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czas na biznes klub muzyczny

Tak zwany dryg taneczny ka!dy z nas ma podobno 
w genach. U niektórych wyst"puje on w silnym 
u#pieniu, innym na d$wi"k muzyki nogi same 
rw% si" do ta&ca. Zarówno ci, którzy mogliby nie 
schodzi' z parkietu, jak i ci podpieraj%cy #ciany 
oraz przyjmuj%cy rol" obserwatorów od zawsze 
przejawiali ch"' spotykania si" w miejscach, gdzie 
mogliby realizowa' swoje preferencje . Dawniej 
by(y to dancingi, pó$niej nasta(a era dyskotek, 
dzi# króluj% modne kluby muzyczne. Cho' 
w ka!dym z nich chodzi o to samo – dobr% zabaw", 
to ju! ró!nice w ich prowadzeniu s% istotne 
dla w(a#cicieli takich miejsc. Z racji panowania 
klubów w dzisiejszym #wiecie miejskiej rozrywki 
przyjrzymy si" im z bliska.

Sprawdzimy, jaki model dzia(alno#ci mo!na przyj%', prowadz%c klub, jak 
i w co takie miejsce wyposa!y' oraz co trzeba zaoferowa', by uczyni' z nie-
go popularne miejsce przynosz%ce zyski.

Charakterystyka rynku

Rynek lokali z parkietem tanecznym mo!na zasadniczo podzieli' na 
trzy typy. Pierwszym z nich s% klasyczne dyskoteki. W ci%gu ostatnich 
kilku lat przesz(y one prawdziw% rewolucj". Nie zmieni(a si" jedynie ich 
lokalizacja i grupa docelowa. Tak jak dawniej s% to miejsca zlokalizowa-
ne na terenach wiejskich, do których zje!d!a m(odzie! z okolicznych wio-
sek, a w przypadku tych najwi"kszych – nawet z ca(ego regionu. Dawniej 
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dyskoteki organizowano g!ównie w niewielkich remizach stra"ackich. Dzi# 
s$ to ogromne kluby mieszcz$ce kilka tysi%cy osób, z parkingiem, barem, 
profesjonalnym nag!o#nieniem i o#wietleniem.

Zupe!nie inaczej wygl$da kwestia miejsc do pota&czenia zlokalizowa-
nych w miastach. Funkcjonuj$ tam zwykle mniejsze kluby, których oferta 
skierowana jest do zupe!nie innego grona klientów. O ile wiejskie dyskoteki 
odbywaj$ si% tylko w weekendy, to modne miejskie kluby dzia!aj$ praktycz-
nie od poniedzia!ku do soboty, a w#ród ich bywalców najcz%#ciej mo"na 
spotka' studentów oraz osoby w wieku do ok. 35. roku "ycia. Cz%#' z tych 
miejsc to lokale, które w dzie& s$ restauracjami i miejscami do spotka&, za# 
wieczorem zamieniaj$ si% w kluby taneczne.

Trzecim typem miejsc s$ dobrze znane z poprzedniego ustroju dancingi. 
Cho' jest ich coraz mniej, to w praktycznie ka"dym wi%kszym mie#cie zna-
le(' mo"na przynajmniej jedno miejsce tego typu. Najwi%ksze ich skupiska 
dzia!aj$ w miejscowo#ciach nadmorskich i w znanych kurortach uzdrowi-
skach – #rednia wieku ich go#ci przekracza 50. rok "ycia.

Konkurencja

Rywalizacja o klientów we wspomnianych wcze#niej lokalach odbywa 
si% praktycznie tylko w obr%bie danego typu miejsca. Spowodowane jest 
to tym, "e nie ma w!a#ciwie przep!ywu pomi%dzy klientami dyskotek, miej-
skich klubów i dancingów.

Najwi%ksza rywalizacja jest pomi%dzy klubami miejskimi. Z racji tego, 
"e w zale"no#ci od wielko#ci miasta dzia!a w nim od kilku do kilkunastu 


