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czas na biznes myjnia samochodowa

Amerykanie mawiaj!, "e „brudny samochód 
to potencjalny przest#pca”. W Polsce wi#cej 
lub mniej brudu i kurzu nie powoduje a" tak 
drastycznych ocen, cho$ wida$, "e czysto%$ 
samochodów staje si# dla kierowców coraz 
wa"niejsza. Dzi#ki zmianom w prawie, s&u"!cym 
wi#kszej dba&o%ci o %rodowisko, samodzielne 
mycie na %wie"ym powietrzu w przypadkowych 
miejscach odesz&o w zapomnienie. Znaczenie 
i popularno%$ zyskuj! natomiast profesjonalne 
myjnie samochodowe, które przechodz! 
prawdziw! ewolucj# techniczn!.

Sprawdzimy zatem, jak bardzo perspektywiczny jest to rynek, jakie modele 
biznesowe na nim wyst#puj! i z jakimi kosztami oraz zyskami wi!"e si# 
inwestycja we w&asn! myjni# samochodow!.

Charakterystyka rynku

Rynek myjni samochodowych cechuje si# bardzo du"! dynamik! wzro-
stu, na poziomie ok. 10% w skali roku. Nale"y do niewielu , które w&a%ci-
wie nie odczu&y skutków kryzysu. Podczas gdy inne firmy boryka&y si# 
z problemami finansowymi, tylko w roku 2009 przyby&o ok. 300 nowych 
myjni. Przychody dostawców sprz#tu do myjni zwi#kszy&y si# wówczas 
dwukrotnie. Pomimo tak znacznych wzrostów, wed&ug specjalistów, 
rynek nie nasyci si# jeszcze przez d&ugie lata. Jako przyk&ad podaj! oni 
bardziej rozwini#ty rynek niemiecki, gdzie pomimo znacznie wi#kszej ni" 
u nas liczby myjni, popyt na tego rodzaju us&ugi wci!" ro%nie. Krajowy 
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rynek wart jest obecnie ok.1,5 mld z!, a w ci"gu najbli#szych dwóch lat 
jego warto$% mo#e wzrosn"% do 2 mld z!.

W naszym kraju na jedn" myjni& przypada ok. 11 tysi&cy mieszka'ców. Na-
tomiast – wed!ug ró#nych wylicze' – progiem rentowno$ci dla jednego sta-
nowiska w myjni jest ok. 4000 mieszka'ców, czyli ok. 1500 samochodów. 
Jak !atwo wyliczy%, o op!acalno$% przedsi&wzi&cia w wi&kszo$ci wypadków 
mo#na by% spokojnym.

Polski rynek na ogó! przyjmuje trendy z Zachodu z kilkuletnim opó(nieniem. 
W tej chwili u naszych s"siadów, po okresie zwi&kszonego zainteresowania 
myjniami samoobs!ugowymi, do !ask wracaj" urz"dzenia automatyczne, 
jednak znacznie nowocze$niejsze ni# kiedy$. Za kilka lat trend ten powi-
nien pojawi% si& tak#e w Polsce. Tymczasem u nas po roku 2009 zauwa#al-
ny jest spadek inwestycji w myjnie automatyczne. Renesans przechodz" 
myjnie bezdotykowe. To w!a$nie ta technologia, zachowuj"ca równowag& 
pomi&dzy ekonomicznym, tanim i bezpiecznym dla lakieru myciem, staje 
si& najbardziej rozpowszechniona. Takich miejsc przybywa w najwi&kszym 
tempie. Specjali$ci przewiduj" jeszcze inny trend – w miejsce pojedynczych 
myjni pojawia% b&d" si& ca!e kompleksy i myjnie wielostanowiskowe, wy-
posa#one w urz"dzenia do samodzielnej obs!ugi: odkurzacze, maszyny do 
prania dywaników, kompresory.

Konkurencja

Cho% nie istniej" #adne oficjalne statystyki, uwzgl&dniaj"ce dok!ad-
n" liczb& myjni, to wed!ug szacunków jest ich w Polsce 4000-5000. 
Z tego ponad tysi"c to myjnie bezdotykowe, kolejny tysi"c myjnie 


