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odpowiadają organizatorzy imprez kosmetycz-
nych – strzałem w dziesiątkę okazały się Ekocuda 
– Targi Kosmetyków Naturalnych czy odbywające 
się w Gdyni Targi Rękodzieła, podczas których 
mieszkańcy mają możliwość zakupienia ręcznie 
wykonanych kosmetyków od małych lokalnych 
producentów. 

Stylowy biznes
O biznesowym sukcesie świadczą miejsca,  
które łączą w sobie wiele funkcji, jak na przykład 
Sopocki Styl. To pierwsza i najstarsza perfumeria 
na Pomorzu oraz pierwszy salon kosmetyczny 
i fryzjerski w Sopocie. Mieści się na Monciaku, czyli 
ulicy Bohaterów Monte Cassino, jednej z najbardziej 
znanych ulic w Polsce, w zabytkowej kamienicy. 

Firmę, która istniała już w latach pięćdzie-
siątych ubiegłego wieku, przejęła Jadwiga Filar 
w 1990 roku. Dziś z oddaniem biznes prowadzą 
jej syn Piotr oraz jego żona Kamila. W salonie 
można kupić perfumy, kosmetyki pielęgnacyjne 
do twarzy, ciała i włosów. Wnętrze jest luksusowe, 
eleganckie oraz przestronne. 

– Świetna lokalizacja i szeroki asortyment, a co 
najważniejsze, profesjonalna obsługa w wykona-
niu specjalistów szkolonych w ciągłym systemie 
szkoleń zewnętrznych i autorskim systemie szkoleń 
wewnętrznych sprawiają, że biznes rozwija się bar-
dzo dobrze, mimo obecności sieciówek w każdym 
centrum handlowym. Rossmann i apteka Cosmedi-
ca będące w promieniu 20 metrów nie są już nawet 
konkurencją – zauważa właściciel Piotr Filar.

Przełomowy dla Sopockiego Stylu był rok 
2004. – