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czas na biznes sklep zoologiczny

Jeszcze 10-15 lat temu za egzotyczne miejsca 
uchodzi!y sklepy zoologiczne, w których mo"na 
by!o zobaczy# pojedyncz$ papug%, jaszczurk% 
i jadowitego paj$ka. Pó!ki w dzisiejszych sklepach 
zoologicznych uginaj$ si% od ró"nych typów karm, 
akcesoriów czy zabawek, a wydzielona w tych 
miejscach cz%&# z "ywymi zwierz%tami bardziej 
przypomina minizoo z najbardziej egzotycznymi 
zwierz%tami ni" placówk% handlow$. Z racji tego, 
"e w co trzecim polskim domu mieszka istota, 
która ma wi%cej ni" dwie nogi, sklep zoologiczny 
wydaje si% by# ciekawym pomys!em na biznes.

Czy na sklepie z artyku!ami dla zwierz$t da si% zarobi#? Zanim to policzymy, 
sprawdzimy, jak go zorganizowa# , jakie wymagania wzgl%dem jego prowa-
dzenia trzeba spe!ni#, kogo b%dziemy musieli w nim zatrudni# i jaki asorty-
ment zaproponujemy klientom oraz ich pupilom.

Charakterystyka rynku

'rednio co trzeci Polak ma w domu zwierz%. Najwi%cej w polskich gospodar-
stwach jest psów i kotów – ponad 14 mln. Na same karmy ich w!a&ciciele 
wydaj$ ok. 1 mld z!.

Wed!ug bada( ró"nych o&rodków monitoringu gospodarki polski rynek zoo-
logiczny jest jednym z lepiej rozwijaj$cych si% w Europie. Ro&nie na nim 
sprzeda" wyspecjalizowanych produktów, akcesoriów oraz nowinek tech-
nologicznych przeznaczonych dla zwierz$t. Specjali&ci twierdz$, "e wzrosty 
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na tym rynku b!d" trwa# nieprzerwanie przynajmniej do roku 2014. Naj-
wi!kszymi przyrostami charakteryzuje si! segment karm i akcesoriów do 
piel!gnacji. Rok 2011 zako$czy% si! dla wielu producentów tych produktów 
du&ym wzrostem obrotów i lepszymi wynikami finansowymi ni& w latach 
ubieg%ych. Ponadto krajowi producenci systematycznie poszerzali swo-
je oferty o nowe, innowacyjne produkty i nawi"zywali kontakty handlowe 
z innymi krajami.

Rynek zoologiczny w Polsce ma ju& tak ugruntowan" pozycj!, &e od nie-
dawna coraz wyra'niej idzie w kierunku specjalizacji. Przyczynia si! do 
tego m.in. coraz wi!ksza (wiadomo(# klientów w kwestiach dbania o dobre 
zdrowie i wygl"d ich pupilów. Du&y wp%yw mia% na to kryzys ekonomiczny – 
klienci kupuj"cy ta$sze karmy przenie(li si! do hipermarketów, w zwi"zku 
z czym profil odbiorców sklepów zoologicznych stanowi" ju& g%ównie osoby 
poszukuj"ce produktów ze (redniej i najwy&szej pó%ki.

Wed%ug jego przedstawicieli krajowy rynek ju& za kilka lat dogoni warto(ci" 
sprzeda&y kraje Europy Zachodniej i stanie si! jednym z sze(ciu czy siedmiu 
najwa&niejszych – w kontek(cie si%y nabywczej – klientów i szacowanych 
dochodów ze sprzeda&y. Przysz%o(# tego sektora nale&e# b!dzie g%ównie do 
internetowych sklepów zoologicznych. Nale&y wzi"# to pod uwag!, planuj"c 
rozwój w%asnego biznesu tego typu.

Konkurencja

Dzia%aj"ce w Polsce sklepy zoologiczne mo&na podzieli# w uproszcze-
niu na dwie grupy. Pierwsz" z nich stanowi" lokale o du&ych powierzch-
niach z szerokim asortymentem, zarówno &ywych zwierz"t, jak i karm, 


