
Kremy obok garnków 
i portfeli 
Aby w małym mieście handlować kosmetykami, 
trzeba być przedsiębiorczym. I pomysłowym. 
Przykładem na to jest sklep HIZ znajdujący się 
w samym centrum miasta. Od 1989 roku działał 
pod szyldem Spółdzielni Pracy HAPROD, od 2005 
roku jest własnością pani Hanki Wojcieszyńskiej. 

– Biznes prowadzi się u nas ciężko, dlatego że 
Goleniów posiada dużo sklepów wielopowierzch-
niowych – mówi Hanna. Dlatego poza kosmety-
kami można kupić u niej biżuterię z Jabloneksu, 
galanterię skórzaną i sprzęt AGD. Właścicielka 
podkreśla, że sklep kosmetyczny nie miałby racji 
bytu – pani Hanka nie zarobiłaby na czynsz i po-
zostałe zobowiązania.

Goleniowianie wiedzą, że po portfele i kosme-
tyczki, talerze, termosy, garnki czy szkło najlepiej 
przyjść do sklepu HIZ, bo wybór duży, towar 
w niewygórowanej cenie, a pani Hanka i jej siostra 
zawsze pomogą dokonać trafnego wyboru. 

„Mały żuczek” lubi zioła 
„W czym mogę pani pomóc?” – takie pytanie kil-
kadziesiąt razy dziennie zadaje swoim klientkom 
Lidia Gąsior, właścicielka niewielkiego sklepiku, 
który istnieje w Goleniowie od dwunastu lat.  
Na szyldzie widnieje napis „chemia gospodarcza”. 
Chemia, owszem, jest, ale nie tylko. Kupić  
można tu na przykład również słodycze i kawę.  
Z kosmetyków są tusze i kredki do oczu, farby  
do włosów, henny oraz odżywki do paznokci.  
– Czego ja tu kiedyś nie miałam… – wspomina 
pani Lidia. –  Ale wykopały mnie duże sklepy. 
Przy nich to ja jestem taki „mały żuczek”. Aby 
przetrwać, zaczęła wprowadzać do swojej oferty 
kosmetyki, których klientka nie kupi w Rossmannie.

– Wchodzę w ziołowe rzeczy – tłumaczy 
pani Lidia. – Klientki namówiły mnie, abym za-

Indywidualne podejście
Często sprowadzam towar pod konkretnego klienta. 
Tym zdobywam zaufanie i sympatię nowych 
klientów: lubią czuć się dopieszczeni. Właśnie 
w indywidualnym podejściu do klienta mamy 
przewagę nad hipermarketami.

Kompleksowa obsługa
Kosmetyczka powinna być i doradcą i nauczycielem. 
Podpowiedzieć klientce, jak ona powinna o siebie 
zadbać w domu. Jeśli do tego dodamy możliwość 
zakupienia w gabinecie sprawdzonych preparatów, 
możemy mówić o kompleksowej obsłudze.

O klienta trzeba dbać
W Goleniowie jest trend na większe sklepy, 
prawie wszystkie małe drogerie się pozamykały. 
Przetrwałam dzięki stałym klientkom, które kupują 
u mnie od lat. O klienta trzeba dbać. Za duże zakupy 
czasem dorzucę zapach do zmywarki czy czekoladkę.

Patrzeć dalej i przewidywać
Podstawa to wyczuć potrzeby rynku. Stylizacja 
paznokci przeżywa obecnie swój renesans, można 
powiedzieć, że to przewidziałam. Ale nie wiadomo, 
jak długo potrwa ten boom, dlatego trzeba myśleć 
o kolejnych możliwościach rozwoju.

średni dostęp z autostrady czy zaledwie 32 km 
dzielące miasto od portu morskiego. Ale lokalni 
drobni przedsiębiorcy zmagają się z niełatwą co-
dziennością. W  branży kosmetycznej od dawna 
nie dzieje się najlepiej. Trzeba być niezwykle 
elastycznym, aby wyjść na swoje i nie dokładać 
do interesu. Pięć lat temu w Goleniowie powstał 
Rossmann, a rok wcześniej Drogeria Natura.  
To właśnie główna konkurencja kosmetyczna 
dla mniejszych sprzedawców. 

