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czas na biznes pizzeria

Pocz!tki pizzy si"gaj! ju# staro#ytnej Grecji, 
cho$ forma, w jakiej znamy j! wspó%cze&nie, 
zosta%a rozpropagowana przez nowo#ytnych 
Rzymian, a w%a&ciwie W%ochów. Jednak dopiero 
przeniesienie jej przez w%oskich imigrantów 
na ameryka'sk! ziemi" na prze%omie XIX i XX 
wieku zapocz!tkowa%o wielki globalny sukces 
tego dania. Ca%y &wiat doceni% j! za jej prostot", 
wyj!tkowe bogactwo rodzajów, a przede 
wszystkim niezwyk%e po%!czenie puszystego 
ciasta z serem i pysznymi dodatkami. Tak#e 
Polacy pokochali to danie, które od lat jest jedn! 
z najcz"&ciej zamawianych potraw w lokalach 
gastronomicznych.

Spróbujemy zatem zbada$, czy na tej mi%o&ci do dro#d#owego placka 
z ci!gn!cym si" serem i dodatkami mo#na zarobi$. Wska#emy, jakie po-
zwolenia trzeba b"dzie uzyska$, by otworzy$ w%asn! pizzeri", przedsta-
wimy wyposa#enie, jakie trzeba do niej zakupi$, aby nad!#y$ za realizacj! 
zamówie' klientów, oraz podpowiemy, jak stworzy$ menu i kogo trzeba b"-
dzie w takim miejscu zatrudni$. A na koniec policzymy, na jakie zyski b"dzie 
mo#na liczy$.

Charakterystyka rynku

Cho$ ca%a bran#a gastronomiczna by%a jedn! z niewielu, która nie od-
czu%a skutków kryzysu, i wzrasta na dodatek z roku na rok, to jej poszcze-
gólne segmenty przechodz! cykliczne wahania.
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czas na biznes pizzeria

Sam sektor pizzerii najwi!kszym dynamizmem cechowa" si! do 2008 r. 
I cho# pozycja pizzy jako jednej z ulubionych potraw wydaje si! niezagro-
$ona jeszcze przez d"ugie lata, to rynek jest ju$ troch! ni% nasycony. Klienci 
kosztem pizzy zacz!li odkrywa# inne dania, takie jak np. kebab czy sushi. 
Podczas gdy do wspomnianego wy$ej roku powstawa"o kilkadziesi%t no-
wych lokali pizzerii rocznie, to dzi& otwiera si! ju$ pojedyncze.

Jak podaje CBOS, ok. 7% Polaków zamawia dania z dostaw% do domu. 
Jest to du$o gorszy wynik ni$ w przypadku mieszka'ców krajów zachod-
nich. Dzi!ki temu, $e wci%$ tylko co jedenasta osoba sto"uje si! poza do-
mem kilka razy w tygodniu, polski rynek gastronomiczny obejmuj%cy tak$e 
pizzerie jest bardzo perspektywiczny. Wed"ug szacunków ekspertów wart 
by" on na koniec 2011 roku ok. 29 mld z". W tym roku, dzi!ki Euro 2012, ma 
szans! urosn%# do ponad 30 mld z". Cho# konsumenci najwierniejsi s% pol-
skiej kuchni, to dania kuchni w"oskiej s% zaraz za ni%:

� polska kuchnia – 44%
� w"oska kuchnia (pizza, makarony) – 25%
� ameryka'ska kuchnia (hot dogi, hamburgery) – 6%
� arabska kuchnia (kebab) – 6%
� azjatycka kuchnia – 4%
� inne – 2%
� nie jadam w lokalach gastronomicznych – 12%

Pizza najwi!cej zwolenników ma w&ród m"odych ludzi z przedzia"u 20- 
-29 lat.

Rosn%ce wymagania konsumentów sprawi"y, $e zmienia si! profil ist-
niej%cych na rynku lokali. Najbardziej widoczne jest to w strategii dzia"ania 


