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czas na biznes ma!a gastronomia

Ma!a gastronomia nie jest pomys!em ani nowym, 
ani specjalnie rewolucyjnym. Bary szybkiej 
obs!ugi ju" dawno wpisa!y si# w krajobraz 
polskich miast. Cho$ w przypadku segmentu fast 
food coraz wi#cej Polaków wybiera znane i du"e 
sieci, cz#sto z kapita!em zagranicznym, to ma!e 
rodzime lokale wci%" maj% rzesze zwolenników. 
Pami#taj%c o spe!nieniu kilku podstawowych 
warunków, mog% to by$ miejsca ciesz%ce si# 
naprawd# spor% popularno&ci%.

Sprawdzimy, jakie to b#d% warunki, prze&ledzimy procedur# uruchomienia 
ma!ego lokalu gastronomicznego oraz podliczymy, na jakie zyski mo"na b#-
dzie liczy$, oferuj%c klientom nie&miertelne zapiekanki, frytki czy inne spe-
cja!y „ulicznej” kuchni.

Charakterystyka rynku

Rynek us!ug gastronomicznych rozwija si# w Polsce bardzo dynamicznie. 
Rozwój ten widoczny jest tak"e w segmencie us!ug ma!ej gastronomii, to-
warzyszy mu równie" pewien post#p technologiczny. Wspó!czesne ma!e 
lokale coraz mniej przypominaj% blaszane budy, które jeszcze kilka lat temu 
straszy!y na ulicach naszych miast. Wi#kszo&$ siermi#"nych barów bistro 
ju" dawno przekszta!ci!a si# w estetyczne miejsca, cz#&$ nie poradzi!a sobie 
z konkurencj% w postaci du"ych sieci fast food, takich jak McDonald’s czy 
KFC. Nieliczne dzia!aj% dalej i wygl%daj% tak, jakby czas si# w nich zatrzyma! 
– paradoksalnie dzi#ki temu maj% du"o wiernych klientów, w&ród których 
zyskuj% miano kultowych.
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czas na biznes ma!a gastronomia

Rynek gastronomiczny, wed!ug szacunków ekspertów, wart by! pod koniec 
2011 roku ok. 29 mld z!.

W tym roku, dzi"ki Euro 2012, ma szans" urosn#$ do ponad 30 mld z!. 
W segmencie fast food, stanowi#cym ponad 30% warto%ci rynku gastro-
nomicznego, najwi"kszy kawa!ek tortu dziel# mi"dzy siebie wielkie sieci 
z kapita!em zagranicznym. Przywi#zanie Polaków do ma!ych punktów bi-
stro pozwala jednak tak&e im partycypowa$ z powodzeniem w tej wielkiej 
stawce do podzia!u.

Jakie potrawy ciesz# si" najwi"kszym powodzeniem na rynku ma!ej gastro-
nomii?

Cho$ wci#& popularne, zapiekanki stanowi# jedynie ok. 10% rynku. Znacznie 
wi"cej sprzedaje si" hot dogów. Jeszcze wi"ksz# popularno%ci# cieszy si" 
inne danie, zapo&yczone zza wielkiej wody – hamburger. W jego przypadku 
udzia! rynku wynosi ok. 30%. Reszt" wype!niaj#: frytki, kebaby, placki ziem-
niaczane, minipizze, tosty, kanapki na ciep!o, a latem tak&e gofry.

Konkurencja

W ka&dym wi"kszym lub mniejszym mie%cie dzia!a kilka-kilkana%cie punk-
tów ma!ej gastronomii. Wyznacznikiem rywalizacji w wypadku tej bran&y, 
bardziej ni& ogólna liczba konkurencyjnych lokali w mie%cie, b"dzie odle-
g!o%$ od najbli&szego lub liczba podobnych lokali w najbli&szym s#siedz-
twie, np. na jednej ulicy, dworcu, czy w pasa&u handlowym.


