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Znaczna większość z nas woli sama zająć się
urządzaniem swojego mieszkania lub biura.
Możemy wtedy sami odkrywać różne style czy
możliwości, a z pomocą fachowej prasy poznawać
najnowsze trendy. Coraz więcej osób skłania się
jednak do skorzystania z pomocy fachowców,
którzy wiedzę o tym, jak urządzić i zaaranżować
wnętrze, zdobywali na kierunkowych studiach
i podczas wielu lat pracy w zawodzie projektanta.
Ich klienci zyskują dzięki temu rozwiązania
i pomysły, na które sami raczej by nie wpadli,
a przede wszystkim dużo zaoszczędzonego
czasu. Choć rynek ten jest stosunkowo młody,
to zyskuje coraz więcej zwolenników i rysują się
przed nim bardzo dobre perspektywy rozwoju.
Sprawdzimy, jakie warunki będzie musiała spełnić chcąca osiągnąć
rynkowy sukces pracownia architektury wnętrz. Przeanalizujemy rynek,
podpowiemy, kogo w takiej firmie zatrudnić, oraz policzymy, na jakie zyski
można liczyć, urządzając mieszkania, biura i lokale klientów.

Charakterystyka rynku
Rynek budowlany w Polsce, czyli segment, na którym będziemy głównej
mierze szukać zamówień na nasze usługi, podnosi się po ciężkim okresie
z lat 2009-2010. Wspomniane lata kryzysu, choć trudne dla całej branży, nie
przyniosły jednak spadków na polskim rynku jako jedynym z krajów Grupy Wyszehradzkiej. Przedstawiciele branży szacują, że tegoroczna wartość
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tego rynku wzrośnie o ok. 3,5% w stosunku do roku 2011. Na tak wysoką
jego wartość bardzo duży wpływ mają przygotowania inwestycji związanych z organizacją Euro 2012. Wartość wszystkich planowanych na turniej
projektów wynosi ok. 95 mld zł. Wśród z nich znajdują się takie inwestycje,
ważne z naszego punktu widzenia, jak hotele, lokale usługowe, kompleksy
biurowe itp.
Jeżeli zaś chodzi o segment budownictwa mieszkaniowego, to w 2011
roku oddano do użytku ok. 123 000 nowych lokali. Największy udział w tej
liczbie, bo aż ok. 73 000, mieli inwestorzy indywidualni. Pozostałe mieszkania i domy oddane zostały do użytku przez deweloperów. W styczniu 2012
roku oddano 11 622 mieszkania, o 13% więcej niż w tym samym okresie
2011 roku, jednak o 9,1% niż przed dwoma laty.
Coraz większa liczba inwestycji budowlanych i duży udział projektów
o wysokim standardzie sprawiają, że zapotrzebowanie na usługi architektów wnętrz rośnie. Z ich pomocy korzystają nie tylko przedsiębiorcy
czy właściciele chcący urządzić restauracje, kluby i inne lokale użytkowe.
Znaczną część klientów stanowią osoby prywatne, dla których inwestycja
w profesjonalną aranżację przestrzeni jest pełnoprawną składową całego
kosztu mieszkania czy domu. Poza tym odpowiednio zaadaptowana przestrzeń w mieszkaniu czy domu podnosi jego wartość na rynku wtórnym
o kilka lub nawet kilkanaście procent. Dotyczy to szczególnie mieszkań starych, wybudowanych według standardów, które już dawno odeszły do lamusa. Czasem wystarczy kilka prostych zabiegów odświeżających, by takie
mieszkanie nabrało zupełnie nowego charakteru i stało się – w zależności
od oczekiwań klientów – większe, bardziej funkcjonalne, przytulniejsze, nowocześniejsze itp.
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