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dochodu. Oprócz kosmetyków, sprzedaje świece 
zapachowe i do masażu oraz hipoalergiczną biżu-
terię marki Colibra.

Każdego dnia przez Manhatan przewija się 
około 50 osób. – Ja dojrzewam, a moje klientki 
razem ze mną. Najpierw przybiegają z plecakiem, 
wracając z „ogólniaka”. Potem wpadają, gdy w trak-
cie studiów przyjeżdżają na weekend do domu. 
A później zaglądają do mnie z własnymi dziećmi 
– mówi pani Małgorzata, która dla mieszkanek 
Stargardu jest pewnego rodzaju symbolem. Po 
co iść po szminkę czy lakier do sieciówki, skoro 
pani Gosia najlepiej doradzi? Sympatia klientek jest 
najlepszą motywacją. – Skończyłam studia ekono-
miczne. Nie ma znaczenia, że stoję za ladą, mimo 
że mogłabym robić karierę. Tutaj czuję się najlepiej. 

Realizacja marzeń 
Po drugiej stronie ulicy swoje marzenie w sklepie 
Dreams Cosmetics realizuje Katarzyna Przybyliń-
ska, mieszkanka Szczecina. Mogłaby prowadzić 
ten punkt właśnie w tamtym mieście, ale woli 
codziennie pokonać 24 km w jedną i drugą stronę. 
– Bo tutaj jest przyjemniej. I ludzie są inni – mówi.

– To samo, co zawsze – uśmiecha się klientka 
w eleganckim kombinezonie. Pani Kasia podaje lakier 
firmy Paese w kolorze głębokiej czerwieni. Pracow-
nice śmieją się, że nie od razu wiedziały, co znaczy 
„to samo, co zawsze”. Ale teraz bez trudu zgadują,  
po jakie produkty przychodzą ich stałe klientki. 

Początki były trudne. Gdyby nie determinacja 
właścicielki, zaciskanie zębów i ciągłe dostoso-
wywanie się do rynku, pewnie „dream” szybko 
by się skończył. Po ukończeniu kosmetologii 
postanowiła otworzyć coś własnego. Nie chciała 
pracować jako kosmetyczka. I przypadkiem, sześć 
lat temu, znalazła lokal o powierzchni 18 metrów 
kwadratowych. Nie zraziło jej nawet to, że po 

Promuję polskie kosmetyki
Trzeba zaproponować klientkom to, czego nie 
znajdą nigdzie indziej. Dlatego nie wycofuję  
z oferty tradycyjnych zapachów, znanych  
od czasów PRL-u. W Manhatanie są stare 
peweksowskie wody toaletowe: Kobako,  
Pani Walewska, Chique. Wybieram polskie 
produkty i namawiam, aby Polki je stosowały.

Reaguję na potrzeby rynku
W prowadzeniu własnego biznesu najważniejsza 
jest determinacja i elastyczność. Trzeba wyczuć 
rynek. Sześć lat temu modne były paznokcie 
żelowe i tipsy. Teraz się od tego odchodzi. 
Więc i nasz asortyment się zmienia.

Łatwiej sprzedawać u siebie
Idealnie jest mieć własny lokal, bo wówczas  
koszty prowadzonej działalności nie pochłaniają 
znaczącej części przychodu.  
A poza tym trzeba nieustannie dostosowywać się  
do potrzeb rynku, na bieżąco śledzić trendy  
i sukcesywnie wprowadzać nowości, aby oprócz 
dotychczasowej klienteli pozyskiwać nową. 

Rossmann. – To było tąpnięcie. Przeorganizowa-
łam asortyment. Uciekłam od takich marek jak 
Nivea, Loreal czy Garnier. I zaczęłam tłumaczyć 
klientkom, że polskie kosmetyki zawsze miały bar-
dzo dobrą jakość – mówi. W Manhatanie sprze-
daje produkty takich firm jak Lirene, Celia, Eveline, 
Kolastyna, Joanna, Soraya, Dax. 

