
Do bra ko niunk tu ra to nie wszyst ko, cze -
go po trze ba, aby no we przed się bior stwo
prze kro czy ło szyb ko próg ren tow no ści.
Li czy się od po wied ni ti ming, czy li umie -
jęt ne roz po zna wa nie okre sów, w któ rych
dzia ła nia biz ne so we na po szcze gól nych
ryn kach prze ło żą się na naj więk sze ko -
rzy ści. Po kry zy so wym za ci ska niu pa sa w
2009 r. nad szedł czas na po now ne od krę -
ce nie kur ka z na kła da mi in we sty cyj ny mi. 

Wio sen ny głód
An kie ta „Wła sne go Biz ne su” prze pro wa -
dzo na w gru pie stu fran czy zo daw ców z
róż nych branż po ka za ła, że przed się bior -
cy, gdy by chcie li otwo rzyć ko lej ną fir mę
w in nym niż do tych czas sek to rze biz ne -
su, chęt nie wy bra li by ga stro no mię. Po zo -
sta je tyl ko py ta nie, kie dy nad cho dzi naj -
lep szy mo ment na otwar cie wła sne go
lo ka lu. Zda niem pre ze sa sie ci we ge ta -
riań skich re stau ra cji Gre en Way, Je rze go
Szkol nic kie go, wszyst ko za le ży od te go,
czy otwie ra my lo kal w cen trum han dlo -
wym, czy na uli cy. 

– W pierw szym przy pad ku naj lep szy
mo ment na otwar cie przy cho dzi przed
świę ta mi Bo że go Na ro dze nia. Wte dy trze -
ba wy star to wać naj póź niej pół mie sią ca

wcze śniej, że by za ła pać się na naj więk -
szych ruch w ga le riach han dlo wych –
twier dzi Szkol nic ki. – Zu peł nie ina czej
jest z lo ka la mi dzia ła ją cy mi po za cen tra -

mi han dlo wy mi. Tu ob ro ty za le żą od spe -
cy fi ki mia sta. Je śli są to miej sco wo ści tu -
ry stycz ne, trze ba ce lo wać w okres wa ka -
cji. W tym sa mym cza sie spa da ją jed nak
utar gi lo ka li w więk szych mia stach, bo lu -
dzie jeż dżą na urlo py. Do otwar cia re stau -
ra cji w ku ror cie wcza so wym trze ba przy -
go to wać się na ty le wcze śnie, by zdą żyć
przed se zo nem.

Jak za zna cza pre zes Gre en Waya, przy
pla no wa niu otwar cia na le ży wziąć pod
uwa gę okres przy go to wań, któ ry w za leż -
no ści od spraw no ści dzia ła nia przed się -
bior cy mo że trwać od pół to ra do trzech
mie się cy. 

– Lo kal trze ba przy sto so wać, zdo być
od po wied nie po zwo le nia i za trud nić pra -
cow ni ków – mó wi Szkol nic ki. – To wy -
ma ga cza su. Naj bar dziej cza so chłon ne są
kwe stie ad mi ni stra cyj ne i sa ne pid. 

Ruch w ga stro no mii za le ży też od pór
ro ku. Sy tu acja na tym ryn ku wy glą da o
wie le le piej w la to niż w zi mę. Fi lo zo fia
punk tu al ne go otwar cia lo ka lu po le ga na
zna le zie niu ta kie go mo men tu, któ ry po -
zwo lił by na osią gnię cie peł nych mo cy
prze ro bo wych punk tu ga stro no micz ne -
go wła śnie w szczy cie se zo nu. 

– Na pod sta wie wła sne go do świad cze -
nia w bran ży mo gę zde cy do wa nie stwier -
dzić, że naj le piej jest przy go to wać się do
uru cho mie nia lo ka lu zi mą, a otwo rzyć go
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Dobry czas 
na własną firmę
Sukces w biznesie zależy w dużym stopniu od momentu, w którym
zaczniemy prowadzić działalność gospodarczą. Zanim postanowimy
ostatecznie porzucić kierat etatowca i przejść na swoje, 
warto upewnić się, czy wybraliśmy dobry czas na otwarcie firmy. 

