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czas na biznes warsztat car audio

Krystalicznie czysty d!wi"k, mocne i g#"bokie basy, 
ekrany LCD, odtwarzacze DVD, procesory d!wi"ku 
i poz#acane kable najwy$szej jako%ci – to nie opis 
wyposa$enia profesjonalnie urz&dzonej domowej 
sali kinowej audiofila, lecz zestaw, który mo$e 
znale!' si" na pok#adzie praktycznie ka$dego 
auta. By móc podczas podró$y autem cieszy' 
si" idealnie zestrojonym sprz"tem graj&cym 
najwy$szej klasy, nale$y uprzednio odwiedzi' 
jeden z wyspecjalizowanych warsztatów car 
audio. My sprawdzimy, czy wysokie i niskie tony 
potrafi& zabrzmie' tak jak przepis na udany 
biznes.

Sprawdzimy, na jakie zamówienia b"dziemy mogli liczy', prowadz&c tak& 
dzia#alno%', jak wyposa$y' warsztat, by móc wywi&zywa' si" ze zlece( na 
czas, oraz jakie umiej"tno%ci powinni mie' nasi pracownicy. Policzymy tak-
$e wszelkie koszty i mo$liwe do osi&gni"cia zyski.

Charakterystyka rynku

Jeszcze kilka lat temu seryjne wyposa$enie aut obejmowa#o fabryczn& in-
stalacj" audio o do%' s#abej jako%ci. Producenci samochodów zacz"li jednak 
dostrzega' preferencje klientów i oferuj& coraz cz"%ciej zestawy fabrycz-
ne z urz&dzeniami i instalacjami czo#owych producentów audio. Cho' ich 
jako%' jest coraz lepsza, to jednak wci&$ istnieje du$a grupa klientów, dla 
których oferta fabryki samochodów jest niewystarczaj&ca. W%ród nich s& 
pasjonaci tuningu, dla których najwa$niejsza b"dzie du$a moc zestawu 
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oraz bardzo g!"bokie basy i atrakcyjne wizualnie, cz"sto te# pod$wietlane 
zabudowy komponuj%ce si" z pozosta!ymi elementami tuningu optycznego 
czy mechanicznego. Bardzo wa#n% grup" stanowi% tak#e audiofile. S% to 
bardzo wymagaj%cy klienci o bardzo du#ej tzw. $wiadomo$ci muzycznej, 
dla których najwa#niejsza b"dzie krystaliczna czysto$& d'wi"ku, najwy#-
sza jako$& zainstalowanego w aucie sprz"tu oraz dyskretnie zamontowane 
urz%dzenia. Cho& jest to grupa niewielka, to jej przedstawiciele s% sk!onni 
jednorazowo wyda& znaczne sumy na sprz"t graj%cy i akcesoria z najwy#-
szej pó!ki. Poza tym warsztaty car audio mog% liczy& na standardowe za-
mówienia instalacji radioodtwarzaczy, g!o$ników, ich napraw czy monta#u 
zestawów g!o$nomówi%cych.

Rynek warsztatów car audio jest do$& stabilny i podzielony pomi"dzy firmy, 
które zd%#y!y wyrobi& sobie renom". Dlatego te# by na nim zaistnie&, trzeba 
mie& odpowiednie zaplecze w postaci do$wiadczonych pracowników i pod-
j%& skuteczne dzia!ania marketingowe.

Konkurencja

W Polsce dzia!a kilkadziesi%t specjalistycznych warsztatów car audio. Z re-
gu!y zlokalizowane s% one w wi"kszych miastach – a wi"c tam, gdzie naj-
wi"ksza jest zarówno konkurencja, jak i liczba potencjalnych klientów.

Niezale#ne warsztaty car audio pojawi!y si" w odpowiedzi na ubog% ofer-
t" producentów i dilerów samochodowych. Ich oferta w tym zakresie jest 
w dalszym ci%gu uboga, dlatego te# nie b"d% one stanowi& konkurencji dla 
nas i dla firm podobnych do naszej.