Lojalność klientek 
Małgorzata Łojko nie łudzi się. Czasy sprzed 
Rossmana, gdy biznes kręcił się najlepiej, już nie 
wrócą. Właścicielka szuka dodatkowych źródeł 

Od 1997 roku panią na własnych 20 metrach 
kwadratowych w sklepie Manhatan jest 
Małgorzata Łojko, w biznesie kosmetycz-

nym od 24 lat. Aby dostać się do drogerii, trzeba 
zejść po dziesięciu schodkach. – Kiedyś myślałam, 
że po tych schodkach nie zejdzie do mnie żadna 
dama. Bardzo się myliłam. Wśród moich klientek 
jest wiele kobiet o wysokim statusie społecznym, 
które stać na zakupy w Sephorze czy Douglasie, 
ale one wolą kupować kosmetyki polskich firm. 

Nie zawsze pani Małgorzata miała wyłącznie 
polskie produkty. Wszystko zmieniło się w 2002 r., 
gdy dokładnie 80 kroków od Manhatanu powstał 

Lokalni z patentem 
na przetrwanie 

W STARGARDZIE CORAZ TRUDNIEJ ZNALEŹĆ PRYWATNĄ DROGERIĘ.  
POD KONIEC UBIEGŁEGO WIEKU BYŁO ICH OKOŁO 20, ZOSTAŁO KILKA,  

W TYM TRZY PRZY JEDNEJ Z GŁÓWNYCH ULIC. TO EWENEMENT, PONIEWAŻ 
ODDALONE SĄ OD SIEBIE ZALEDWIE O KILKANAŚCIE KROKÓW I MIMO 

BLISKOŚCI ROSSMANNA FUNKCJONUJĄ CAŁKIEM DOBRZE. JAK TO MOŻLIWE?

Po co iść  
po szminkę  
czy lakier  
do sieciówki, 
skoro pani Gosia 
najlepiej doradzi? 
Sympatia klientek 
jest najlepszą 
motywacją.

TEKST  Aleksandra Zalewska-Stankiewicz

Manhatan i jego właścicielka Wejście do Dreams Cosmetics Witryna perfumerii Paco

Małgorzata Łojko
WŁAŚCICIELKA  
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WŁAŚCICIELKA  
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Leonard Krycki
WŁAŚCICIEL 
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JAK 
PRZETRWAĆ 
NA RYNKU?

1Szukać niszowe-
go asortymentu 

– kosmetyków, które 
nie są sprzedawane 
w sieciowych  
gigantach.

2 Budować relacje 
z klientkami, 

służyć im fachową 
poradą.

3 Rozbudowywać 
ofertę o dodat-

kowe produkty.

4 Brać udział  
w szkoleniach, 

stale poszerzać 
wiedzę o produk-
tach i trendach.

5 Stosować  
programy 

lojalnościowe  
dla klientów,  
a samemu uczestni-
czyć w programach 
jednoczących  
lokalnych 
przedsiębiorców.

FOT.  Tadeusz Surma
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drugiej stronie ulicy znajduje się Rossmann. 
– Nie traktujemy Rossmanna jako konku-
rencji. Klientki nie znajdą tam na przykład 
szerokiego asortymentu produktów Ziaja. Po 
więcej przychodzą do nas, ponieważ jesteśmy 
traktowani jako punkt ziajowski. Poza tym u nas 
w pakiecie dostają też wiedzę o produktach. 
Tłumaczymy, do czego dany kosmetyk służy. Jeśli 
czegoś nie wiemy, szybko sprawdzamy. 

Recepta na sukces to znalezienie wąskiej niszy. 
Dlatego w Dreams Cosmetics można kupić głów-
nie kosmetyki przeznaczone do użytku profesjo-
nalnego, z naciskiem na manicure hybrydowy.  
Ale nie tylko. Są też produkty do depilacji, dezyn-
fekcji, pielęgnacji twarzy i ciała. Klientka przyjdzie 
po jedną rzecz, przy okazji kupi inne kosmetyki.

Katarzyna Przybylińska dba o ciągły rozwój 
i do tego motywuje swoje dwie pracownice.  
– Bierzemy udział w szkoleniach produktowych. 
Dla nas niezwykle ważne jest, aby wiedzieć, co 
sprzedajemy. A na szkoleniach można dowiedzieć 
się też, jakie są trendy.

