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czas na biznes paintball

Podobnie jak w przypadku wi!kszo"ci sportów 
ekstremalnych, paintball przyw!drowa# do 
nas z USA. Jego rodowód si!ga lat 50. XX w. 
i wywodzi si! z do"$ prozaicznej czynno"ci, 
jak% by#o znakowanie przez s#u&by le"ne 
drzew przeznaczonych do wycinki za pomoc% 
pneumatycznych pistoletów na kulki z farb%. 
Tak jak ka&da nowa aktywno"$, zaadaptowana 
z codziennego &ycia, „sport” ten czeka# na 
pojawienie si! kilku pomys#owych zapale'ców, 
którzy dla pistoletów z farb% odkryli zupe#nie 
nowe zastosowanie. Nast%pi#o to w latach 80. 
ubieg#ego wieku. Od tego czasu paintball podbija 
"wiat i zdobywa kolejnych entuzjastów.

Od kilku lat strzelanie do siebie kulkami z farb% staje si! coraz popularniej-
sze tak&e w naszym kraju. Sprawdzimy zatem, ile trzeba b!dzie wyda$ na 
wyposa&enie, doradzimy, jak najlepiej szuka$ potencjalnych klientów oraz 
gdzie organizowa$ rozgrywki. Na koniec podliczymy, czy na takim strzelaniu 
mo&na zarobi$.

Charakterystyka rynku

Rozwój paintballa w Polsce jest "ci"le powi%zany z rozwojem rynku us#ug 
imprez integracyjnych, organizowanych dla pracowników firm. Od lat jest 
wci%& w czo#ówce atrakcji, organizowanych podczas takich eventów. Dlate-
go te& pierwszymi firmami, które przyczyni#y si! do popularyzacji paintballa 
w naszym kraju i które wci%& nale&% do g#ównych organizatorów zabawy, 
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by!y du"e firmy eventowe i marketingowe. Dla tych firm paintball jest tylko 
jedn# z wielu pozycji w szerokim wachlarzu us!ug, ale organizuj# one ok. 
70% wszystkich rozgrywek. Ma!e firmy, dla których paintball jest jedynym 
obszarem dzia!ania, maj# udzia! w rynku na poziomie ok. 15%. Pozosta!e 
15% nale"y do sklepów, które, oprócz zaopatrywania w sprz$t, organizuj# 
sporadycznie rozgrywki dla swoich klientów lub w#skiego grona entuzja-
stów.

Poza organizacj# gier w ramach imprez integracyjnych, coraz wi$kszym 
wzrostem charakteryzuje si$ tak"e liczba graczy indywidualnych. Wi$k-
szo%& osób, które raz spróbowa!y strzelania kulkami nape!nionymi farb#, 
po!yka bakcyla i wraca na pole gry, wci#gaj#c przy okazji swoich znajo-
mych. Nic dziwnego, "e liczba graj#cych z roku na rok ro%nie. Szacuje si$, 
"e pasjonatów, graj#cych regularnie, jest w naszym kraju ok. 50000. Do gry 
ka"dego roku wchodzi przynajmniej kilka tysi$cy osób. Poniewa" na zakup 
w!asnego sprz$tu decyduj# si$ tylko najpowa"niej traktuj#cy swoje hobby, 
przed firmami zajmuj#cymi si$ organizacj# paintballowych rozgrywek stoi 
szansa na atrakcyjny biznes. W Polsce istnieje tak"e zawodowa liga paint-
ballowa, która w coraz wi$kszym stopniu upodabnia si$ do profesjonalnych 
lig w pa'stwach zachodnich. Istnienie ligi przyczynia si$ niew#tpliwie do 
propagowania tego sportu w naszym kraju.

Konkurencja

Poza wspomnianymi firmami eventowymi i marketingowymi, organizu-
j#cymi dla swoich klientów rozgrywki paintballowe jako jedn# z atrak-
cji, naturaln# konkurencj$ stanowi& b$d# ma!e firmy, podobne do naszej. 
W ka"dym wi$kszym mie%cie dzia!a ich przynajmniej kilka, a za!o"ycielami 


