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czas na biznes firma cateringowa

Pocz!tki cateringu w Polsce nie nale"a#y do 
naj#atwiejszych. Zajmuj!cym si$ tego typu 
us#ugami firmom, które zacz$#y si$ pojawia% 
pod koniec lat 80. ubieg#ego wieku, wró"ono 
rych#y koniec. Jako argument przedstawiono 
konserwatywne podej&cie Polaków do kwestii 
przygotowywania posi#ków na zamówienie. 
Wielu sceptyków nie widzia#o sensu w zlecaniu 
przygotowania tradycyjnych da', które mo"na 
przecie" wykona% samemu lub z pomoc! 
zaprzyja(nionej „kucharki”. Racj$ mia#y 
jednak firmy, które walczy#y o utrzymanie 
na niesprzyjaj!cym wówczas rynku. Zmiany 
spo#eczno-polityczne, które wkrótce nadesz#y, 
pokaza#y, "e podj$te dzia#ania mia#y sens. 
Bran"a zacz$#a zyskiwa% na znaczeniu. Kolejny 
prze#om w postaci wst!pienia naszego kraju do 
Unii Europejskiej i otwierania granic przyniós# 
wzrost &wiadomo&ci obywateli oraz zmian$ 
ich przyzwyczaje'. Dzi& us#ugi cateringowe 
s! jednym z najwi$kszych i najmocniejszych 
sektorów bran"y gastronomicznej oraz HoReCa 
(Hotele, Restauracje, Catering).

Przeanalizujemy wspó#czesny rynek tego typu us#ug, sprawdzimy, co 
wchodzi w ich sk#ad, oraz jak na nim dzia#a%, aby móc liczy% na rozwój i kon-
kretne zyski.
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Charakterystyka rynku

Cho! ca"a bran#a gastronomiczna by"a jedn$ z niewielu, która nie od-
czu"a zbytnio skutków kryzysu i która ro%nie z roku na rok, to w jej ramach 
poszczególne segmenty przechodz$ cykliczne wahania.

Jednym z nich jest w"a%nie catering, którego dynamiczny rozwój 
w 2009 r. powa#nie wyhamowa"y problemy w gospodarce %wiatowej. Wzro-
sty z ostatnich dwóch lat pokazuj$ jednak, #e koniunktura w tym sektorze 
powróci"a.

Rynek us"ug cateringowych powoli si& nasyca, jednak wszystko wskazu-
je na to, #e przed nim jeszcze d"ugie lata rozwoju. Zwi$zane jest to z wci$# 
du#ym potencja"em wynikaj$cym z preferencji Polaków. Na jedzenie poza 
domem wydaj$ oni tylko ok. 5% domowego bud#etu, podczas gdy np. Niem-
cy ok. 35% a Amerykanie nawet 50%. Wed"ug „Gazety Prawnej” rynek ten 
charakteryzuje si& wzrostem w tempie 15-30% rocznie.

Najwi&ksz$ jego cz&%! – ok. 80% – stanowi tzw. catering koncesyjny. Jego 
odbiorcami s$ g"ównie firmy, które korzystaj$ z us"ug firm cateringowych 
w ramach obs"ugi bankietów, pikników, konferencji, eventów, koncertów czy 
dostarczania posi"ków dla pracowników.

Pozosta"a cz&%! rynku nale#y w g"ównej mierze do tzw. cateringu kon-
traktowego. Jest on opanowany przez najwi&kszych przedstawicieli bran#y, 
którzy podpisuj$ w jego ramach 2-3 letnie kontrakty na us"ugi cateringowe 
i zbiorowego #ywienia ze szko"ami, szpitalami, o%rodkami pomocy spo"ecz-
nej, sanatoriami, a tak#e firmami. Warto%! tylko tego sektora jest wyce-
niana na ok. 2,5 mld z", za% ca"ego rynku cateringowego – na ok. 20 mld z".


