
Kosmetyka i kosmetologia
Mieszkańcy Konina to ludzie niezwykle zaradni. 
Potrafią odnaleźć się w każdej dziedzinie handlu, 
także tej kosmetycznej. Nawet znana piłkar-
ska kobieca drużyna Medyk Konin ma sponsora 
z branży kosmetycznej. Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa w Koninie, idąc z duchem czasu, dwa 
lata temu wprowadziła nowy kierunek studiów 
licencjackich – kosmetologię. A jesienią swoje siły 
połączyli kosmetolodzy na uczelnianej konferencji 
naukowej pod hasłem: „QUO VADIS COSMETICA?” 

M
ieszkańcy dzielą Konin na nowy i stary, przy 
czym ten drugi jest zdecydowanie bardziej 
klimatyczny. Branża kosmetyczna w Koni- 

nie jest w pewnym sensie Polską w pigułce. Są tu 
znane duże sieci, ale też kilka mniejszych. Lokalne  
sklepy z kosmetykami są w zdecydowanej mniej-
szości i tutaj następuje tendencja spadkowa. Nie-
które z nich się zamykają, ponieważ nie są w stanie 
wytrwać na tle silnej konkurencji. Inne, aby  
utrzymać się na wymagającym rynku, przekształ-
cają się w sklepy internetowe. 

Konin  
naturalnie

KONIN TO 75-TYSIĘCZNE MIASTO O BOGATEJ, NIEMAL 
800-LETNIEJ HISTORII. W LOKALNYM BIZNESIE DOMINUJĄ 

MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA, PRYM WIODĄ HANDEL I RZEMIOSŁO. 
MIMO DUŻEGO POTENCJAŁU BEZROBOCIE KSZTAŁTUJE SIĘ TUTAJ 

NA POZIOME 10 PROCENT.

Może z czasem 
przekroczymy 
granice natury 
i kosmetologia 
uniezależni 
człowieka od 
jego wrodzonego 
wyglądu? 

TEKST I ZDJĘCIA Z DROGERII  Aleksandra Zalewska-Stankiewicz

{  na  r ynku  /  repor taż  }
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Organizatorzy w ten sposób chcieli pokazać, 
że Konin ma wiele do powiedzenia w dziedzinie 
kosmetologii. Zwłaszcza że w Polsce przemysł ko-
smetyczny jest w świetnej kondycji. W 2016 roku 
jego wartość miała wynieść nawet 23 mld zł.

– Pytanie: Dokąd idziesz kosmetologio? jest 
bardzo istotne. Czy zachowamy kluczowe warto-
ści: piękno, dobro i zdrowie, czy też zamienimy je 
na: urodę, interes i dążenie do wiecznej młodości 
– tłumaczy Kierownik Zakładu Kosmetologii Marek 
Chorzewski. – Czy będziemy czerpać z bogactwa 
natury: minerałów, fauny i flory, czy rozwiniemy 
chemiczne substytuty, a nawet stworzymy sub-
stancje niewystępujące w przyrodzie. Czy za-
trzymamy się na skórze, czy będziemy wpływać 
na wewnętrzne mechanizmy organizmu? Czy 
w końcu ograniczymy się do rosnącej specjalizacji, 
czy też przyjmiemy holistyczny model lub inter-
dyscyplinarność działań? A może wręcz przekro-
czymy granice natury i kosmetologia uniezależni 
człowieka od jego wrodzonego wyglądu?

Podczas konferencji debatowano na temat 
nowych możliwościach zastosowania surowców 
roślinnych w kosmetologii. Mówiono o apikos- 
metyce opartej na miodzie i jego pochodnych 
czy fitokosmetyce, czyli „zielonej rewolucji” ba-
zującej na ziołach. Praktycy mówili o produktach 
do pielęgnacji skóry w trakcie oraz po radioterapii 
i chemioterapii, a nawet o fizjoterapii w kosmeto-
logii na przykładzie profilaktyki chorób stóp.

