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czas na biznes urz!dzanie ogrodów

Praca we w!asnym ogrodzie jest dla niektórych 
prawdziwym relaksem i odpoczynkiem od co-
dzienno"ci. Taki ogród trzeba jednak odpowiednio 
rozplanowa# i urz$dzi#, co wymaga sporej wy-
obra%ni, przynajmniej minimalnej wiedzy z zakre-
su ogrodnictwa oraz du&ej ilo"ci wolnego czasu. 
W zwi$zku z tym, &e nie ka&dy samodzielnie po-
radzi sobie z aran&acj$ w!asnego ogródka, coraz 
wi'ksz$ popularno"ci$ ciesz$ si' firmy zajmuj$ce 
si' tym profesjonalnie.

Spróbujemy podsumowa#, wykonania jakich us!ug b'd$ oczekiwa# klienci 
w swoich ogrodach, sprawdzimy wiedz', jaka b'dzie potrzebna do pracy 
z zieleni$, oraz policzymy koszty dzia!alno"ci firmy projektuj$cej ogrody 
i zyski, na jakie b'dzie mo&na liczy#.

Charakterystyka rynku

Urz$dzanie ogrodów w ostatnich latach bardzo si' sprofesjonalizowa-
!o, staj$c si' szerok$ i niezwykle pr'&nie rozwijaj$c$ si' ga!'zi$ rynkow$. 
Przyczyni! si' do tego du&y post'p w bran&y, a tak&e rosn$ca "wiadomo"# 
i oczekiwania klientów, którzy wiedz$, &e nie ma rzeczy niemo&liwych do 
wykonania – nale&y jedynie znale%# odpowiedniego wykonawc'. Przyczy-
ni!o si' to do wzrostu konkurencji, która dzi'ki coraz "mielszym projektom 
i wy&szej jako"ci us!ug nap'dza rozwój bran&y.

Ostatnie lata przynios!y prawdziwy boom na rynku ogrodniczym. Dotyczy 
to zarówno sklepów i centrów ogrodniczych, jak i firm, które zajmuj$ si' 
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kompleksowym i profesjonalnym urz!dzaniem ogrodów. Wed"ug szacun-
ków warto#$ tego rynku w 2011 wynios"a na jego koniec prawie 9 mld z". 
Jednak w porównaniu z krajami zachodnimi jest ona du%o ni%sza. Nadra-
biamy jednak wy%szym tempem wzrostu – u nas wynosi on ok. 4%, podczas 
gdy na #wiecie jest to #rednio 1,8%.

Wszystko dzi&ki temu, %e – poza walorem estetycznym – ogrodnictwo za-
czyna by$ postrzegane jako inwestycja podnosz!ca warto#$ nieruchomo#ci. 
Tak jest te% faktycznie: atrakcyjnie urz!dzony ogród podnosi warto#$ domu 
nawet o kilkana#cie procent. Ka%da z"otówka w"o%ona w dzia"k& mo%e przy-
nie#$ ok. 2,2 z" zwrotu przy sprzeda%y nieruchomo#ci. W przypadku domów 
luksusowych i willi posiadanie zadbanego ogrodu jest wr&cz konieczno#ci!. 
Potwierdzaj! to tak%e sami agenci nieruchomo#ci. 70% z nich wskazuje, %e 
wygl!d ogrodu wp"ywa na cen& domu na poziomie 5-15%. Kolejnych 17% 
uwa%a, %e ten wp"yw mo%e by$ jeszcze wi&kszy.

Prywatny segment odbiorców us"ug tego rynku, do którego mo%na trafi$ 
z ofert!, jest bardzo du%y. W Polsce jest ju% ok. 3 mln domków jednorodzin-
nych i kilka milionów nowych mieszka' z balkonami – w tym takich z na tyle 
du%ymi, %e mo%na je profesjonalnie urz!dzi$. Poza tym nie przemija moda 
na rodzinne ogródki dzia"kowe, na których hodowla warzyw ust&puje miej-
sca wypoczynkowi w odpowiednio urz!dzonej przestrzeni zielonej.

Dzi&ki szerokiemu profilowi potencjalnych klientów rynek profesjonalnych 
us"ug zak"adania i prowadzenia ogrodów jest bardzo du%y. Klientami zleca-
j!cymi prace s! najcz&#ciej osoby prywatne, firmy oraz instytucje publicz-
ne. Portfel zamówie' od firm, urz&dów miast czy gmin b&dzie obejmowa$ 
mniejsz! liczb& zlece' trafiaj!cych si& rzadko, jednak ich jednorazowa war-
to#$ b&dzie najwy%sza spo#ród wszystkich wy%ej wymienionych. Zlecenia 


