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Au to ma ty ven din go we, sto iska z bi żu -
te rią czy ko sme ty ka mi to tyl ko nie któ re
spo so by roz bu do wa nia ofer ty ist nie ją -
cej pla ców ki bez in ge ren cji w jej pod sta -
wo wą dzia łal ność. Wła ści cie le skle pów
chcą tak nie tyl ko po sze rzyć swo ją ofer -
tę pro duk to wą, lecz tak że zdo być no -
wych klien tów, któ rzy zwa bie ni do skle -
pu sto iskiem zna nej mar ki zo sta wią w
nim tro chę wię cej gro sza. 

Wie le firm fran czy zo wych ofe ru je
part ne rom moż li wość sprze da ży swo -
ich pro duk tów w ra mach już pro wa -
dzo nej dzia łal no ści. Naj czę ściej nie
wią że się to z dia me tral ny mi zmia na mi
w skle pie, a je dy ne kosz ty, ja kie trze ba
po nieść, to wy dat ki zwią za ne z za to wa -
ro wa niem te go punk tu. Fran czy zo daw -
cy ofe ru ją naj czę ściej go to we sto iska,
któ re wy star czy wsta wić w wy dzie lo -
nym miej scu w skle pie, a póź niej dbać
o je go za opa trze nie. 

Wa bi kiem na klien tów mo gą być róż -
ne pro duk ty, wszyst ko za le ży od te go,
ja ki jest pro fil dzia łal no ści skle pu. No wa
ofer ta po win na być kom ple men tar na z
do tych cza so wym asor ty men tem. Dzię -
ki te mu sta li klien ci bę dą mo gli nie tyl -
ko ku pić pro duk ty, któ re zna ją i lu bią od
wie lu lat, ale też do brać do nich do dat -
ki, któ re bę dą  krop ką nad „i”. 

– Du ża część na szych sto isk funk cjo -
nu je ja ko uzu peł nie nie ist nie ją ce go już
punk tu han dlo we go lub usłu go we go.
Dzię ki te mu wła ści ciel mo że uzy skać
wyż szy do chód, czę sto bez po no sze nia
do dat ko wych kosz tów zwią za nych z
wy naj mem po wierzch ni czy za trud -
nie niem no wych pra cow ni ków. Wy -
ko rzy stu je po pro stu wol ne za so by,
któ ry mi dys po nu je  – mó wi Grze gorz
Miesz kal ski, mar ke ting me ne dżer w
fir mie Lan war Co sme tics, któ ra roz -
wi ja sieć sto isk z ko sme ty ka mi Par -
fum Bar.

Nie któ re dzia ły go spo dar ki są bar -
dziej od por ne na za wi ro wa nia go spo -
dar cze, na le ży do nich m.in. bran ża ju -
bi ler ska. Po pyt na bi żu te rię nie pod le ga
gwał tow nym wa ha niom ko niunk tu ry,

a sto isko z wy ro ba mi ze sre bra czy ka -
mie ni szla chet nych pod nie sie pre stiż
da ne go miej sca. Dla te go wie le osób 
de cy du je się wzbo ga cić swo ją pla ców -
kę o sto isko ju bi ler skie. Naj czę ściej ta -
kie punk ty po ja wia ją się w skle pach z
odzie żą, ale moż na je zna leźć rów nież
w skle pach z pa miąt ka mi czy rę ko dzie -
łem.

No wy to war w skle pie za wsze ro dzi w
klien tach no we po trze by, a sprze daw cy
gwa ran tu je wzrost ob ro tów i zy sków
przy tych sa mych kosz tach utrzy ma nia
i ob słu gi skle pu. W przy pad ku srebr nej
bi żu te rii moż na osią gnąć du ży do dat ko -
wy zysk, prze zna cza jąc na sto isko nie -
wiel ką po wierzch nię, w na szej sie ci mo -
gą to być już 2 m2 – mó wi Ma rze na
Łyszcz, dy rek tor han dlo wy sie ci Ada
Plus. – Po za tym sprze daż bi żu te rii w
skle pie wpły wa po zy tyw nie na je go wi -
ze ru nek i pod no si pre stiż, zwłasz cza je -
śli są to wy ro by bar dzo do bre ja ko ścio -

wo, ma ją ce cie ka we wzor nic two, i oczy -
wi ście mar ko we. 

Ko lej nym spo so bem na do dat ko wy
za ro bek mo że być za kup au to ma tu ven -
din go we go, któ rych w Pol sce dzia ła ok.
30 tys. To cią gle nie wie le, bo na za cho -
dzie Eu ro py czy w kra jach Ame ry ki
Pół noc nej ich ilość jest li czo na w set -
kach ty się cy. Da ne te po ka zu ją, jak wie -
le ma my jesz cze do zro bie nia, ale też ry -
su ją w ja snych bar wach per spek ty wy
ca łej bran ży, bo Po la cy co raz chęt niej
wrzu ca ją pie nią dze do au to ma tów i wyj -
mu ją z niej co raz wię cej no wych pro -
duk tów. 

