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czas na biznes sklep modelarski

Ka!dy z nas w dzieci"stwie mia# do czynienia 
z miniaturowymi kolejkami, samolotami, 
samochodami czy o#owianymi b$d% plastikowymi 
!o#nierzykami. Nie wszyscy wyro&li z dzieci'cych 
pasji i przedmiot zabawy uczynili swoim hobby. 
Tak naprawd' podobna pozosta#a tylko skala, 
gdy! przeznaczone dla starszych kolekcjonerów 
modele niewiele maj$ wspólnego z zabawkami dla 
dzieci, pocz$wszy od jako&ci i precyzji wykonania, 
a na cenie sko"czywszy. 

Moda na klasyczne modelarstwo nie przemija. Jest to hobby, które od kilku-
dziesi'ciu ju! lat cieszy si' mocn$ pozycj$ w&ród ró!nego rodzaju zainte-
resowa" i sposobów sp'dzania wolnego czasu. Nie zagrozi#y mu nawet gry 
komputerowe i inne cyfrowe rozrywki. Cho( w ci$gu dziesi'cioleci segment 
ten znacznie si' rozwin$# , pojawili si' nowi producenci i rozwin'#y techniki 
wykonywania modeli, to jedno nie uleg#o zmianie – jest to hobby kosztow-
ne, co czyni z niego elitarn$ bran!' dla w$skiej grupy pasjonatów.

Sprawdzimy zatem, czy pomimo ograniczonego rynku zbytu mo!na zarobi( 
na sprzeda!y modeli i akcesoriów potrzebnych do ich tworzenia. Podpowie-
my, na których segmentach modelarstwa si' skupi(, oraz jak wypromowa( 
i zorganizowa( taki sklep.

Charakterystyka rynku

Modelarze stanowi$ dosy( w$sk$ aczkolwiek aktywn$ i wiern$ swoim pa-
sjom grup' klientów. Przedzia# wiekowy jest rozleg#y, gdy! szeroko poj'te 
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modelarstwo potrafi !"czy# pokolenia, a kto raz po!kn"! tego bakcyla, ten 
z du$ym prawdopodobie%stwem b&dzie mu wierny przez d!ugie lata. Doro'li 
modelarze z regu!y przekazuj" swoje zainteresowania dzieciom, co zapew-
nia kolejne pokolenie klientów. Z do'wiadcze% przedsi&biorców dzia!aj"cych 
w tej bran$y mo$na wyszczególni# dwie najpopularniejsze grupy wiekowe: 
5-15 lat i od 30 lat wzwy$. Ta druga grupa b&dzie generowa# najwi&ksze ob-
roty na rynku. S" w niej z regu!y dobrze zarabiaj"cy m&$czy(ni (prawie nie 
ma niej tej grupie kobiet), którzy maj" szerok" wiedz& o modelarstwie i s" 
gotowi wydawa# znaczne sumy pieni&dzy na kolejne modele lub akcesoria. 
Statystyczny, doros!y klient wydaje na swoje hobby ok. 500 z! miesi&cznie.

Aktywno'# modelarzy nie sprowadza si& jedynie do budowania modeli. 
Dzia!aj" oni w klubach, modelarniach, stowarzyszeniach, wymieniaj" si& 
swoimi do'wiadczeniami na internetowych forach dyskusyjnych, publikuj" 
swoje prace w ksi"$kach i prasie bran$owej. Niema!" rol& w 'wiecie mode-
larskim odgrywaj" konkursy, wystawy i inne spotkania.

Najwi&ksza mi&dzynarodow" organizacj" modelarsk" jest IPMS (Interna-
tional Plastic Modeler’s Society), oparta na sieci krajowych i regionalnych 
struktur/klubów.

Wielu modelarzy swoj" pasj& !"czy z rywalizacj" podobn" do sportowej. Ry-
walizuj" oni w licznych konkursach, walcz"c o nagrody przyznawane w ró$-
nych klasach i kategoriach.

Klienci sklepów modelarskich to z regu!y ludzie o du$ej 'wiadomo'ci i roze-
znaniu w bran$y, bowiem 'ledz" najnowsze trendy czy produkty rynkowe. 
Dlatego warto ws!uchiwa# si& w ich g!os, tworz"c czy uaktualniaj"c ofert& 
sklepu.


