
2

czas na biznes us!ugi fotograficzne

Nie sprawdzi!y si" prognozy pesymistów 
wieszcz#cych koniec tradycyjnych zak!adów 
fotograficznych. Niestety, wielu z nich 
zap!aci!o wysok# cen" upad!o$ci za brak 
umiej"tno$ci dostosowania si" do realiów 
cyfrowego $wiata, w którym ka%dy mo%e tanim 
kosztem zrobi& i wydrukowa& sobie zdj"cia. 
Ci, którzy post"p techniczny uczynili swoim 
sprzymierze'cem, z powodzeniem kontynuuj# 
dzia!alno$&, eksploruj#c nisze niedost"pne dla 
marketowych „cyfrówek”. Wej$cie w biznes 
fotograficzny z odpowiedni# strategi# wydaje 
si" zatem ciekawym pomys!em na w!asn# 
dzia!alno$&, szczególnie dla pasjonatów i osób 
z do$wiadczeniem w dziedzinie fotografii.

Sprawdzimy, jaki przyj#& model biznesowy w prowadzeniu firmy $wiadcz#-
cej us!ugi fotograficzne, jak wygl#da rynek w dobie panowania wszechobec-
nych aparatów cyfrowych i czy mimo tego mo%na zarobi& na wywo!ywaniu 
i wykonywaniu profesjonalnych zdj"&.

Charakterystyka rynku

Jednym z g!ównych (róde! zlece', jakie nale%y bra& pod uwag" w kontek$cie 
tego przedsi"wzi"cia, jest rynek weselny, warty ok. 7 mld z!. Spora cz"$& tej 
kwoty trafia do osób i podmiotów odpowiedzialnych za przygotowanie sesji 
$lubnych i zdj"ciowych dokumentacji wesel.
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Poza tym wci!" istnieje zapotrzebowanie na wykonywanie zdj#$ do doku-
mentów urz#dowych – paszportów, dowodów osobistych itp. Zmieniaj!ce 
si# co kilka lat przepisy wymuszaj! od%wie"enie starych dokumentów, co 
sprowadza do zak&adów fotograficznych nowe fale klientów.

Konkurencja

Najwi#ksz! konkurencj# dla zak&adów fotograficznych stanowi!... domowe 
urz!dzenia do fotografowania. Coraz ta'sze aparaty cyfrowe, drukarki do 
zdj#$ ju" za kilkaset z&otych i ogólnie dost#pny papier fotograficzny stwa-
rzaj! mo"liwo%ci przeniesienia zdj#cia z aparatu na papier ka"demu, kto ma 
w domu odpowiedni sprz#t. Mimo "e jest on coraz ta'szy, to wci!" dla osób, 
które wywo&uj! zdj#cia sporadycznie, korzystniejsze cenowo i pewniejsze 
jako%ciowo b#dzie skorzystanie z us&ug zak&adu takiego jak nasz.

W ka"dym, nawet najmniejszym mie%cie dzia&aj! zak&ady fotograficzne. 
Wiele z nich to rodzinne firmy, które pomimo wielkiego post#pu technicz-
nego obecne s! na rynku od dziesi!tek lat. Dzi#ki bogatej tradycji oraz 
umiej#tnemu dostosowaniu si# do obecnych realiów ciesz! si# wci!" spor! 
popularno%ci!. Cz#%$ z takich zak&adów przegra&a jednak nierówn! walk# 
z nag&! ekspansj! aparatów cyfrowych. Konkurowanie z zak&adami o wyro-
bionej renomie mo"e by$ trudne.

W obszarze wywo&ywania zdj#$ z aparatów cyfrowych powa"n! konkuren-
cj#, szczególnie w wi#kszych miastach, stanowi! hipermarkety oraz sklepy, 
takie jak np. drogerie Rossmann. Oferuj! one mo"liwo%$ samoobs&ugo-
wego zlecania oraz odbioru odbitek zdj#$. Ich us&ugi s! przez to znacznie 


