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czas na biznes serwis komputerowy

Zmiany spo!eczno-ekonomiczne, jakie zachodz" 
w Polsce od kilku lat, sprzyjaj" rozwojowi us!ug, 
na które jeszcze dekad# temu sta$ by!o tylko 
zamo%niejsz" cz#&$ spo!ecze'stwa. Zaliczy$ 
mo%na do nich si!ownie i centra fitness. Ich 
rozwojowi sprzyja tak%e moda na zdrowy tryb 
%ycia oraz dbanie o form# i wizerunek siebie 
jako osoby aktywnej fizycznie. Wszystko to 
wskazuje na si!owni# jako biznes pewny, prosty 
w prowadzeniu, cho$ kosztowny w za!o%eniu.

Spróbujemy wskaza$ najwa%niejsze kryteria, które warunkowa$ b#d" spe-
cyfik# takiego miejsca oraz jego klientów. Podliczymy wszelkie koszty z nim 
zwi"zane oraz sprawdzimy, na jakie zyski mo%na liczy$.

Charakterystyka rynku

Cho$ z roku na rok aktywnych fizycznie staje si# coraz wi#cej Polaków, to 
na tle krajów zachodnich nie mamy powodów do dumy. Regularnie $wiczy 
ok. 6% spo!ecze'stwa, podczas gdy w bogatszych krajach europejskich – od 
10% wzwy%. Optymistycznie za to nastraja fakt, %e odsetek ten z roku na rok 
ro&nie coraz dynamiczniej.

O ile wi#kszo&$ m#%czyzn korzysta g!ównie z si!owni, to z roku na rok coraz 
atrakcyjniejsz" grup" docelow" us!ug sportowo-rekreacyjnych s" kobiety. 
Zostawiaj" one w klubach wi#cej pieni#dzy i wybieraj" po kilka dro%szych 
zaj#$. Z sonda%u przeprowadzonego przez Instytut Badania Rynku IMAS 
International na reprezentatywnej grupie Polek w wieku 18-64 lat wynika, 
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!e z us"ug fitness korzysta ok. 13% z nich, wydaj#c miesi$cznie na ten cel 
ok. 30 z", czyli 360 z" rocznie. Bior#c pod uwag$, !e kobiet w Polsce w tym 
przedziale wiekowym jest ok. 12,6 mln, to liczba potencjalnych klientek wy-
nosi ok. 1,70 mln. W przeliczeniu na warto%& rynku daje to ok. 600 mln z" 
rocznie – warto podkre%li&, i! jest to warto%& us"ug, z jakich korzystaj# same 
tylko panie.

Wszystko wskazuje na to, !e na najwi$kszy sukces b$d# mog"y liczy& kluby 
stawiaj#ce na specjalizacje, np. kieruj#ce swoj# ofert$ tylko dla osób najza-
mo!niejszych, tylko dla kobiet lub ca"ych rodzin.

Lokalizacja

W wi$kszo%ci przedsi$wzi$& biznesowych %wiadcz#cych ró!nego ro-
dzaju us"ugi, atrakcyjna lokalizacja b$dzie warunkowa& ich powodze-
nie. W przypadku si"owni i klubów fitness w odniesieniu do lokaliza-
cji nie wyst$puje poj$cie jej atrakcyjno%ci – blisko%& tych punktów od 
miejsca zamieszkania czy pracy dla wi$kszo%ci klientów schodzi na 
dalszy plan. Wybieraj#c miejsce na za"o!enie w"asnego klubu, tak na-
prawd$ ju! w tym momencie definiujemy jego grup$ odbiorców, cha-
rakter si"owni czy koszt wyposa!enia. Przybli!ymy najpopularniejsze 
lokalizacje, w jakich mo!na uruchomi& si"owni$, oraz konsekwencje, 
jakie si$ z tym wi#!#.

Si"ownia osiedlowa – otwieraj#c klub w pomieszczeniach osiedlowego 
pasa!u handlowego lub podobnym, znajduj#cym si$ na osiedlu lub w ob-
r$bie okre%lonej dzielnicy miasta, trzeba liczy& si$ z faktem, !e klienta-
mi b$d# g"ównie mieszka'cy danej lokalizacji. Taki klub nie musi mie& 


