
go bardzo dumny był ówczesny burmistrz miasta 
Adam Bachleda-Curuś.  
    – Jednak po roku 2005 w mieście zaczęła się 
rozwijać konkurencja w postaci sklepów siecio-
wych i internetu, co zmusiło mnie do rezygnacji 
z eksponowanego lokalu – opowiada pani Janina. 
Perfumeria po raz kolejny zmieniła lokalizację. 
Teraz mieści się w niewielkim lokalu pod nume-
rem 5 p. w pasażu handlowym Fashion Street. 

Na hasło „Zakopane” zawsze otwierały się 
przede mną drzwi producentów i do-
stawców kosmetyków, nawet gdy mieli 

towaru jak na lekarstwo – mówi Janina Jasnos, 
właścicielka perfumerii Jeannette. W branży 
zaczynała 35 lat temu. Jej pierwszy sklep miał 
13 mkw. powierzchni, drugi – 40. Od 1993 roku 
prowadziła selektywną perfumerię przy samych 
Krupówkach, w nowoczesnym budynku, z które-

Kosmetyczne  
Zakopane

NATURA, ROSSMANN, HEBE, SUPER-PHARM – SIECIÓWKI 
OPANOWAŁY ZAKOPANE. SKLEPY Z KOSMETYKAMI ZNAJDUJĄ SIĘ 
W NIEWIELKIEJ ODLEGŁOŚCI OD SIEBIE. PRYWATNYCH DROGERII 
Z TRADYCJAMI JEST JAK NA LEKARSTWO. WŚRÓD NICH JEDYNA 

ELEGANCKA PERFUMERIA JEANNETTE. 

Po 2005 roku 
w Zakopanem 
zaczęła się 
rozwijać 
konkurencja  
dla Jeannette. 
Głównie  
w postaci sklepów 
sieciowych.

TEKST I ZDJĘCIA Z DROGERII  Aleksandra Zalewska-Stankiewicz

{  na  r ynku  /  repor taż  }
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Dobre dawne czasy 
Najlepszy okres w tym biznesie? – Najlepiej wio 
dło się nam od 1993 roku – wspomina J. Jasnos.

– Wszyscy chcieli, aby było kolorowo i pach-
nąco. Aby pojawiło się coś innego niż Brutal 
i Pani Walewska. Perfumeria Jeannette – pierw-
sza w Zakopanem – była synonimem luksusu. 
I to nie dlatego, że było w niej bardzo drogo, 
ale dlatego, że wybór był duży i każda klientka 
mogła poczuć się dopieszczona. – Na zakupy 
przychodziła do mnie tzw. klasa średnia, zarów-
no nauczycielki, jak i adwokaci, lekarze. I przede 
wszystkim turyści. – Wszyscy znali Jeannette. 
A na wczasach klienci byli na luzie, mieli czas  
na rozmowę i różne zakupy – mówi pani Janina.

Skąd wzięła się nazwa Jeannette? – A jak 
miałam nazwać sklep, po góralsku – Jańcia? – 
śmieje się pani Janina. – I wyjaśnia: to nie tylko 
moje imię po francusku, lecz także nazywa jednej 
z pierwszych warszawskich firm kosmetycznych 
państwa Ciszewskich, tzw. skład apteczny, w któ-
rej kupowałam kremy i pomadki.

Wszystko dla klienta 
Poza sieciówkami obecnymi w Zakopanem, 
największą konkurencją dla mniejszych drogerii są 
perfumerie internetowe. 

– Stosują agresywną politykę cenową, a klien-
ci dają się skusić. Kupują w ciemno, przecież nie 
powąchają tam perfum. A potem przychodzą  
do mnie z zakupionymi produktami i są zdziwieni, 
że pachną one inaczej niż się spodziewali. Dlatego 
chciałabym przekonać klientów do zakupów 
w naszym sklepie, oferując im rzetelną obsługę, 
zapewniając oryginalność produktów i najczęściej 
konkurencyjne ceny.

Siła tradycji
Moja perfumeria wpisała się w pejzaż miasta. 
Klienci wiedzą, że mogą tutaj dokonać rzetelnego 
zakupu. Nigdy nie zlekceważyłam kupującego, 
nikogo nie oszukałam. I myślę, że głównie dzięki 
temu od 35 lat funkcjonuję na rynku.

Z sercem do turystów
Poza stałym klientem jest jeszcze bardzo 
wymagający turysta. Jednego i drugiego 
trzeba doceniać i zaskakiwać. Klient musi mieć 
zapewnioną profesjonalną obsługę, czuć,  
że promocje zostały przygotowane specjalnie  
dla niego. Trzeba też spełniać tak oczywiste 
potrzeby, jak np. parking przed sklepem.

Jest miejsce dla wszystkich
Zakopane jest miastem turystycznym i pewnie 
dlatego istnienie kilku drogerii – i tych sieciowych 
zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie, 
i tych mniejszych – jest tu możliwe. W dzisiejszych 
czasach, w dobie internetu, klientki wiedzą, czego 
chcą. W drogeriach stacjonarnych kupują głównie 
kosmetyki do kąpieli, chemię, produkty codziennego 
użytku, a w drogeriach internetowych poszukują 
kosmetyków selektywnych.

Elegancka drogeria Jeannette na trwałe wpisała się w pejzaż Zakopanego. 
Miejscowi i turyści szukają tu zwłaszcza niebanalnych zapachów.

Choć drogeria Koliber znajduje się na 
piętrze, nie narzeka na brak kupujących.

Janina Jasnos
WŁAŚCICIELKA PERFUMERII  
JEANNETTE

Andrzej Hyrczyk
WŁAŚCICIEL DROGERII KOLIBER

Ewa Stopka
PROWADZĄCA BLOG 
ROZETABYEWASTOPKA.PL

BIZNESS  
W MIEŚCIE 
TURYS- 
TYCZNYM

1Ważna jest lokali-
zacja. Im bliżej 

centrum, tym lepiej. 
Jeśli czynsze są tam 
bardzo wysokie,  
poszukajmy lokalu 
niedaleko miejs-
cowej atrakcji  
turystycznej.

3 Warto 
urozmaicić 

asortyment, np.  
o lokalne pamiątki  
– zawsze przyciągają 
klientów.

4 Ze względu na 
turystów opłaca 

się pracować 7 dni  
w tygodniu – im 
dłużej drogeria jest 
otwarta, tym lepiej.
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Niedawno Jeannette poszerzyła ofertę  
o perfumy niszowe, które są dostępne 
jedynie w kilkunastu małych, ekskluzywnych 
perfumeriach w kraju. To kosmetyki unika-
towe, o dużej trwałości zapachu, z naturalnych 
ekstraktów, np. Amouage, M. Micallef, Carner 
Barcelona, Creed, Eight & Bob, Jovoy, Montale, 
Oliver Durbano, House of Sillage i Widian.  
Te wyjątkowe zapachy stają się teraz bardzo 
modne w kręgach biznesowych. Ale przecież 
każdy z nas zasługuje na odrobinę luksusu! 

Nie tylko w centrum 
W Zakopanem swojego miejsca szukają też 
sklepy zrzeszone w mniej znanych sieciach. 
W grudniu 2016 roku w centrum handlowym 
przy ul. Kościeliskiej otwarta została drogeria 
Koliber. – Poza najpopularniejszą ulicą, Krupów-
kami, w Zakopanem praktycznie nie ma żadnej 
drogerii, a na pewno nie ma żadnej z tak dużym 
i dogodnym dla klientów parkingiem jak u mnie, 
o powierzchni tysiąca mkw. – zachwala właści-
ciel drogerii Andrzej Hyrczyk.

