczy%.

Charakterystyka rynku

Cho% liczba zawieranych w Polsce ma&#e'stw w ostatnich latach spa-
da, to wci"# mo#na mówi% o jej wysokim poziomie. Wed&ug danych GUS
-u w 2011 r. w zwi"zek ma&#e'ski wst"pi&o o 21 tys. par mniej ni# w roku 
2010. Sakramentalne „tak” powiedzia&o sobie 207 tys. par. W$ród nich ok. 
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85% stanowi!y tzw. ma!"e#stwa pierwsze, tj. panien z kawalerami. 70% 
nowo zawartych zwi$zków tworzy!y natomiast ma!"e#stwa wyznaniowe 
jednocze%nie zarejestrowane w urz&dach stanu cywilnego. Najwi&ksze 
spadki odnotowano w miejscowo%ciach do 20 tys. mieszka#ców. W naj-
mniejszym stopniu kryzys odczuli przedstawiciele bran"y dzia!aj$cy w naj-
wi&kszych aglomeracjach. O po!ow& natomiast zmala!y obroty bran"y %lub-
nej w skali kraju, cz&%' z jej przedstawicieli musia!a si& ratowa' znacznymi 
obni"kami cen us!ug.

Gorsze wyniki z ostatnich dwóch lat z pewno%ci$ mo"na t!umaczy' kry-
zysem ekonomicznym i brakiem poczucia bezpiecze#stwa oraz niepewn$ 
sytuacj$ na rynku pracy. Du"a cz&%' m!odych ludzi postanowi!a od!o"y' de-
cyzje o kosztownej uroczysto%ci, jak$ niew$tpliwie jest %lub, na pewniejsze 
czasy. Bior$c pod uwag& fakt, "e wszystkie analizy gospodarcze wskazuj$, 
i" najgorszy ekonomicznie okres mamy za sob$, pozostaje mie' nadziej&, "e 
prze!o"y si& to na wi&ksz$ liczb& zawieranych ma!"e#stw.

Poza czynnikiem ekonomiczno-gospodarczym tak"e inny pozwala opty-
mistycznie patrze' w najbli"sz$ przysz!o%'. Zgodnie z danym statystyczny-
mi w!a%nie zaczyna si& kolejny wy" „matrymonialny” – osoby pochodz$ce 
z wy"u demograficznego z pierwszej po!owy lat 80. w!a%nie osi$gaj$ wiek, 
w którym najcz&%ciej zawierane s$ ma!"e#stwa: 22-30 lat.

Przedstawiciele urz&dów stanu cywilnego prognozuj$ nawet, "e kolejne 
2-3 lata b&d$ rekordowe.

Rynek %lubny wart jest ok. 7 mld z!. Du"a cz&%' tej sumy trafia do w!a-
%cicieli sal weselnych, których wynaj&cie jest jednym z g!ównych kosztów 
organizowanego wesela.


