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czas na biznes firma hostingowa

Dane przechowywane na stronach internetowych 
wymagaj! jak najbardziej realnej przestrzeni 
wydzielonej na specjalnie przeznaczonych 
do tego urz!dzeniach – serwerach. Z racji ich 
du"ych rozmiarów, skomplikowanej obs#ugi 
oraz wysokiego kosztu zakupu inwestycja w nie 
jest bezcelowa dla mniejszych podmiotów 
gospodarczych niemaj!cych skomplikowanych 
stron i portali internetowych. Przychodz! im 
z odsiecz! dostawcy rozwi!za$ hostingowych, 
którzy na w#asnych serwerach oferuj! 
wynajem wirtualnej przestrzeni takim w#a%nie 
firmom. Z racji du"ego stopnia informatyzacji 
oraz rosn!cego zapotrzebowania na us#ugi 
informatyczne wynajem taki wydaje si& by' 
ciekawym pomys#em na biznes.

Sprawdzimy, w jaki sposób oferowa' miejsce na serwerach i jak takie 
us#ugi rozlicza'. Podpowiemy, co jeszcze mo"na zaoferowa' klientom oraz 
policzymy, ile mo"na zarobi' na hostingu stron internetowych.

Charakterystyka rynku

Rynek us#ug wirtualnych przek#ada si& na jak najbardziej realne warto-
%ci. Podkre%li' nale"y, "e s! one bardzo du"e i tym samym czyni! z niego 
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najwi!kszy rynek na "wiecie. Szacuje si!, #e liczba indeksowanych stron 
internetowych przekroczy$a 26 mld. In#ynierowie z firmy Google twierdz% 
nawet, #e ich wyszukiwarka odkry$a ponad bilion unikalnych adresów URL.

Jak na tym tle wypada nasz krajowy rynek w porównaniu do bardziej za-
awansowanych technologicznie krajów zachodnich czy USA? Liczba witryn 
z domen% „.pl” wynios$a w 2011 roku ponad 2 mln. Jest to wci%# skromna 
ilo"& jak na "redniej wielko"ci kraj europejski. Bior%c jednak pod uwag! fakt, 
i# w ci%gu pierwszych 10 lat rozwoju internetu w Polsce ich liczba nie prze-
kracza$a 100 000, to mo#na mówi& o bardzo dynamicznym wzro"cie. We-
d$ug opinii specjalistów z firmy Google polski rynek internetowy jest drugim 
po rosyjskim najbardziej obiecuj%cym rynkiem w Europie. Wci%# jednak pra-
wie po$owa z blisko 4 mln zarejestrowanych w Polsce firm nie ma w$asnej 
strony internetowej. Dlatego te# rynek okre"la m.in. te 2 mln firm maj%cych 
jeszcze witryny www . Ca$y rynek IT, w sk$ad którego wchodzi te# hosting 
stron, jest wart ok. 29 mld z$.

Rosn%ca w bardzo dynamicznym tempie liczba stron internetowych 
wi%#e si! z konieczno"ci% wygospodarowania w wirtualnej przestrzeni 
miejsca na ich umieszczenie, rozbudow! czy uaktualnianie. Nie wszyst-
kie mniejsze podmioty gospodarcze mog% sobie pozwoli& na korzystanie 
z kosztownych us$ug oferowanych przez w$a"cicieli pot!#nych serwerów. 
Tworzy to nisz! dla firm, które b!d% oferowa$y przestrze' mniejszym pod-
miotom zainteresowanym hostingiem niewielkich przestrzeni dla swoich 
witryn internetowych.

Badany rynek jest typowym rynkiem typu B2B (ang. business to bu-
siness), gdzie zarówno zleceniodawca, jak i wykonawca us$ugi b!d% pod-
miotami gospodarczymi. Sporadycznie mog% zdarza& si! zlecenia od osób 


