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czas na biznes hotel dla zwierz!t

Ka!dy z w"a#cicieli domowego zwierzaka pr$dzej 
czy pó%niej staje w obliczu problemu zwi&zanego 
z opuszczeniem swojego pupila na d"u!ej ni! 
kilka godzin. Nie wszystkie zwierz$ta mog& lub 
lubi& podró!owa' ze swoimi opiekunami. Wci&! 
tak!e niewiele jest hoteli, kwater czy pensjonatów 
zgadzaj&cych si$ na pobyt zwierz&t na ich terenie. 
W sytuacji gdy nie mo!emy liczy' na pomoc 
rodziny lub s&siadów podczas naszej nieobecno#ci, 
najmniej polecanym wyj#ciem jest oddanie pupila 
do schroniska. Du!o lepszym rozwi&zaniem jest 
wys"anie go na krótkie „wakacje” do jednego 
z coraz liczniejszych hoteli dla zwierz&t.

Przyjrzymy si$ tego typu przedsi$wzi$ciom, które pocz&tkowo funkcjono-
wa"y ju! w latach 90. ubieg"ego wieku jako jedna z us"ug #wiadczonych przez 
gabinety weterynaryjne. Dzisiejsze hotele dla czworonogów to profesjonalne 
miejsca, w których zwierz$ta mog& otrzyma' wszystko, co niezb$dne pod-
czas nieobecno#ci ich w"a#cicieli. Sprawdzimy, z jakimi wyrzeczeniami wi&!e 
si$ ten biznes i czy jest on atrakcyjnym %ród"em utrzymania.

Charakterystyka rynku

(rednio co trzeci Polak ma w domu zwierz$. Najwi$cej w polskich gospo-
darstwach jest psów i kotów – ponad 14 mln. Doliczaj&c do tego wszystkie 
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pozosta!e zwierz"ta #yj$ce w naszych domach – np. fretki, króliki, gady, p!a-
zy, ptaki itp. – stanowi to bardzo du#$ grup" potencjalnych „go%ci” hoteli dla 
zwierz$t. Wraz z rosn$cym poziomem zamo#no%ci spo!ecze&stwa rosn$ 
tak#e wydatki na zwierz"ta, które traktowane s$ cz"sto jako pe!noprawni 
domownicy. Dzisiaj specjalne karmy, smako!yki, ubranka, szkolenia, hotele 
czy nawet cmentarze dla czworonogów coraz rzadziej s$ traktowane jako 
fanaberia i snobizm zamo#nych w!a%cicieli. W zwi$zku z tym powstaje co-
raz wi"cej miejsc, gdzie w!a%ciciele mogliby odda' swoich pupili pod odpo-
wiedni$ opiek" podczas np. wakacyjnego wyjazdu czy d!u#szej delegacji.

Rynek tego typu us!ug jest wci$# perspektywiczny, a zbyt ma!a liczba 
istniej$cych hoteli nie zaspokaja rosn$cego na nie zapotrzebowania. Jed-
nocze%nie istniej$ce placówki wzorem rynków zachodnich zaczynaj$ spe-
cjalizowa' si" w np. konkretnych gatunkach, poszerzaj$ zakres us!ug o np. 
korekt" zachowa& i szkolenia zwierz$t oraz stale podnosz$ standard swo-
ich obiektów.

Najwi"ksze obroty hotele dla zwierz$t generuj$ w okresach typowych 
dla wyjazdów w!a%cicieli zwierz$t. Najlepszym okresem s$ wakacje i fe-
rie zimowe, ale tak#e wszelkie przerwy zwi$zane ze %wi"tami czy d!ugimi 
weekendami.

Konkurencja

W Polsce dzia!a kilkaset profesjonalnych hoteli dla zwierz$t. Z regu!y 
s$ one zlokalizowane w granicach administracyjnych najwi"kszych miast, 
gdzie konkurencja jest najwi"ksza. Najwi"ksze zag"szczenie wyst"pu-
je w okolicach stolicy – dzia!a tam ju# ok. 30 takich obiektów. W obr"bie 