Marcin Ciesielski
właściciel franczyzowej sieci
pizzerii Stopiątka

Najlepiej jest przygotować się
do uruchomienia pizzerii zimą,
a otworzyć ją na wiosnę. Zima to
dobry czas na szukanie lokalizacji
i prowadzenie remontów,
natomiast kiedy nadchodzą
cieplejsze miesiące, ludzie chętniej
przebywają i jedzą poza domem.

Grzegorz Morawski 



na wio snę – mó wi Mar cin Cie siel ski, wła -
ści ciel fran czy zo wej sie ci piz ze rii Sto piąt -
ka. – Zi ma to do bry czas na szu ka nie lo -
ka li za cji i pro wa dze nie re mon tów, kie dy
nad cho dzą cie plej sze mie sią ce lu dzie chęt -
niej prze by wa ją i je dzą po za do mem. 

De kolt co raz więk szy 
Wio sną roz kwi ta tak że bran ża ar ty ku łów
dla zdro wia i uro dy. Po zi mo wym le tar -
gu za czy na ją bu dzić się w nas hor mo ny, a
po wiew wio sen ne go po wie trza po wo du -
je, że ma my ocho tę wy glą dać atrak cyj nie.
Wów czas zwłasz cza żeń ska część klien te -
li przy pusz cza zbio ro wy szturm na za kła -
dy fry zjer skie, sa lo ny uro dy, a tak że skle -
py z bi żu te rią. 

– Na wio snę ko bie ty zrzu ca ją płasz cze,
od sła nia ją de kol ty, pra gną po ka zać sie bie
od naj pięk niej szej stro ny i ozda bia ją  swo -
je cia ło bi żu te rią. Wte dy w bran ży ruch
się na si la – mó wi Ma rze na Łyszcz, dy rek -
tor han dlo wy sie ci skle pów z bi żu te rią
Ada Plus. 

Przed sta wi ciel ka sie ci przy zna je wpraw -
dzie, że zwięk szo ne ob ro ty ob ser wu je też
przed świę ta mi Bo że go Na ro dze nia. To
jed nak nic dziw ne go w sek to rze han dlu,

bo przed Gwiazd ką sprze daż za wsze
wzra sta.  

– Wio sna to tak że naj lep szy mo ment
na otwar cie sa lo nu fry zjer skie go – mó -
wi Alek san dra Ska wi niak z sa lo nu fry -
zjer skie go Eric Sti pa. – Kie dy prze sta je -
my no sić na kry cia gło wy, au to ma tycz nie
więk szą wa gę przy wią zu je my do wy glą -
du fry zu ry. 

Sro ga zi ma dla biz ne su 
Rów nież bran ża tu ry stycz na no tu je wyż -
sze ob ro ty w cza sie wio sny i la ta. Biu ro
po dró ży naj le piej otwo rzyć więc przed
na dej ściem wa ka cji. Jak jed nak wska zu je
To masz Ko zi kow ski z fir my Ostat nie -
miej sca.pl, roz po czę cie dzia łal no ści w
szczy cie se zo nu nie sie ze so bą pew ne za -
gro że nia biz ne so we. 

– Zi mą ob ro ty w tu ry sty ce spa da ją
mniej wię cej o 50 proc. – mó wi Ko zi kow -
ski. – Je śli ktoś za czy na dzia łal ność na
tym ryn ku w la to, to mo że nie prze trwać
zde rze nia z rze czy wi sto ścią po se zo nie.
Wszyst ko dla te go że w se zo nie klien ci
wa lą drzwia mi i okna mi, a przed się bior -
ca za do wo lo ny li czy zy ski. Póź niej nad -
cho dzą gor sze mie sią ce i oka zu je się, że
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� Marzena Łyszcz
dyrektor handlowy sieci sklepów
z biżuterią Ada Plus

Wiosną kobiety zrzucają płaszcze
i odsłaniają dekolty. Pragną
pokazać siebie od najpiękniejszej
strony ozdabiają swoje ciało 
biżuterią. Wtedy 
obroty branży 
jubilerskiej rosną.
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