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czas na biznes ma!a poligrafia

W dobie wszechobecnego internetu, gdzie 
mo!na dotrze" z dowoln# tre$ci# do licznej 
grupy odbiorców, drukowana forma wszelkiego 
rodzaju publikacji straci%a nieco na znaczeniu. Nie 
potwierdzi%y si& jednak obawy wszystkich tych, 
którzy wró!yli s%owu drukowanemu rych%y koniec. 
Jak si& okazuje, prasa czy reklama drukowana 
maj# si& wci#! dobrze i nic nie wskazuje na to, 
aby w niedalekiej przysz%o$ci sytuacja ta mia%a 
si& jako$ znacz#co zmieni". Co wi&cej, popyt na 
us%ugi firm poligraficznych ca%y czas ro$nie. Coraz 
nowocze$niejsze maszyny, charakteryzuj#ce si& 
prostot# obs%ugi, i ci#g%e zapotrzebowanie na tego 
rodzaju us%ugi sprawiaj#, !e jest to biznes, którego 
otwarcie nie wymaga ju! tak specjalistycznej 
wiedzy, jak dawniej.

Sprawdzimy zatem, czy us%ugi drukowania dla ró!nych podmiotów s# op%a-
calne i jakie dzia%ania nale!y podj#", aby takie si& sta%y. Zapoznamy si& 
z kosztem zakupu niezb&dnych maszyn, dowiemy si&, jak# wiedz& powinni 
posiada" pracownicy oraz dokonamy ostatecznej analizy kosztów i przy-
chodów.

Charakterystyka rynku

Poligrafia jest poj&ciem tak obszernym, a firmy dzia%aj#ce na rynku tak ró!-
ne, !e nale!a%oby przede wszystkim zdefiniowa", co rozumiemy pod tym 
poj&ciem.
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Rynek us!ug poligraficznych w naszym kraju nale"y do najwi#kszych na 
$wiecie. Wzrós! znacznie po przyst%pieniu Polski do Unii Europejskiej. Dzi#-
ki obrotom, jakie generuj% dzia!aj%ce na rynku firmy, jeste$my w czo!ówce 
zarówno jako odbiorca, jak i producent us!ug poligraficznych. Us!ugi na-
szych firm nale"% do najta&szych, a zarazem najnowocze$niejszych w Eu-
ropie. Krajowy rynek us!ug poligraficznych wart jest ok. 11 mld z!, do roku 
2013 jego warto$' mo"e wzrosn%' do 11,8 mld z!.

Firma dzia!aj%ca na rynku us!ug poligraficznych musi dostosowa' swoj% 
ofert# do aktualnych trendów, a te zmieniaj% si# jak w ka"dej innej bran-
"y. Obecnie zauwa"alny jest wzrost wolumenu zlece& na druk w pe!nym 
kolorze. Ro$nie ok. 15% rocznie. Coraz istotniejszy udzia! w przychodach 
zaczynaj% mie' zlecenia na druki o niskich nak!adach, do 500 sztuk, i szyb-
kich terminach realizacji – do 24 godzin. Zmniejsza si# natomiast popyt na 
wydruki czarno-bia!e.

Z do$wiadcze& istniej%cych na rynku firm wynika, "e w pierwszych trzech 
kwarta!ach ka"dego roku popyt na us!ugi utrzymuje si# na podobnym po-
ziomie. Wzrasta natomiast zauwa"alnie (ok. 25%) w ostatnim kwartale.

Na rynku istniej% segmenty, które maj% lepsze i gorsze perspektywy roz-
woju. Przedstawiciele bran"y zgodnie twierdz%, "e najlepsze stoj% przed 
segmentem opakowa&. Jest to bezpo$rednio zwi%zane ze wzrostem rynku 
dóbr konsumpcyjnych.

Nie(le rysuje si# przysz!o$' zlece& drobnych – segmentu, który najbardziej 
nas interesuje. Mo"na tu by' pewnym stabilnej sytuacji, a nawet liczy' na 
delikatny wzrost.


