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sami organizują dodatkowe punkty sprzedaży – 
tłumaczy Marian Jagiełka, prezes Kołobrzeskiej 
Izby Gospodarczej. Dlaczego? To proste. Wcza-
sowicz w drodze na plażę jest w stanie zapłacić 
nawet 100% więcej za produkt, którego potrzebu-
je na cito. Świetnie sprzedają się kremy i balsamy 
do opalania, takich firm jak Ziaja, Soraya, Lirene, 
Bielenda. Sprzedawcy zauważają, że w ostatnich 
latach wczasowicze większą uwagę przywiązu-
ją do ochrony przeciwsłonecznej, co przejawia 
się w zakupie kosmetyków z wysokim filtrem. 
W sezonie sprzedaż kosmetyków kwitnie również 
w kioskach i sklepach wielobranżowych, które 
przez pozostałe miesiące roku świecą pustkami. 
Ich właściciele mają w zapasie kolorowe lakiery 
i zmywacze do paznokci, pomadki, kosmetyki 
do pielęgnacji, tanie zapachy. Właśnie, zapachy! 
W Kołobrzegu nie brakuje nagabywaczy, którzy 
sprzedają perfumy prosto z walizki, dodając do 
zakupu cygaro czy czerwoną różę. Na przykład  
za 100 ml flakon Euphorii Calvina Kleina zapła-
cimy 100 zł. Nie trzeba wyjaśniać, że jakość tych 
perfum jest oczywiście wielce wątpliwa... 

W Monice luksusowo 
Od 25 lat w centrum miasta, przy ulicy Łopuskie-
go, w znacznym oddaleniu od części uzdrowi-
skowej, działa perfumeria Monika, jedyna perfu-
meria w Kołobrzegu. Założył ją Marian Rytlewski, 
a nazwę nadał na cześć swojej córki. Istniejąca 
ćwierć wieku perfumeria wyrobiła sobie re-
nomę. Od 20 lat klientów obsługuje ta sama 
ekspedientka, która idzie z duchem czasu. Śledzi 
najnowsze trendy zapachowe, zawsze wie dużo 
o nowościach. Perfumeria kojarzy się z luksusem, 
takie było założenie właściciela, dlatego przed 
ważnymi świętami klient zawsze może liczyć  
na to, że jego zakupy zostaną pięknie zapakowa-
ne. W ofercie są też eleganckie bony prezentowe. 

Warto się wyróżniać
Profesjonalna obsługa, wiedza, konkurencyjne 
ceny – to właśnie te cechy powodują, że jesteśmy 
na rynku już ćwierć wieku, a klienci do nas 
ciągle wracają. Przepis na sukces? Warto się 
wyróżniać. W Kołobrzegu jest oczywiście kilka 
drogerii, ale typowa perfumeria tylko jedna. 
Jesteśmy z niej dumni.

Lokalne znaczy poszukiwane
Kołobrzescy przedsiębiorcy stawiają na produkty 
unikatowe, dzięki czemu są konkurencyjni. Poza 
tym zarówno mieszkańcy, jak i turyści poszukują 
nie tylko niedrogich, lecz także często właśnie 
naturalnych, zdrowych kosmetyków, które 
można kupić u lokalnych sprzedawców oraz 
w kołobrzeskich ośrodkach i hotelach. 

Trzeba być na czasie
W tym biznesie ważne jest to, aby mieć stały 
asortyment i uważnie wsłuchiwać się w to, co 
mówią klientki i czego poszukują. Staram się 
być na bieżąco, dlatego wprowadziłam do oferty 
swojej drogerii modne kosmetyki ekologiczne. 
Sprzedaję również produkty, o których piszą 
blogerki. To działa. 

Cygaro do perfum 
Na urlopie czas płynie wolniej, a pieniądze wydaje się 
z większą swobodą. Także na kosmetyki. Turyści 
nie zawsze jednak mają ochotę biec po drobne 
zakupy do centrum miasta, gdzie znajdą takie 
sklepy jak Rossmann, Drogeria Natura czy Jasmin. 
Na rozprężeniu kuracjuszy korzystają zwłaszcza 
tzw. sezonowi sprzedawcy, którzy w drodze  
na plażę, przy molo, w pobliżu hoteli na potęgę 
sprzedają kosmetyki do opalania i po opalaniu.  
To bardzo dochodowy biznes. 

