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czas na biznes szko!a ta"ca

Klasyczne podpieranie !cian podczas tanecznych 
imprez staje si" coraz rzadszym zjawiskiem, 
nieprzynosz#cym chluby jego coraz mniej 
licznym, najbardziej wytrwa$ym mi$o!nikom. 
Polacy coraz odwa%niej wkraczaj# na parkiety. 
&mia$o!ci dodaj# im bij#ce rekordy ogl#dalno!ci 
liczne telewizyjne show z ta'cem w roli g$ównej. 
Kulturysta ta'cz#cy zmys$owe tango czy pisarka 
w energetycznej salsie z pewno!ci# motywuj# 
do wyj!cia poza amatorski poziom „weselnego 
pl#sania” na parkiecie. To do!( nowe i nietypowe 
zjawisko zach"ca do przyjrzenia si" szkole ta'ca 
od strony biznesowej.

Sprawdzimy, czy na tym bardzo dynamicznym i rozwojowym tanecznym 
rynku jest jeszcze miejsce na kolejne szko$y nauki ta'ca oraz jakie warunki 
trzeba spe$ni(, by nauka tanecznych kroków i zaawansowanych figur by$a 
dochodowym przedsi"wzi"ciem.

Charakterystyka rynku

Wed$ug ró%nych szacunków krajowy rynek kursów ta'ca jest wart ok. 1 mld 
z$. O jego „boomie” mo%na mówi( od kilku ostatnich lat, kiedy to stacje te-
lewizyjne zacz"$y emitowa( pierwsze taneczne show, w których widzowie 
mogli podziwia( zmagania z ta'cem znanych osobisto!ci ze !wiata show 
biznesu lub !ledzi( rozwój kariery m$odych, nieznanych tancerzy. &wiet-
ne wyniki ogl#dalno!ci formu$ zapo%yczonych z zagranicznych stacji za-
owocowa$y ich kolejnymi edycjami oraz tworzeniem nowych autorskich 
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programów przez coraz wi!cej stacji telewizyjnych. Taniec sta" si! tak#e 
bohaterem kinowych przebojów i telewizyjnych seriali. Cho$ od roku 2009, 
kiedy to moda na ta%czenie wybuch"a z ogromn& si"&, a dzi' straci"a troch! 
mocy, to wci&# utrzymuje si! na wysokim poziomie. Szacuje si!, #e w szko-
"ach ta%ca i na ró#nych kursach nowych kroków uczy si! ok. 500 tys. Po-
laków powy#ej 17. roku #ycia. Najwi!ksz& popularno'ci& ciesz& si! szko"y 
oferuj&ce nauk! ta%ców klasycznych, towarzyskich oraz latynoameryka%-
skich. Na brak ch!tnych nie narzekaj& jednak placówki, w których pozna$ 
mo#na tak#e tajniki ta%ców nowoczesnych czy egzotycznych.

Konkurencja

W Polsce dzia"a kilka tysi!cy szkó" ta%ca. Niektóre z nich to ma"e, kameral-
ne miejsca specjalizuj&ce si! tylko w kilku typach ta%ca oraz prowadz&ce 
zaj!cia dla kilku niewielkich grup. Inne dzia"aj& jako du#e centra z kilkoma 
salami i bogatym grafikiem zaj!$ z kilkunastu stylów tanecznych. Szko"y 
takie mo#na znale($ zarówno w ma"ych miasteczkach, jak i w wielkich aglo-
meracjach. W tych ostatnich rywalizacja jest najwi!ksza, liczniejsza jest 
tak#e grupa ich potencjalnych klientów.

Miernikiem perspektywiczno'ci danego segmentu rynku jest dzia"alno'$ na 
nim sieci franczyzowych, które zaczynaj& si! pojawia$ tak#e w „rozta%czo-
nym” biznesie. Jedn& z najwi!kszych krajowych sieci tego typu jest Lilla 
House, która sukcesywnie rozwija w"asn& dzia"alno'$ franczyzow&. Poza 
central& firma ma 5 oddzia"ów rozsianych w ró#nych miejscach kraju. Ca"-
kowity koszt przy"&czenia si! do jej programu szacuje na ok. 35 000 z". Pi!$ 
w"asnych oddzia"ów, wszystkie w Warszawie, ma tak#e za"o#ona przez 
znanego choreografa Agustina Egurrol! szko"a Egurrola Dance Studio.