Atmosfera luksusu 
30 metrów za Dreams Cosmetics znajduje się 
Perfumeria Paco, największa prywatna drogeria 
w Stargardzie. To oczko w głowie Leonarda Kryc-
kiego. W środku jest przestronnie, duży wybór 
towaru. Pan Leonard długo szukał swojego miej-
sca. – W latach 90-tych miałem drogerię w domu 
handlowym Bazar, potem w pasażu na dawnym 
osiedlu Trzydziestolecia. Dzierżawiłem też miejsce 
w dużym kompleksie w centrum miasta. W końcu 
trafiłem tutaj i oby tak już zostało – mówi.

Na półkach takie marki jak Lancome, Gior-
gio Armani, YSL, Dolce & Gabbana, Hugo Boss, 
Lacoste. Wyróżnikiem Paco są perfumy z seg-
mentu lifestyle, prestige oraz luxury, zamawiane 
bezpośrednio u autoryzowanych dystrybutorów. 

15 tys. 
TYLE WYDANO JUŻ 

STARGARDZKICH KART 
RABATOWYCH. DZIĘKI 

KTÓRYM MOŻNA KUPOWAĆ 
TANIEJ U LOKALNYCH 

PRZEDSIĘBIORCÓW

– W naszej ofercie jest też pielęgnacja  profe-
sjonalna oraz kosmetyki kolorowe niedostępne 

w innych lokalnych sklepach. Chciałem, aby 
klienci poczuli się tu luksusowo. Sprzyjają temu 
atmosfera sklepu i miła, profesjonalna obsługa. 
Klient u nas nie jest anonimowy i może liczyć na 
fachowe doradztwo – twierdzi pan Leonard.  

Dzięki współpracy z wieloma firmami, pra-
cownicy systematycznie się szkolą. Drogeria 
wprowadziła program lojalnościowy, organizuje 
promocje, a najwierniejszych klientów premiuje 
atrakcyjnymi gadżetami. Klient musi czuć się  
dopieszczony – to dewiza właściciela Paco.

Najgorszy moment w działalności? Rok 1998, 
kiedy w Stargardzie powstał pierwszy Rossmann. 
– U nas wtedy przez kilka dni była cisza. Później 
klienci zaczęli wracać – mówi Pan Leonard, który 
do dziś z lekką obawą przegląda ulotki reklamowe 
sieciówek. – Konkurujemy bardziej ze Szczecinem 
niż ze Stargardem. Czasem klienci dają się zwieść 
pozorom, dużym rabatom. Nie zawsze mają świa-
domość, że u nas można kupić perfumy i kosme-
tyki taniej niż w Sephorze czy Douglasie – mówi. 

Warto działać wspólnie!
Krzysztof Kowalczyk, prezes Stargardzkiej Agencji 

Rozwoju Lokalnego i Stargardzkiej Izby Gospo-
darczej, zachęca właścicieli lokalnych drogerii do 
walki o przetrwanie na rynku. – Aby wzmocnić lo-
kalną przedsiębiorczość, wprowadziliśmy Stargardz-
ką Kartę Rabatową. To program lojalnościowy, do 
którego przystąpiło ponad 70 stargardzkich przedsię-
biorców, także z branży kosmetycznej. Wydano już 
ponad 15 tysięcy kart, z nimi klienci mogą kupować 
taniej, a więcej pieniędzy zostaje w lokalnych firmach.  

Program działa. Dzięki Stargardzkiej Karcie Ra-
batowej w drogerii Manhatan i Dreams Cosmetics 
przy zakupach powyżej 50 zł można otrzymać 
5-procentowy rabat.

Pracownicy 
systematycznie  
się szkolą. 
Drogeria 
wprowadziła 
program 
lojalnościowy, 
organizuje 
promocje, 
a najwierniej-
szych klientów 
premiuje 
atrakcyjnymi 
gadżetami.  
Klient musi czuć 
się dopieszczony  
– to dewiza 
właściciela Paco.
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