– Niewątpliwie Kołobrzeg, szczególnie 
w sezonie letnim, przyciąga zainteresowanych 
sprzedawców do wynajmowania stoisk handlo-
wych. Również lokalni handlowcy przygotowując 
się do zwiększonego ruchu turystycznego, często 

Kołobrzeg jest na topie. Potwierdzają to 
dane Głównego Urzędu Statystycznego, 
który ocenił polskie powiaty i miasta we-

dług liczby noclegów udzielonych w obiektach 
turystycznych. Okazuje się, że z kołobrzeskiej 
bazy noclegowej w pierwszej połowie 2016 roku 
skorzystało 12,9 mln turystów.  

Do Kołobrzegu przyjeżdża się po zdrowie  
– w końcu to uzdrowisko. Miasto słynie z wyjąt-
kowo czystego powietrza, które zawiera znacznie 
większą ilość jodu niż w innych nadmorskich miej-
scowościach. Przyjeżdża się tu dla relaksu i zabawy. 
Kołobrzeg stał się modny. Statki wycieczkowe zabie-
rają turystów na rejsy po Bałtyku, hotele kuszą coraz 
bogatszą ofertą wellness i spa, a sklepy przyciągają 
różnorodną ofertą. Sprzedać można tu wszystko. 

Być na topie na urlopie
KOŁOBRZEG ZWANY JEST MAJORKĄ PÓŁNOCY. WEDŁUG SERWISU TRIVAGO.PL 

TO DRUGIE PO POZNANIU MIASTO NAJCHĘTNIEJ WYBIERANE PRZEZ TURYSTÓW 
ZZA GRANICY. KUPISZ TU WSZYSTKO: KOLCZYKI Z BURSZTYNU, 

KOSMETYKI NATURALNE I OSCYPKI Z ZAKOPANEGO. 
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1Bądź na bieżąco  
z nowościami  

i trendami. Klienci  
są wymagający  
i doceniają, gdy 
sprzedawca nadąża 
za ich potrzebami.

2 Zadbaj o bogaty 
asortyment  

– klient lubi mieć 
możliwość wyboru 
wśród produktów  
z jednej grupy.

3 Zadbaj o dodat-
kowe atrakcje 

dla swoich klientów:  
ozdobne pakowanie, 
promocje, obniżki.

4 Wykorzystaj  
siłę mediów 

społecznościowych.
Systematycznie 
prowadzony profil  
na Facebooku 
ułatwia kontakt  
z klientami.
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Aktywny fanpage, promocja w lokalnej 
prasie, nowości – na to stawia Monika. 
W ofercie perfumerii są wyłącznie perfumy 
najlepszych światowych marek, zapa-
chy klasyczne, sprawdzone, ulubione, ale 
również nowości. Ostatnio The Scent, zapach 
marki Hugo Boss dla niej i dla niego. Także Lady 
Million Privé i 1 Million Privé Paco Rabanne czy 
Good Girl Carolina Herrera. Dobrze sprzedają się 
też perfumy niszowe, których klient nie znajdzie 
w sieciówkach – Swarovski Aura czy Lalique.

– W sezonie odwiedza nas wielu turystów, 
często do nas wracają w kolejnych latach. Jednak 
znaczna większość naszych klientów to kołobrzeża-
nie, którzy cenią sobie nasze doświadczenie i profe-
sjonalizm – mówi Monika Rytlewska-Coghlan. 

