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czas na biznes salon kosmetyczny

W dobie dzisiejszego kultu pi!kna, jako wyraz 
dba"o#ci o siebie nie wystarczy ju$ tylko cz!ste 
u$ywanie wody z myd"em. By uchodzi% za osob! 
zadban& i atrakcyjn&, konieczne b!d& zabiegi, 
których nie sposób wykona% samodzielnie 
w warunkach domowych. Dlatego te$ coraz 
wi!ksz& popularno#ci& ciesz& si! wszelkie salony 
kosmetyczne, gabinety odnowy biologicznej, SPA, 
studia masa$u itp.

Sprawdzimy, jak du$y jest rynek upi!kszania cia"a i poprawy kondycji du-
cha. Przedstawimy warunki, jakie b!dzie musia" spe"ni% chc&cy wej#% na 
rynek salon kosmetyczny, wska$emy niezb!dne wyposa$enie oraz przed-
stawimy ró$ne aspekty prowadzenia tej dzia"alno#ci.

Charakterystyka rynku

Wed"ug przedstawicieli bran$y, polski rynek us"ug kosmetycznych i pie-
l!gnacyjnych jest wart ok. 1,5 mld z". W ubieg"ym roku klienci salonów 
kosmetycznych i centrów SPA zostawili w nich ponad 900 mln z". Obecnie 
warto#% rynku wzrasta ok. 10% w skali ka$dego roku. Jak szacuj& specja-
li#ci, w najbli$szych latach powinien zosta% zachowany trend wzrosto-
wy. O ile nie powróc& kolejne fale i ods"ony kryzysu ekonomicznego, to 
do rosn&cej warto#ci sektora przyczyni& si! coraz wy$szy poziom $ycia, 
nawyki higieniczne, a tak$e moda na zdrowy i pi!kny wygl&d. Dobrym 
poziomem wzrostu cechuj& si! tak$e przyrosty liczby klientów – 15% – 
oraz #rednia kwota, jak& zostawiaj& przy okazji jednorazowej wizyty – 
ok. 240 z".
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G!ównymi adresatkami us!ug salonów kosmetycznych wci"# w przewa#a-
j"cej liczbie s" kobiety. Jednak w bran#y tej od niedawna zaznaczaj" si$ 
pewne nisze. Coraz wi$cej salonów sw" ofert$ kieruje tak#e do m$#czyzn. 
Jak pokazuj" ró#ne statystyki, panowie z roku na rok coraz bowiem cz$st-
szymi go%&mi salonów kosmetycznych, gabinetów SPA, solariów i klinik 
chirurgii plastycznej. Coraz cz$%ciej korzystaj" z zabiegów odsysania t!usz-
czu, korekcji nosa i uszu czy niwelowania zmarszczek. Salony kosmetyczne 
wychodz" naprzeciw potrzebom przepracowanych, zestresowanych i 'le 
od#ywiaj"cych si$ m$#czyzn, oferuj"c masa#e relaksacyjne, oczyszczanie 
twarzy, pedicure i inne zabiegi. Inn" nisz", która wci"# cieszy si$ wi$ksz" 
popularno%ci" na Zachodzie ni# w naszym kraju, s" us!ugi kosmetyczne 
dla dzieci i m!odzie#y. O ile w krajach zachodnich czy USA nie ró#ni" si$ 
one specjalnie od „doros!ych zabiegów”, a ich g!ówn" rol" jest zabawa, to 
w naszym kraju nieliczne gabinety oferuj" g!ównie pomoc w zakresie ko-
smetologii estetycznej i dermokosmetologii dla m!odych ludzi z problema-
mi skóry.

Konkurencja

Cho& nie s" znane dok!adne dane, szacuje si$, #e w Polsce dzia!a ponad 10 
000 salonów kosmetycznych. S" w%ród nich zarówno niewielkie gabinety, 
jak i du#e centra SPA. W ka#dym, nawet ma!ym mie%cie dzia!a przynajmniej 
kilka tego typu lokali, %wiadcz"cych us!ugi w ró#nym zakresie.

Konkurencj$ dla niewielkich salonów kosmetycznych stanowi" du#e sieci. 
Cho& jest ich stosunkowo niewiele, to posiadaj" bardzo rozbudowan" struk-
tur$ i uznan" w%ród klientów mark$. Do najwi$kszych sieci nale#" instytuty 
Dr Ireny Eris. Firma posiada 23 salony w kraju i 3 za granic". W ka#dym 


