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czas na biznes serwis komputerowy

W dzisiejszych czasach komputery s! 
wsz"dzie: w domach, w firmach, fabrykach. 
U#atwiaj! prac" i dostarczaj! rozrywki. S! 
coraz szybsze i wydajniejsze. Ka$dy rok 
w bran$y komputerowej to ogromny post"p 
technologiczny. Cho% dzisiejszych komputerów 
nijak nie mo$na porówna% do tych sprzed kilku, 
kilkunastu lat, to maj! one jedn! wspóln! cech" 
– psuj! si" równie cz"sto jak dawniej i wci!$ 
wymagaj! napraw, konfigurowania lub obs#ugi 
serwisowej. Dlatego te$ serwis komputerowy 
wydaje si" przedsi"wzi"ciem, na us#ugi którego 
zapotrzebowanie niepr"dko przeminie.

Zbadamy rynek komputerowy oraz ustalimy, jakie urz!dzenia najcz"&ciej 
b"dziemy naprawia%. Przeanalizujemy zakres us#ug, jaki zaproponujemy 
klientom. Sprawdzimy, kogo trzeba zatrudni% w firmie oferuj!cej serwis 
komputerów oraz jak takie miejsce wyposa$y%.

Charakterystyka rynku

Rynek komputerowy ma si" w naszym kraju bardzo dobrze. Sprz"t kompute-
rowy jest jednym z tych, na którego zakupie Polacy nie oszcz"dzaj!. Ponadto 
cechuje nas rosn!ce zainteresowanie nowinkami technicznymi oraz gad$e-
tami. W ubieg#ym roku sprzedano w kraju ok. 2,3 mln nowych komputerów. 
Spo&ród wszystkich zakupionych w ubieg#ym roku wi"kszo&% stanowi#y te 
przeno&ne: desktopy, notebooki i netbooki. Dwie trzecie klientów stanowili 
klienci indywidualni, pozosta#a cz"&% sprz"tu trafi#a do firm i instytucji.
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Nie wiadomo natomiast, ile jest faktycznie wszystkich komputerów w Pol-
sce. Wed!ug szacunków GUS-u prawie 70% gospodarstw domowych ma na 
stanie przynajmniej jeden komputer. Dost"p do internetu w domu ma ok. 
65% Polaków. W ci#gu dwóch lat liczba gospodarstw domowych wyposa-
$onych w to urz#dzenie wzros!a a$ o ok. 15%. Znacznie zwi"kszy! si" tak$e 
odsetek gospodarstw w mniejszych miastach maj#cych komputer. Mo$e to 
by% czynnik istotny przy braniu pod uwag" lokalizacji na za!o$enie dzia!al-
no&ci.

Tak du$a liczba komputerów jest dla serwisów komputerowych bardzo 
korzystnym otoczeniem ekonomicznym i szans# na obs!ug" wielu z nich. 
Liczba nowych komputerów stwarza perspektywy na ich naprawy po za-
ko'czeniu ochrony gwarancyjnej.

Zwi"ksza si" tak$e liczba komputerów w firmach. W ma!ych i &rednich 
przedsi"biorstwach pracuje ok. 1,5 mln komputerów stacjonarnych i prze-
no&nych. (rednio na jedn# ma!# firm" przypada 9 urz#dze', natomiast na 
&redni# – 42. W ci#gu ostatnich 5 lat warto&ci te wzros!y o ok. 30%. Zarówno 
te ma!e, jak i troch" wi"ksze firmy wymieniaj# komputery na nowe &rednio 
co 4,5 roku. Okres ten uleg! wyd!u$eniu w ci#gu wspomnianych 5 lat o oko!o 
pó! roku. Na wynik ten znacz#cy wp!yw ma fakt, $e firmy wci#$ w niewy-
starczaj#cym stopniu wykorzystuj# unijne dotacje na popraw" konkuren-
cyjno&ci i innowacyjno&ci. Zauwa$alna jest pewna zale$no&% – im przychody 
firmy s# wi"ksze, tym korzystanie z funduszy wzrasta.

Cho% z perspektywy serwisów komputerowych ogólna liczba u$ytkowa-
nych komputerów w kraju jest bardzo wa$na, to o wiele istotniejszy b"-
dzie ich stan techniczny oraz kondycja. Wi"kszo&% z komputerów to urz#-
dzenia nowe lub nie starsze ni$ 3-4-letnie. Poza wiekiem urz#dze' niska 