Naturalny wybór 
W Koninie swoją siedzibę ma Savon Cosmetics, nie-
wielka rodzinna firma założona rok temu przez Re-
natę Szpikowską. – Z wykształcenia i zawodu jestem 
chemikiem. Po ukończeniu studiów wyjechałam  
do Anglii, gdzie pracowałam w firmie kosmetycznej, 

 
Rynek naturalnych kosmetyków
Moja firma wystartowała w dobrym momencie. 
Koniński rynek kosmetyków typowo naturalnych 
jest bardziej nasycony niż kiedykolwiek  
wcześniej, a liczba nowych marek  
i punktów dynamicznie rośnie.

Dążenie do sukcesu
Zaangażowanie w życie  lokalnej społeczności, 
aktywny udział w eventach na terenie miasta, 
a do tego organizacja  interesujących imprez 
wewnętrznych dla klientów – w tym tkwi  
recepta na sukces.

Jest tu miejsce dla wszystkich
Idziemy z duchem czasu. Wprowadzając do 
naszej oferty taki kierunek jak kosmetologia 
i organizując konferencję pod hasłem: „QUO 
VADIS COSMETICA?” chcieliśmy pokazać, że 
Konin ma w tej dziedzinie wiele do powiedzenia.

Drogerie Jasmin często organizują imprezy wewnętrzne, 
na przykład dni z marką lub porady makijażowe.

Renata Szpikowska
WŁAŚCICIELKA 
SAVON COSMETICS

Teresa Stachnio 
CZŁONEK ZARZĄDU 
DROGERII JASMIN

Marek Chorzewski
KIEROWNIK ZAKŁADU KOSMETOLOGII, 
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA 
ZAWODOWA W KONINIE

JAK SIĘ 
WYRÓŻNIĆ?

1Aktywnie 
uczestniczyć 

w życiu osiedla, 
galerii lub innego 
miejsca, w którym  
działa sklep.

2 Nawiązać 
współpracę 

z lokalnymi part-
nerami – sponso- 
rować wydarzenia, 
kluby sportowe,  
konferencje  
na uczelniach.

3Brać udział 
w targach  

i szkoleniach, ale 
także w lokalnych 
konferencjach, spot-
kaniach bizneso-
wych i warsztatach.

Mydła naturalne, masła do ciała i inne kosmetyki Savon 
Cosmetics robione są ręcznie, w niewielkich partiach. 

Do Kamy przychodzi się po  
kosmetyki najlepszych marek. 
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projektując m.in. produkty czyszczące  i ae-
rozole. Zauważyłam, jak wiele szkodliwych 
składników zawierają produkty kosmetycz-
ne. Po powrocie do Konina zaczęłam poszu-
kiwać kosmetyków naturalnych w sklepach. 
A że większość nie spełniała moich wymagań, 
niedawno postanowiłam zapoczątkować własną 
produkcję – opowiada.

Zbadała rynek, porównywała skład i ceny.  
– Projektując własne produkty, kierowałam się 
tym aby były przede wszystkim zdrowe, ale rów-
nież wydajne oraz w przystępnej cenie – mówi. 
Na początku produkty firmy Savon Cosmetics 
trafiały głównie do sklepów w Koninie i okoli-
cach. Dziś można je kupić w sklepach interneto-
wych, salonach kosmetycznych i spa, w hotelach 
i na stoiskach z produktami ekologicznymi.

To przede wszystkim mydła w kostce, masła  
do ciała, musujące półkule do kąpieli oraz oleje ko-
smetyczne. – Do produkcji kosmetyków używamy 
olejów tłoczonych na zimno, naturalnych olejków 
eterycznych i składników spożywczych, jak np. ka- 
kao, mleko czy kawa. Nasze mydła są mydłami 
dojrzewającymi. Poza tym produkujemy również 
mydła naturalne i masła do ciała w blokach.