Goleniów znany jest dobrze turystom, 
którzy przejeżdżają przez to miasto 
w drodze nad morze. Duży biznes ma się 

tu zdecydowanie dobrze. W Goleniowskim Parku 
Przemysłowym inwestują kolejne firmy – 405 
ha terenów inwestycyjnych przyciąga chętnych 
i przedsiębiorczych. Zdecydowanie w biznesie 
pomaga bliskość portu lotniczego, z którego 
polecieć można na przykład do Londynu czy 
Dublina, specjalna strefa ekonomiczna, bezpo-

Dobra energia 
Goleniowa

DOBRA ENERGIA NA WIELE LAT – TAKIM HASŁEM PROMUJE SIĘ GOLENIÓW, 
LEŻĄCY 35 KILOMETRÓW OD SZCZECINA. SPRAWDZAMY, CZY TĘ ENERGIĘ 
CZUĆ RÓWNIEŻ W LOKALNYM BIZNESIE. HANDLOWCY, CHOĆ NIEZWYKLE 

SYMPATYCZNI I PRZEDSIĘBIORCZY, Z TRUDEM WIĄŻĄ KONIEC Z KOŃCEM. ALE 
WALCZĄ, PODKREŚLAJĄC, ŻE SKLEPY OPARTE TYLKO NA KOSMETYKACH W TAKIM 
MIASTECZKU JAK GOLENIÓW NIE MIAŁYBY SZANSY NA PRZETRWANIE. DLATEGO 

TEJ DOBREJ ENERGII TRZEBA SZUKAĆ RÓWNIEŻ W INNYCH PRODUKTACH.

W branży 
kosmetycznej 
od dawna 
nie dzieje się 
najlepiej. Trzeba 
być niezwykle 
elastycznym,  
aby wyjść  
na swoje  
i nie dokładać  
do interesu.

TEKST I ZDJĘCIA Z DROGERII  Aleksandra Zalewska-Stankiewicz
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JAK 
PRZETRWAĆ 
WŚRÓD 
DUŻYCH 
SIECI

1Nie ograniczaj  
się do podsta-

wowego asortymen-
tu. Postaw na 
różnorodność  
i produkty, które nie 
są ogólnie dostępne.

2 Dbaj o klientów:  
premiuj zakupy 

gratisami i próbkami.

3 Doradzaj i pod-
powiadaj swoim 

klientom. Indywidu-
alne podejście budu-
je zaufanie oraz 
lojalność.

4 Wprowadź 
usługi, które 

przyciągną, np. kon-
sultacje makijażowe.
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mówiła serię preparatów „Receptury Ba-
buszki Agafii” z Estonii – maseczki, mydła, 
szampony, odżywki, peelingi i kremu do 
ciała. To sprzedaje się świetnie – przyznaje. 
W ofercie znajdują się również kosmetyki firmy 
Elpharma i Visplanet oraz Herbal Polski. Jednak 
prym wiedzie chemia. Najwięcej jest środków 
do prania, sprzątania, czyszczenia. Są rów-
nież szmatki, gąbki i ścierki, druciaki czy worki 
na śmieci. Dobrze sprzedają się polskie firmy: 
Biały Jeleń, Pollena, Ara, Lovela, ale i niemiecka 
Persili, płyny do płukania Soflana czy włoskie 
preparaty Felce Azzurra.

Trudno cały towar pomieścić na 34 metrach 
kwadratowych, ale jakoś się udaje. Od dwóch lat 
poprawił się komfort pracy– sklep pani Lidii znaj-
duje się w nowych pawilonach na rynku. Z jednej 
strony jest mała gastronomia, z drugiej – ubrania 
dla kobiet.  – Mamo, musimy zrobić reklamę  
na Facebooku – podpowiada synowa pani Lidii.  
Ten biznes prowadzą we dwie. 

