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Zaoszczędzić 
na kosztach
Magdalena Lubas,
franczyzobiorczyni Biesiadowa

W tym roku nasza pizzeria będzie świętować pięciolecie swojej działalno-
ści. Mieści się w Rzeszowie, na osiedlu Nowe Miasto. Zaczęła na siebie 
zarabiać praktycznie od razu, nie musieliśmy dokładać ani grosza ponad to, 
co zainwestowaliśmy w przygotowanie i otwarcie lokalu. Prawdę mówiąc, 
i tak nie mielibyśmy już z czego dołożyć. Inwestycja pochłonęła całe nasze 
oszczędności. Musieliśmy się nawet troszkę zapożyczyć, np. na pierwsze 
zatowarowanie. Pierwsze zarobione pieniądze przeznaczyliśmy w związku 
z tym na spłatę długów, zaciągniętych u znajomych. Następnie zaczęliśmy 
inwestować i doposażać pizzerię w brakujące sprzęty, na które wcześniej nie 
wystarczyło nam pieniędzy, a które na samym początku nie były niezbędne 
do jej funkcjonowania (jak np. klimatyzacja na sali dla klientów). 
 Jestem przekonana, że sukces udało nam się osiągnąć dzięki pełnemu 
zaangażowaniu w ten biznes. Pizzerię otworzyliśmy na jednym z największych 
osiedli w Rzeszowie, w otoczeniu wielu bloków, dlatego klienci zagościli 
u nas od pierwszego dnia. Ale nie spoczęliśmy na laurach. Oboje z mężem 
byliśmy w lokalu przez siedem dni w tygodniu. Ja przez cały dzień obsłu-
giwałam klientów i pomagałam w kuchni, a mąż, po tym jak kończył pracę 
na etacie, przychodził do pizzerii i pracował jako dostawca. Każdy dzień 
zaczynaliśmy o godzinie szóstej rano, a kończyliśmy około północy. Przez 
pierwszych kilka miesięcy nasze życie prywatne praktycznie nie istniało. 
Jednakże dzięki temu koszty stałe, które musieliśmy przeznaczyć na pensje 
pracowników, zredukowaliśmy do minimum. I nie musieliśmy w żaden sposób 
dokładać do funkcjonowania lokalu, np. brać kredytu na bieżącą działalność. 

Dobrze mieć poduszkę
Bartosz Olszewski, 
franczyzobiorca Neonail

Otwierając stoisko z kosmetykami i akcesoriami Neonail, liczyłem 
się z tym, że uzyskanie rentowności i oczekiwanie na pierwsze 
zyski może potrwać kilka miesięcy, przynajmniej jeden lub dwa. 
Choć z drugiej strony byłem też dobrej myśli – firma Neonail 
jest bardzo dobrze znana w Poznaniu, gdzie otwierałem działal-
ność, ma tu świetną renomę. Wiedziałem też, że na rynku jest 
zapotrzebowanie na jej produkty. Kierując się jednak bizneso-
wą przezornością, byłem przygotowany na to, że na początku 
trzeba będzie dokładać do interesu – miałem zabezpieczenie 
finansowe na ten okres. Ale okazało się, że nie musiałem go 
wykorzystywać. Stoisko zaczęło zarabiać od pierwszego mie-
siąca działalności. Sądzę, że miał na to wpływ 
także moment, jaki wybrałem na otwarcie. 
To był wrzesień, a więc tuż przed ostat-
nim kwartałem roku, który dla handlu jest 
najlepszym okresem. 
 W biznesie zawsze trzeba myśleć 
zdroworozsądkowo. Poduszka finanso-
wa, zwłaszcza na początku działania no-
wej firmy, jest moim zdaniem niezbędna. 
Teraz rozglądam się za miejscem na kolej-
ne stoiska, może już poza Poznaniem. 
Choć mam dobre doświadcze-
nia, to jednak zamierzam mieć 
w zapasie gotówkę, którą 
w razie potrzeby będę mógł 
wykorzystać na opłace-
nie kosztów stałych.

Przezorny zawsze 
zabezpieczony
Zapytaliśmy franczyzobiorców i franczyzodawców, jak długo w ich biznesie trzeba było 
czekać na rentowność i pierwsze zyski. I jak na ten okres najlepiej się zabezpieczyć.
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wykorzystywać. Stoisko zaczęło zarabiać od pierwszego mie-
siąca działalności. Sądzę, że miał na to wpływ 
także moment, jaki wybrałem na otwarcie. 
To był wrzesień, a więc tuż przed ostat-
nim kwartałem roku, który dla handlu jest 
najlepszym okresem. 
 W biznesie zawsze trzeba myśleć 
zdroworozsądkowo. Poduszka finanso-
wa, zwłaszcza na początku działania no-
wej firmy, jest moim zdaniem niezbędna. 
Teraz rozglądam się za miejscem na kolej-
ne stoiska, może już poza Poznaniem. 
Choć mam dobre doświadcze-
nia, to jednak zamierzam mieć 
w zapasie gotówkę, którą 
w razie potrzeby będę mógł 
wykorzystać na opłace-
nie kosztów stałych.
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Franczyzobiorca ze wsparciem
Bartosz Liszkowski, prezes Ziebart Poland