Brak róż no rod no ści dzia ła ją cych na
pol skim ryn ku ma szyn ven din go wych
da je moż li wo ści wy ko rzy sta nia no wych
tech no lo gii i sprze da ży za ich po śred -
nic twem no wych pro duk tów – mó wi
Grze gorz Ka szu ba, wła ści ciel fir my
Tech no Ser wis zaj mu ją cej się dys try bu -
cją ma szyn Piz za Ape ti ta. – Bio rąc pod

Nowakowski
rozdaje 
pieniądze 20

Magdalena Krocz Biznes 
bez wysokich
nakładów

Grzegorz
Mieszkalski
marketing menedżer 
w firmie Lanwar
Cosmetics

Duża część naszych
stoisk funkcjonuje jako
uzupełnienie
istniejącego już punktu
handlowego lub
usługowego. Dzięki
temu właściciel może
uzyskać wyższy dochód,
często bez ponoszenia
dodatkowych kosztów
związanych z wynajmem
powierzchni czy
zatrudnieniem nowych
pracowników.
Wykorzystuje po prostu
wolne zasoby, którymi
dysponuje.
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uwa gę dy na micz ne tem po ży cia oraz
ko niecz ność szyb kie go do stę pu do żyw -
no ści, roz wój sprze da ży z au to ma tów,
nie tyl ko na po jów i prze ką sek, ale rów -
nież cie płych dań ta kich jak piz za, bę -
dzie co raz bar dziej atrak cyj nym roz wią -
za niem.

Nie stro ni my od au to ma tów ha zar -
do wych i gier zręcz no ścio wych, a na na -
szych uli cach po ja wia ją się też ma szy ny
sprze da ją ce ga ze ty, bi le ty, le kar stwa, ła -
du ją ce ba te rie w te le fo nach ko mór ko -
wych czy umoż li wia ją ce do stęp do In -
ter ne tu. Jed nak cią gle naj po pu lar niej sze
są urzą dze nia ofe ru ją ce pro duk ty spo -
żyw cze: na po je zim ne i go rą ce, sło dy cze,
ka nap ki. Piz za z au to ma tu jest no wo -
ścią.

– Na sze au to ma ty do sprze da ży piz zy
róż nią się od in nych spo ty ka nych na
ryn ku. Piz za po wsta je w nich od po cząt -
ku do koń ca, a uży wa ne są do te go wy -
łącz nie świe że, a nie mro żo ne skład ni -
ki. W ma szy nie wy ra bia ne jest cia sto,
do da wa ne są ko lej ne skład ni ki wy bra ne
przez klien ta, a na ko niec ca łość wy pie -
ka na jest w pie cu. Oczy wi ście au to ma ty
mu szą być ca ły czas mo ni to ro wa ne, np.
pod ką tem do stęp no ści wszyst kich
skład ni ków czy za pew nie nia wła ści wej

tem pe ra tu ry prze cho wy wa nia pro duk -
tów – mó wi Grze gorz Ka szu ba. – Fran -
czy zo bior cy de cy du ją się przy stą pić do
te go pro jek tu z dwóch wzglę dów. Po
pierw sze wy ma ga on mniej szych na kła -
dów in we sty cyj nych niż otwar cie no we -
go lo ka lu ga stro no micz ne go czy na wet
po więk sze nie już ist nie ją cej pla ców ki.
Dru gi po wód to nie wąt pli wa in no wa -
cyj ność pro jek tu. Nie spo ty ka na do tej
po ry for ma sprze da ży świe żej piz zy oraz
wy so ka ja kość pro duk tu bu dzi za in te re -
so wa nie i cie ka wość klien tów. Ta ka sy -
tu acja nie tyl ko pro wa dzi do wzro stu
atrak cyj no ści lo ka lu, ale rów nież ma
wpływ na po zy ska nie no wej gru py klien -
tów – do da je Ka szu ba. 

Au to ma ty ven din go we nie na le żą do
naj tań szych. Koszt za ku pu jed ne go urzą -
dze nia wa ha się od kil ku do na wet kil -
ku dzie się ciu tys. zł. Urzą dze nie moż na
też wziąć w le asing, wy dzier ża wić, a na -
wet do stać za dar mo od fran czy zo daw cy.
De cy du jąc się na au to mat ven din go wy,
trze ba li czyć się jesz cze z kosz ta mi do -
zo ru, za opa trze nia i ser wi su urzą dze nia.
W nie któ rych przy pad kach trze ba też
po nieść kosz ty wy na ję cia po wierzch ni
pod ma szy nę. 
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Bo ważny jest prestiż

Marzena Łyszcz
dyrektor handlowy 
sieci Ada Plus

Nowy towar w sklepie zawsze
rodzi w klientach nowe potrzeby,
a sprzedawcy gwarantuje wzrost
obrotów i zysków przy tych
samych kosztach utrzymania 
i obsługi placówki. Poza tym
sprzedaż biżuterii w sklepie
wpływa pozytywnie na jego
wizerunek i podnosi prestiż,
zwłaszcza jeśli są to wyroby
bardzo dobre jakościowo, mające
ciekawe wzornictwo, i oczywiście
markowe.

Do automatu mamy
coraz bliżej

Grzegorz Kaszuba
właściciel firmy Techno Serwis
zajmującej się dystrybucją
maszyn Pizza Apetita

Biorąc pod uwagę dynamiczne
tempo życia oraz konieczność
szybkiego dostępu do żywności,
rozwój sprzedaży z automatów,
nie tylko napojów i przekąsek, ale
również ciepłych dań takich jak
pizza, będzie coraz bardziej
atrakcyjnym rozwiązaniem dla
klientów.
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