Drogeria po drodze 
Z dala od pasa nadmorskiego, na obrzeżach Koło-
brzegu, na osiedlu Ogrody, od 1994 roku swój biznes 
prowadzi Ewa Kosińska. Na szyldzie drogerii Blue Stop 
widnieje informacja, że „warto się zatrzymać”. Od lat 
zatrzymują się te same klientki. – W większości to 
panie mieszkające na osiedlu, w wieku 50 plus. Znam 
je po imieniu – mówi właścicielka. Asortyment sklepu 
można określić jako drogeryjno-kosmetyczny, z nasta-
wieniem na chemię gospodarczą. Ta ostatnia wiedzie 
prym. Pasty do zębów i produkty do prania sprzedają 
się bardzo dobrze. Są również kosmetyki kolorowe,  
do pielęgnacji ciała, takich marek jak Loréal Paris,  
Procter&Gamble czy Henkel. Z zapachów oczywiście 
znane, peweksowskie: Chique, Kobako i Evasion.  
– Nie handluję markami selektywnymi – zaznacza 
Ewa Kosińska. Ostatnio wprowadziła kosmetyki ekolo-
giczne marki Sylveco. Sprzedają się całkiem nieźle.

Trzy lata temu postanowiła przyłączyć się do sieci 
Blue. Z tej decyzji jest bardzo zadowolona. – Główną 
zaletą bycia w sieci jest korzystanie z wielu promocji 
oraz produkcja i dystrybucja ulotek promocyjnych. 
Ewa Kosińska nie ma złudzeń. – Tendencja jest taka, że 
małe sklepiki wypadają z rynku. Liczę się z tym. 
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W PIERWSZEJ  
POŁOWIE 2016 ROKU

Naszą bronią jest lokalizacja drogerii – mówi. 
– Sklep znajduje się na obrzeżach, mieszkańcom 
trudno wybrać się do miasta. Poza tym drogeria 

znajduje się w ciągu sklepów, obok jest piekarnia 
i inne punkty usługowe. Ludzie kupują z przyzwy-

czajenia – dodaje.

Naturalne mydło 
z Kołobrzegu 
Z urlopu nad morzem wypada przywieźć pamiątkę 
i prezenty dla najbliższych. Często właśnie po prezenty 
wczasowicze przychodzą do Mydlarni u Franciszka, 
która znajduje się przy placu Ratuszowym. Firma mają-
ca 15-letnią tradycję postanowiła sześć lat temu otwo-
rzyć swój punkt w Kołobrzegu. – To była bardzo dobra 
decyzja – mówi Ewelina Kyzioł z Mydlarni u Franciszka. 
– Nasz punkt w Kołobrzegu cieszy się dużą popu-
larnością przez cały rok. Klienci przekraczając próg 
Mydlarni, nie czują atmosfery „sieciówki”, a raczej zna-
jomego sklepu. Odwiedzają nas nie tylko mieszkańcy 
Kołobrzegu, lecz także turyści i kuracjusze. Ci ostatni 
często szukają produktów, które polecili im specjaliści 
w strefie spa czy welness. Sprzedawcy mają odpo-
wiednią wiedzę popartą licznymi szkoleniami, więc 
zawsze dobierają klientom kosmetyki idealne dla ich 
skóry. W kołobrzeskim punkcie najczęściej kupowane 
są kosmetyki do pielęgnacji twarzy i ciała, preparaty do 
włosów na bazie roślin amazońskich i kosmetyki o eg-
zotycznej nucie zapachowej z baobabu. Niezmienną 
popularnością cieszą się wykonane z gliceryny mydła 
na wagę czy oleje roślinne, np. arganowy. 

W Kołobrzegu można zauważyć również inny 
trend. W ośrodkach i hotelach sprzedawane są 
kosmetyki, na bazie których wykonuje się zabiegi. 
W jednym z uzdrowisk można kupić krem do ciała 
z ekstraktem z borowiny (20,50 zł), krem nawilżają-
co-odżywczy z naturalną solanką (11,50 zł)  
czy kilogram pasty borowinowej za 12 zł. A jeśli 
nad morze mamy za daleko, w tym samym uzdro-
wisku możemy morskie kosmetyki zamówić przez 
internet. Kołobrzeg idzie z postępem.   

Nie mam złudzeń: 
tendencja jest 
taka, że małe 
sklepiki wypadają 
z rynku. Liczę się 
z tym. Dlatego 
postanowiłam 
przyłączyć  
się do sieci Blue. 
To była bardzo 
dobra decyzja 
biznesowa  
– mówi Ewa 
Kosińska  
z drogerii  
Blue Stop.
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