Nasza pierwsza partnerska placówka Ziebart Express, otwarta we wrześniu 2016 roku 
w Bydgoszczy, co miesiąc generuje obroty na poziomie od kilku do kilkudziesięciu ty-
sięcy złotych. Przy miesięcznych kosztach w wysokości 15 tys. zł inwestycja w biznes 
zwróci się mniej więcej po roku.  
 Koncept franczyzowy firmy Ziebart nastawiony jest na szybki zysk. Skrupulatnie 
podchodzimy do każdej lokalizacji. Wnikliwie weryfikujemy potencjał lokalnego rynku 
i możliwości nabywcze klientów. Jeśli dane miejsce nie spełnia naszych oczekiwań, 
od razu rezygnujemy. Koncept biznesowy firmy Ziebart jest specyficzny, mocno skon-
centrowany na pomocy franczyzobiorcom. Mamy dwa rodzaje konceptów franczyzo-
wych – duże salony Ziebart z kompleksową ofertą i mniejsze punkty Ziebart Express 
z podstawowym pakietem usług. W przypadku pierwszego modelu, inwestycja w biz-
nes w całości leży po stronie franczyzobiorcy. Mniejsze punkty finansuje natomiast 
sieć – wyposaża placówkę w sprzęt i akcesoria do pielęgnacji samochodów, a także 
zatrudnia i szkoli pracowników. Partner za to odpowiada za sprzedaż, a zyskami dzieli 
się z franczyzodawcą po połowie. Nie jest on jednak właścicielem placówki. Biznes 
może przejąć po dwóch latach od otwarcia. 
 W przypadku dużego salonu franczyzowego jest on od początku własnością part-
nera, co oznacza, że wszelkie koszty związane z inwestycją i pro-
wadzeniem biznesu leżą po jego stronie. Wskazane jest więc 
mieć rezerwę finansową, gdy uruchamiamy biznes, np. by 
opłacić pierwszy miesiąc działalności, czynsz, pensję pra-
cowników itd. Niemniej jednak wspieramy też właścicieli 
dużych salonów. W tym celu będą powstawać punkty 
własne Ziebart Express, które następnie będą przekazywane 
w ręce franczyzobiorcom, właścicielom salonów franczy-
zowych. Centrala będzie je otwierać i prowadzić, by później 
z silną pozycją na rynku połączyć z salonem fran-
czyzowym. Rolą Ziebart Express będzie prze-
cieranie szlaków na lokalnych rynkach. Ich 
rozwój będzie wyprzedzał otwarcia dużych 
salonów franczyzowych. W ten sposób 
mniejsze punkty zdążą umocnić mar-
kę na rynku, jeszcze zanim pojawią 
się franczyzobiorcy. Wyręczymy więc 
partnerów w najtrudniejszym zadaniu 
w biznesie – promocji firmy i pozy-
skiwania klientów. To ważne, po-
nieważ dzięki temu franczyzobiorca 
będzie zarabiać już od pierwszego 
dnia działalności. 
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Gotowi na start
Jacek Bezaniuk, pełnomocnik zarządu 
ds. rozwoju sieci Freevolt

Do sieci Freevolt przystępują głównie firmy, które 
już działają na rynku i mają świadomość, że roz-
kręcenie nowego biznesu niezależnie od branży 
wiąże się z określonymi kosztami. Niemniej jed-
nak każdemu kandydatowi przekazujemy wyczer-
pujące informacje na temat kosztów, jakie musi 
ponieść, a także tego, kiedy może się spodzie-
wać pierwszych zysków. Zawsze podkreślamy, 
że żaden biznes nie zarabia na siebie od pierw-
szego dnia i w biznesplanie trzeba wziąć na to 
poprawkę, zabezpieczając odpowiednie środki 
jako rezerwę. Do zadań franczyzobiorców Fre-
evolt należeć będzie sprzedaż i montaż instala-
cji fotowoltaicznych. Partner musi zainwestować 
w zakup wyposażenia dla ekipy montażowej, co 
wiąże się z wydatkiem między 50-100 tys. zł. 
Pobieramy też opłatę licencyjną w wysokości 15 
tys. zł. Zazwyczaj biznes staje się rentowny po 
dwóch miesiącach od rozpoczęcia działalności, 
ale trzeba podkreślić, że wysokość zysków za-
leży od zaangażowania i pracy włożonej przez 
franczyzobiorcę. 

       


