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czas na biznes kwiaciarnia

Kwiaciarnia nie jest pomys!em ani nowym, ani 
specjalnie skomplikowanym. Zdaje si", #e moda 
na kwiaty wr"czane przy ró#nych okazjach nigdy 
nie przeminie. Dlatego te# ten rodzaj biznesu 
wydaje si" bezpieczny i op!acalny. Ponadto jego 
uruchomienie nie jest zwi$zane z konieczno%ci$ 
poniesienia bardzo du#ych nak!adów pocz$tko-
wych.

Sprawdzimy, czy i jak bardzo mo#e by& on dochodowy. Podpowiemy, 
w jaki sposób zorganizowa& dostawy , co mo#na zaproponowa& klientom 
oraz jak zorganizowa& prac" kwiaciarni, by by!a jak najbardziej wydajna.

Charakterystyka rynku

Przeci"tny mieszkaniec Polski wydaje na kwiaty wed!ug ró#nych sta-
tystyk ok. 40 z! rocznie. Jak szacuj$ eksperci, bran#y sprzyja wzrost za-
mo#no%ci mieszka'ców kraju oraz ich przychylny stosunek do kwiatów 
– wi"kszo%& z nas nie wyobra#a sobie innego prezentu na ró#ne okazje czy 
%wi"ta. Krajowy rynek kwiaciarski z jednej strony charakteryzuje wzrost, 
za% z drugiej du#e nasycenie. Wszystko wskazuje na to, i# kierunek, w jakim 
pod$#a ta bran#a, zmierza ku konsolidacji. Oprócz coraz silniejszych krajo-
wych sieci franczyzowych na rynek wchodzi& b"d$ tak#e sieci zagraniczne. 
Poza tym ma!e blaszane budki b"d$ wypierane przez eleganckie saloniki 
i galerie kwiatowe, których produkty b"d$ pod$#a& z duchem czasu.
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Najwi!kszy udzia" w rynkowych wzrostach od niedawna maj# kwiaciar-
nie internetowe. Za po$rednictwem sieci jest sprzedawanych ju% ok. 10% 
wszystkich kwiatów w Polsce. Dlatego te% planuj#c za"o%enie takiej dzia-
"alno$ci gospodarczej, trzeba b!dzie rozwa%y& jej poszerzenie w"a$nie o e-
kwiaciarni!.

Konkurencja

Konkurencja na rynku florystycznym jest bardzo silna. Dzia"a na nim 
oko"o kilkunastu tysi!cy podmiotów, które mo%na zasadniczo podzieli& 
na trzy typowe grupy. Pierwsz# z nich stanowi# ma"e punkty usytuowane 
najcz!$ciej w blaszanych budkach zlokalizowanych na targowiskach miast. 
Do$& nisk# jako$& oferowanych przez nie produktów rekompensuje niska 
cena.

Kolejn#, coraz liczniejsz# grup! stanowi# sieci franczyzowe i salony 
w"asne sieci kwiaciar'. Najwi!ksza z nich – mi!dzynarodowa sie& EuroFlo-
rist, dzia"a na polskim rynku od ponad 15 lat i wspó"pracuje z ponad 700 
kwiaciarniami. (#czna liczba punktów tej sieci w Europie to ponad 9700 
kwiaciarni. Pozosta"e licz#ce si! na polskim rynku sieci to: Fashion Flowers, 
Flora Poland, Kwiatoteka i Bukieciarz.

Trzeci# grup! kwiaciarni stanowi# niewielkie, samodzielne salony kwia-
towe prowadzone przez florystów. Nie nastawiaj# si! one tak jak ma"e 
punkty na niskie ceny czy – jak w przypadku kwiaciarni sieciowych – na 
ilo$&. W prowadzonej w sposób odpowiedzialny ma"ej kwiaciarni klienci 
maj# najwi!ksz# szans! kupi& $wie%e i ciekawie przystrojone kwiaty, bu-
kiety i kompozycje kwiatowe.