Kosmetyki z gabinetu  

– Można powiedzieć, że Goleniów to zaplecze 
Szczecina. Wiele klientek uważa, że najlepsze 
produkty kupią właśnie tam. To przykre, bo i u nas 
można zaopatrzyć się naprawdę dobrze – mówi 
Agnieszka Skrzecz, z zawodu kosmetyczka, od 
1991 roku prowadzi własny gabinet. W ofercie ma 
m.in. manicure, pedicure, masaże, ale i sprzedaż 
kosmetyków. – Tak powinna wyglądać obsługa 
– wyjaśnia. – Klientki lubią być obsłużone kom-
pleksowo, dlatego proponuję im kosmetyki z tej 
samej linii, na bazie których przeprowadzono 
zabieg. W ten sposób panie mogą go kontynu-
ować w domu. Klientka jest w stanie zapłacić za 
kosmetyk kilkadziesiąt złotych, ale ma pewność, 
że będzie skuteczny i dobrze dobrany. W ofercie 
jest seria Dr.Belter: kremy, maseczki, balsamy do 

34 tys. 
TYLU MIESZKAŃCOW 

LICZY GOLENIÓW.  
WŚRÓD NICH PONAD 

CZTERY TYSIĄCE OSÓB 
TO PRZEDSIĘBIORCY.

ciała. W minimalnym zakresie – kolorówka. 
Agnieszka Skrzecz lubi się rozwijać, dlatego 

postanowiła wprowadzić własną markę Adriane 
Kolagen: lakiery, preparaty do tipsów i środki do 
wyposażenia salonów. – Przez wiele lat pracowa-
łam jako instruktor marek niepolskich, w końcu 
postanowiłam wykorzystać własne doświadczenie 
i stworzyć swoją markę. Zupełnie inaczej poleca się 
sprawdzone preparaty – tłumaczy. 

Przewiduj, działaj
 Od ośmiu lat w ścisłym centrum miasta Hurtow-

nię Kosmetyki Profesjonalnej o nazwie własnej 
AKA prowadzi Anna Kozłowska-Adam. Wcześniej 
stawiała głównie na kosmetyki profesjonalne do 
włosów, które można było kupić tylko u fryzjera. 

Teraz sprzedaje głównie preparaty do styliza-
cji paznokci. – Nie wiadomo jak długo to jeszcze 
potrwa, ale jestem dumna z tego, że w dobie 
wielkiego kryzysu zdecydowałam się na rozpo-
częcie własnego biznesu w tej dziedzinie – mówi 
pani Anna. – Kiedyś nie zdawałam sobie sprawy, 
że moda na artystyczne zdobienie paznokci 
nabierze takiego tempa. W tej chwili w hurtowni 
AKA kupić można materiały do stylizacji paznok-
ci, profesjonalne produkty do twarzy i ciała, ko-
smetyki fryzjerskie, sprzęt i akcesoria fryzjerskie, 
meble do salonów.

– W tej dziedzinie handlu wciąż pojawia się coś 
nowego. Klientki wymuszają na nas, aby wpro-
wadzić do sprzedaży to, co pojawiło się na rynku 
i jest pożądane. Nasz asortyment charakteryzuje 
się tym, że trudno go znaleźć w drogeriach – mówi 
o hurtowni pani Anna. Z myślą o stałych klien-
tach tworzy program lojalnościowy, a tymczasem 
dorzuca im do większych zakupów próbkę kremu, 
maseczki, serum do twarzy czy szamponu.  

Klientki lubią 
być obsłużone 
kompleksowo. 
Proponuję im 
kosmetyki  
z tej samej linii,  
na bazie których 
przeprowadzony 
był zabieg. 
W ten 
sposób mogą 
kontynuować  
go w domu  
– mówi Agnieszka 
Skrzecz
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