
 

 

 

Twój biznes 

Pierwsze kroki w branży… 

 

Marzysz o własnej działalności w branży 

kosmetycznej? Masz pomysł, w jaki sposób 

się wyróżnić? Może masz dobry lokal i nie 

wiesz, jak go zagospodarować? W każdym z 

powyższych przypadków tym, czego  potrzebujesz w pierwszej kolejności, jest dokładna 

analiza wielu czynników. Zanim zaczniesz działać, dobrze określ pomysł na biznes, oceń 

swój potencjał, no i oczywiście zbadaj opłacalność przedsięwzięcia. 

 

Zacznij od produktu – zdefiniuj, w jakim sektorze rynku będziesz działać (czy będzie to rynek 

usług kosmetycznych, spa & wellness, czy może sklep/hurtownia zaopatrująca profesjonalne 

salony kosmetyczne lub dystrybucja konkretnej marki). Zastanów się, jakiego typu usługi 

będziesz świadczyć: sprzedaż, usługi czy może szkolenia? Kiedy wypiszesz na kartce 

wszystkie planowane usługi lub produkty, spójrz na nie i odpowiedz sobie na pytanie: na 

czym polega przewaga rynkowa tego produktu? Dlaczego klienci zainteresowani będą 

zakupem właśnie tej usługi? Warto mieć świadomość, co wyróżnia Twoje produkty na tle 

konkurencji. Czasem nie jest to widoczne na pierwszy rzut oka. Wydaje się, że oferta salonów 

kosmetycznych jest ujednolicona i prawie każdy oferuje podobne produkty – pójście tym 

torem myślenia niewiele da przy planowaniu własnego biznesu. Skup się na tym, co wyróżnia 

Twoje produkty i sposób działania. Może to być innowacyjna usługa, której nie świadczy 

konkurencja. Możesz też wyróżniać się profesjonalnym podejściem do klienta i szczycić się 

posiadaniem najlepszych fachowców w danych dziedzinach. Być może tym, co sprawia, że 

przykujesz uwagę klientów, jest niebanalne zestawienie  produktów z różnych rynków (np. 

usługi kosmetyczne połączone z salą zabaw dla dzieci, co przyciąga konkretny typ klienta – 

młode mamy). Znajdź Twój atut i umiejętnie go wyeksponuj.  

 

KLIENCI I RYNEK 

Przemyśl, do jakich klientów skierowane są Twoje usługi. Jaki typ klienta najchętniej 



sięgnie po oferowane przez Ciebie produkty? Weź pod uwagę wiek (czy Twoi klienci to 

głównie osoby między 30. a 40. rokiem życia, może młodsze lub starsze?), miejsce 

zamieszkania (małe czy duże miasto, wieś), sytuację materialną (czy Twoje produkty są 

przeznaczone dla osób o przeciętnych dochodach,  czy powyżej średniej). Dlaczego 

decydujesz się akurat na tę grupę klientów? Czy z ekonomicznego punktu widzenia zapewni 

Ci to możliwość zbytu? Zastanawiasz się, po co tyle pytań? Jeśli dobrze określisz, kto 

jest Twoim klientem, będziesz mieć świadomość, do kogo kierowana jest oferta Twej firmy. 

Ułatwi Ci to analizę rynku i konkurencji, a także zaplanowanie strategii marketingowej. 

Dlaczego? Ponieważ łatwiej przewidzieć, jakie są oczekiwania klientów w stosunku do 

oferowanego produktu? Czy najistotniejsza jest dla nich niska cena, wysoka jakość, czy też 

inne czynniki? Może będziesz miała do czynienia z klientem, który zapłaci każdą cenę za 

usługę pod warunkiem, że lokal będzie w ścisłym centrum i będą z niego korzystać celebryci, 

ponieważ liczy się dla niego prestiż – wtedy nie warto robić promocji cenowych lub kusić 

kartami stałego klienta, lepiej zainwestować w prestiżowy wystrój wnętrz lub np. wysokiej 

klasy design. Być może Twoi klienci to średniozamożne osoby, dla których liczy się jakość 

usługi – wtedy nie uratuje Cię fakt, że piszą o Twoim salonie w poczytnych gazetach. Jeśli 

wyjdzie od Ciebie zbyt wielu niezadowolonych klientów lub zbyt podniesiesz ceny, nie trafisz 

w swój segment rynku i biznes stanie się nieopłacalny. Określając, do kogo kierujesz swoją 

ofertę, warto policzyć, ilu jest potencjalnych klientów w Twoim obszarze działania. Można to 

zrobić szacunkowo, opierając się na doświadczeniach w prowadzeniu podobnej działalności, 

na dostępnych danych demograficznych (sprawdź, ile kobiet w określonym wieku, do których 

kierujesz usługi, mieszka na terenie prowadzenia przez Ciebie  działalności). Inaczej będziesz 

planować działalność dla klienta masowego, inaczej dla instytucjonalnego. W pierwszym 

przypadku będziesz mieć tysiące klientów, w drugim wystarczy, że masz kilkoro dużych 

odbiorców, żeby zapewnić sobie dochody. Analizując rynek potrzebujesz odpowiedzi na 

pytanie, czy oferowany przez ciebie produkt/usługa będą posiadały jakieś dodatkowe cechy w 

odniesieniu do wybranego segmentu rynku czy też względem konkurentów? Wypisz te 

dodatkowe cechy i przemyśl na chłodno, dlaczego właśnie takie pozycjonowanie 

produktu/usługi może odnieść sukces. Czy istnieją jakieś bariery wejścia na rynek? 

