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Wiatr we w!osach, owady w z"bach – oto synoni-
my wolno#ci, jak$ daje jazda motocyklem. Najlepiej 
odbyta po ameryka%skich bezdro&ach w#ród mija-
nych kaktusów i pra&$cego s!o%ca. Niestety, pol-
skie realia zmuszaj$ krajowych mi!o#ników dwóch 
kó!ek do rezygnacji z przynajmniej cz"#ci marze% 
o wolno#ci, w poszukiwaniu której mo&na wybra' 
si" z kilkuset ko%mi mechanicznymi mi"dzy no-
gami. Kodeks ruchu drogowego ju& od kilkunastu 
lat nakazuje jazd" w kasku na motocyklu, za# na 
piek$ce s!o%ce mo&na liczy' u nas co najwy&ej 
przez dwa miesi$ce w roku. O ile przeci"tny polski 
motocyklista nie u#wiadczy po drodze ani jednego 
kaktusa, to i tak nie by!by w stanie go dostrzec – 
wi"kszo#' jego uwagi absorbuje bowiem stan kra-
jowych dróg. Mimo tych wszystkich niedogodno#ci 
coraz wi"cej z nas przesiada si" na dwa kó!ka –od 
ma!ych i zwinnych skuterów, poprzez ci"&kie i do-
stojne choppery, po super szybkie i zaginaj$ce cza-
soprzestrze% „#cigacze”. Motocykle to jedna z tych 
kosztownych pasji, na której jej „wyznawcy” nie 
oszcz"dzaj$. Stwarza to #wietne warunki do dzia-
!alno#ci dla wszystkich podmiotów zajmuj$cych 
si" tematyk$ „mechanicznych rumaków”.

Sprawdzimy, jak wygl$da rynek jedno#ladów i jaki model biznesowy sklepu 
motocyklowego przyj$', by wykorzysta' jak najlepiej krótki sezon motocy-
klowy. Policzymy koszty zwi$zane z uruchomieniem oraz prowadzeniem 
przedsi"wzi"cia, a tak&e mo&liwe do osi$gni"cia zyski.
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Charakterystyka rynku

Moda na jedno!lady ju" od lat zatacza w Polsce coraz szersze kr#gi. Z roku 
na rok ro!nie liczba zarejestrowanych motocykli. W ca$ym 2011 roku zareje-
strowano 50 260 nowych i u"ywanych jedno!ladów. By$o to o 7,2% wi#cej ni" 
przed rokiem. W!ród nich by$o 8961 pojazdów nowych. W!ród marek naj-
wi#ksz% popularno!ci% cieszy$y si#: Yamaha, Romet Motors, Honda i Junak.

W!ród motocykli podobnie jak w innych bran"ach istniej% segmenty ma-
szyn, które cechuj% si# wi#kszym zainteresowaniem. Polacy pokochali 
skutery i motorowery. W!ród tej grupy jedno!ladów najwi#kszym powo-
dzeniem cieszy$y si# produkty takich marek, jak: Romet Motors, Zipp oraz 
Router.

Krajowy rynek motocyklowy jest wci%" w fazie wzrostu i cechuje si# du"% 
stabilno!ci% w okresach gorszej koniunktury. Przeciwnie do rynku zachod-
niego, który cho& wi#kszy, to podlega znacznym wahaniom i jest ju" bardzo 
nasycony.

Typowa grupa klientów salonów motocyklowych to najcz#!ciej m#"czy'ni 
w wieku 35-45 lat. Z regu$y s% to osoby zamo"ne, które maj%c ju" takie 
dobra, jak dom, mieszkanie czy samochód, decyduj% si# na realizacj# swoich 
marze( i zakup motocykla. Kupuj% oni najcz#!ciej lekkie pojazdy typu naked 
bike, enduro, rzadziej turystyczne, supersportowe, choppery i cruisery. Na 
drugim biegunie s% znacznie m$odsze osoby, cz#sto nastolatkowie, kupuj%-
cy masowo skutery najcz#!ciej z przedzia$u cenowego do ok. 5000 z$.

Ro!nie tak"e sprzeda" akcesoriów i odzie"y motocyklowej. O ile jesz-
cze 2-3 lata temu klienci kupowali praktycznie wszystko, co tylko zosta$o 


