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czas na biznes pub

Deszczowa i ponura aura za oknami, a w !rodku 
gwarno, leniwie i rodzinnie. Barman, z którym 
klienci s" na „ty”, biegaj"ce wokó# stolików dzieci 
i weekendowy wieczór sp$dzony w gronie rodziny 
czy przyjació#, oraz prawie wszyscy znajomi 
s"siedzi przy stolikach obok. To obrazki znane 
g#ównie z angielskich czy irlandzkich filmów. Cho% 
pub dla przeci$tnego Polaka nie jest miejscem 
tak wa&nym jak dla przeci$tnego Brytyjczyka czy 
nawet Niemca, Austriaka lub Czecha, to z roku 
na rok lokale te odwiedza coraz wi$cej go!ci. 
Wi"&e si$ to z coraz lepsz" !wiadomo!ci" picia 
dobrego gatunkowo piwa, które staje si$ t#em 
rozmów i spotka' z przyjació#mi, a nie tylko 
towarzyszem samotnych wieczorów sp$dzoych 
przed telewizorem.

Sprawdzimy, czy tendencje na rynku piwnym sprzyjaj" uruchomieniu w#a-
snego pubu i jakie kryteria trzeba b$dzie spe#ni%, by odniós# on sukces.

Charakterystyka rynku

Statystyczny Polak wypija rocznie ok. 90 litrów piwa. W ci"gu kolejnych 
dwóch lat wynik ten mo&e wzrosn"% do 94-95 litrów. Jeste!my piwn" po-
t$g" europejsk", zaraz za Czechami i Niemcami. Jako jeden z ulubionych 
trunek ten wymienia ok. 65% doros#ych Polaków. Piwo pite jest najcz$-
!ciej w domu – 72%, spo&ycie w pubach i restauracjach wybiera ok. 21%, 
za! w pozosta#ych miejscach, takich jak imprezy plenerowe czy sportowe, 
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ok. 6%. 98% sprzedawanego i serwowanego piwa pochodzi z produkcji krajo-
wej. Cho! spo"ycie tego alkoholu nad Wis#$ ro%nie, to wci$" jeszcze tak cha-
rakterystyczna dla krajów, które gonimy, tzw. kultura picia, jest we wcze-
snej fazie rozwoju. Dowodem na to s$ ró"nice w popularno%ci pubów, które 
na sta#e wpisa#y si& w tryb "ycia naszych europejskich s$siadów, u nas za% 
wybierane s$ sporadycznie.

Ró"nice wida! tak"e w grupie wiekowej konsumentów pubów. O ile go%!mi 
lokali zagranicznych s$ wielopokoleniowe rodziny, to krajowe puby odwie-
dzaj$ g#ównie osoby z przedzia#u 20-35 lat. W wi&kszych miastach puby 
popularne s$ szczególnie w%ród studiuj$cej m#odzie"y.

W Polsce pije si& przede wszystkim piwo jasne pe#ne. Preferuje je a" 75% kon-
sumentów. Du"$ popularno%ci$ ciesz$ si& tak"e piwa mocne – ok. 20%. Pozo-
sta#a cz&%! rynku nale"y do piw specjalnych – ok. 4%. Cho! segment ten jest 
najmniejszy, to z roku na rok zyskuje coraz wi&ksz$ liczb& mi#o%ników. Klienci 
coraz ch&tniej si&gaj$ po piwa smakowe, ciemne, niepasteryzowane itp.

W ostatnim czasie na rynku mo"na zauwa"y! bardzo ciekawy trend zwi$-
zany ze spadkiem obrotów najwi&kszych koncernów browarniczych. Kon-
sumenci staj$ si& coraz bardziej %wiadomi i po latach fascynacji wielkimi, 
globalnymi markami zaczynaj$ na nowo odkrywa! smak prawdziwego 
piwa – a te, jak twierdz$ znawcy, produkuj$ tylko ma#e, regionalne browa-
ry i browary restauracyjne. Dlatego te" w ostatnich latach zyskuj$ one na 
znaczeniu, a sprzeda" piw niepasteryzowanych i „"ywych” ro%nie w naj-
wi&kszym tempie. Klienci znudzeni powtarzalno%ci$ i podobnym smakiem 
piw z najwi&kszych w Polsce browarów zwracaj$ si& ku trunkom warzonym 
tradycyjnymi metodami. Dlatego te" mali producenci piwa, którym uda#o 
si& przetrwa! lata s#abej sprzeda"y, teraz odnotowuj$ rekordowe wzrosty 