– Poza centrum nie dasz rady, przepadniesz 
– odradzali mu niektórzy. Właściciel przyznaje, 
że początki biznesu nie należały do najłatwiej-
szych, ale determinacja, upór i pasja opłacały 
się. – Klient musi przede wszystkim zapamiętać, 
że taki sklep może znajdować się poza centrum 
i z zadowoleniem mogę powiedzieć, że po roku 
notujemy wzrost liczby nowych klientów, którzy 
wracają sami a także przyprowadzają kolejnych 
kupujących – mówi.

Drogeria Koliber stara się spełniać oczekiwa-
nia zarówno miejscowych, jak i przyjezdnych.  
– Przeważnie, gdy turysta przyjeżdża do Zakopa- 
nego, okazuje się, że jest mu potrzebne mnó-
stwo rzeczy, których nie wziął ze sobą. Dlatego 
staramy się, aby mógł u nas zaopatrzyć się kom-

Będzie ładniej? 
1 LIPCA 2016 ROKU  

WESZŁA W ŻYCIE UCHWAŁA 
O PARKU KULTUROWYM 

OBSZARU KRUPÓWKI. 
PRZEDSIĘBIORCY MUSZĄ 

TERAZ Z MAGISTRATEM 
UZGADNIAĆ PROJEKTY 

REKLAM I SZYLDÓW. pleksowo – mówi właściciel. Stąd w Koli-
brze znaleźć można artykuły higieniczne, 

środki czystości, kosmetyki do pielęgnacji, 
świece w konkurencyjnych cenach. Drogeria  

od początku wprowadziła program lojalnościowy 
dla stałych klientów. Zamierza też wprowadzić 
kupony rabatowe, a klienci, którzy wydadzą 
znaczną sumę, mogą otrzymać podarunek. 

Góralka z Podhala Ewa Stopka, prowadzą-
ca blog rozetabyewastopka.pl, podkreśla, że jej 
zdaniem zakopiański rynek kosmetyczny w pełni 
zaspokaja potrzeby klientów. Do wymienionych 
sklepów dodaje jeszcze małą drogerię przy ulicy 
Gimnazjalnej, która wyróżnia się na tle innych, 
ponieważ można kupić w niej np. zioła i akce-
soria do pielęgnacji. – Do zakupów zachęca 
ciepła i życzliwa ekspedientka, a dzisiaj to bardzo 
ważne, kiedy klient czuje się „zaopiekowany”  
– mówi pani Ewa.

Kosmetyki dla hoteli
Jeszcze inny pomysł na biznes z kosmetykami 
w roli głównej znalazła rodzina Chowaniec. 
Od ponad 20 lat zajmują się dystrybucją kosme-
tyków i słodyczy do hoteli. Mydełka, szampony, 
żele pod prysznic w odpowiedniej oprawie, 
z logo hotelu, trafiają do wczasowiczów. Do-
ceniają oni estetyczne produkty zapakowane 
w eleganckie opakowania z tektury falistej. 

– Współpracujemy z hotelami, pensjonatami 
i restauracjami. Jesteśmy w stanie zapakować 
każdy kosmetyk, ale największą popularnością 
cieszą się te podstawowe do pielęgnacji, jak  
również tzw. hotelowe zestawy ratunkowe  
– np. szczoteczka i pasta do zębów czy maszyn-
ka do golenia – mówi Małgorzata Chowaniec. 
Do tego jeszcze czepek kąpielowy, a na pachną-
cej pościeli czekoladka z logo hotelu.  
I od razu jest smacznie i luksusowo. 

Zakopane 
jest miastem 
turystycznym. 
Pewnie dlatego 
istnienie kilku 
drogerii – i tych 
sieciowych, 
zlokalizowanych 
w bezpośrednim 
sąsiedztwie,  
i tych mniejszych 
– jest tu możliwe. 
Tutejszy rynek 
zaspokaja 
potrzeby klientów. 
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