Czy wymaga to dużych nakładów finansowych, posiadania technologii, know-how i 

patentów, koncesji? Czy rynek ma charakter rosnący (rozwojowy), stabilny czy malejący? – 

przeanalizuj lokalne uwarunkowania. Znając swój segment rynku oraz typ klienta, możesz 

spokojnie planować działania marketingowe. Za pomocą jakich narzędzi potencjalni klienci 

dowiedzą się o Twoich usługach? Profesjonalnie zaprojektowana strona www, ogłoszenia w 



prasie, billboardy, ulotki, portale społecznościowe itp. Oszacuj koszt takich działań – to 

bardzo ważne w pierwszym okresie działalności.  

 

ANALIZA KONKURENCJI 

Warto poznać dogłębnie swoich głównych konkurentów, bo z nimi Twoja firma będzie 

rywalizować o klientów. Zbadaj głównie te firmy, które kierują usługi do tej samej grupy 

klientów lub które oferują podobnie produkty. W ocenie warto uwzględnić cechy takie, jak 

potencjał przedsiębiorstwa, pozycja i udział w rynku (ilu mają klientów, czy to są stali i 

lojalni klienci), wysokość cen, jakość produktów dystrybucji i promocji. Wypisz konkurentów 

i wszystko, co o nich wiesz – jeśli ich nie znasz, warto się tam wybrać lub w inny sposób 

zdobyć interesujące Cię informacje. Dobra znajomość konkurencji pozwoli na zaplanowanie 

odpowiedniej strategii. Zastanawiając się, czy Twoja będzie skuteczna, warto wziąć pod 

uwagę, jakim potencjałem dysponuje konkurent i czy jego działania odwetowe nie będą dla 

firmy zbyt groźne na obecnym etapie działalności? Jeśli zaproponujesz klientom duże rabaty 

cenowe, zastanów się, czy stać Cię na to – na początku klientów jest niewielu, a konkurencja 

może w odwecie zaoferować usługi po jeszcze niższych cenach.  

 

ANALIZA OGRANICZEŃ 

Wiesz już dużo o rywalach, czas teraz przyjrzeć się swojej działalności. Czy są jakieś 

czynniki mogące ograniczać działalność firmy zarówno w bliższej, jak i dalszej przyszłości? 

Weź pod uwagę kilka kategorii: czynniki organizacyjne, czasowe, finansowe, prawne, 

kulturowe i inne, które mogą mieć znaczenie. Znajomość ograniczeń to za mało, trzeba też 

zastanowić się nad potencjalnym rozwiązaniem i sposobem na ominięcie ich. Weźmy na 

przykład ograniczenia czasowe – w pierwszym okresie dużo czasu będziesz przeznaczać na 

działania promocyjne i pozyskiwanie klientów, co ograniczy możliwość świadczenia przez 

ciebie usług, a więc zmniejszy dochód. Rozwiązaniem może być zaplanowanie skutecznych i 

intensywnych działań marketingowych w pierwszym okresie  działalności tak, żeby w 

kolejnych okresach osiągnąć zamierzone efekty i planowaną liczbę klientów, a więc również 

zamierzone dochody. 

 

WŁASNY POTENCJAŁ 

Przewidujesz ograniczenia i masz sposób, żeby sobie z nimi poradzić. Teraz przyjrzyj się 

własnemu potencjałowi. Jakie masz umiejętności, wiedzę, jakimi certyfikatami ukończonych 

szkoleń możesz się pochwalić, jakim doświadczeniem w obsłudze klienta, jakimi 



umiejętnościami interpersonalnymi i przywódczymi, jakim personelem (czy już wiesz, kogo 

zatrudnisz), jakie masz możliwości lokalowe, jaki potencjał finansowy (ile możesz 

zainwestować w start firmy)? Wiele rzeczy może być Twoim atutem. Warto je znać, bo 

wchodząc na trudny rynek trzeba nastawić się na sukcesy, ale też być odpornym na porażki. 

„Nigdy się nie zniechęcam, ponieważ każde odrzucenie niewłaściwej próby stanowi kolejny 

krok naprzód” Thomas Edison W prowadzeniu każdej działalności niezbędne jest posiadanie 

wizji, kreatywność, ale również optymizm, który pomaga znaleźć energię do podejmowania 

działań.  
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