Renata Szpikowska współpracuje z kilkuna-
stoma przedstawicielami handlowymi, którzy 
sprzedają jej kosmetyki na terenie całej Polski. 
Na razie nie planuje większej produkcji. – Moje 
kosmetyki robione są ręcznie, w niewielkich par-
tiach. Na tym etapie nie myślmy jeszcze o pro-
dukcji dla większych sieci handlowych  
lub większej liczby punktów – tłumaczy.

Mocnym punktem Savon Cosmetics jest stro- 
na internetowa, a której można zamówić produ- 
kty (cena waha się od 16 do 40 zł), i profil na Face- 
booku, na którym klient znajdzie też wiele wartoś- 
ciowych informacji. Bo dla właścicielki produkcja  
i sprzedaż kosmetyków naturalnych to nie tylko 
biznes, lecz także misja. Tłumaczy więc ludziom, 
że sami mogą zrobić w domu mydło naturalne. 

Perfumerie i drogerie 
Od 20 lat w Koninie przy ul. Dworcowej ist-

nieje perfumeria Kama. Dla większości miesz-
kańców miejsce to jest synonimem luksusu, to 

tu przychodzi się po kosmetyki i perfumy najlep-
szych światowych marek. Klienci mogą wybierać 
spośród 15 tysięcy produktów, a ci najbardziej 
lojalni zrzeszeni w klubie „Kama” mogą liczyć na 
specjalne oferty.

W Koninie działają też dwie drogerie sieci Vica. 
Ich mocną stroną jest mnóstwo promocji  
dla klientów i wsparcie reklamowe – nie tylko 
w wersji tradycyjnych gazetek, ale przede wszyst-
kim w internecie, konińskie drogerie Vica widocz-
ne są na Instagramie i na Facebooku.  
– Mocną stroną naszych drogerii jest szeroki wy- 
bór produktów G-Synergie. Świetnie sprzedają 
się kosmetyki marki Derma Plus z wyciągiem 
z nasion goji. Jeśli chodzi o zapachy, ostatnio 
hitem sprzedażowym są perfumy Saphir – mówi 
Izabela Tomczak z drogerii Vica. 

Mocną pozycję na konińskim rynku kosme-
tycznym zdobyła marka Jasmin. Cztery istniejące 
w mieście drogerie od lat funkcjonowały na tym 
rynku i zbudowały sobie dobrą pozycję. Prowa-
dzone są przez miejscowych przedsiębiorców: 
Renatę Ostrowską i Bartłomieja Walkowskiego.
– Z uznaniem i zaciekawieniem obserwujemy  
aktywność właścicieli, którzy są bardzo zaanga-
żowani w rozwój swoich punktów. Chętnie wspie-
rają miejscowe inicjatywy, sponsorują nagrody, 
współpracują z miejscową Państwową Wyższą 
Szkołą Zawodową – tłumaczy Teresa Stachnio, 
członek zarządu Jasmin. Drogerie często organi-
zują imprezy wewnętrzne, takie jak dni z marką, 
porady makijażowe, spotkania ze specjalistami. 
Wydarzenia nagłaśniane są przez Facebook, In-
stagram – zarówno na indywidualnych profilach 
miejscowych drogerii, jak i na dużym wspólnym, 
działającym pod szyldem sieci.

Drogerie Jasmin  
w Koninie nie ry- 
walizują ze sobą, 
ich oferta jest zró- 
żnicowana i dobra-
na pod konkretne 
potrzeby. Franczy-
zobiorcy dbają  
o wystrój drogerii  
i potrafią wykazać 
się ciekawymi 
pomysłami – mówi 
Teresa Stachnio, 
członek zarządu 
Jasmin.
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296 
NA 1000 MIESZKAŃCÓW 

PRACUJE W KONINIE. 
51,7% WSZYSTKICH 

PRACUJĄCYCH OGÓŁEM 
STANOWIĄ KOBIETY, 
A 48,3% MĘŻCZYŹNI.
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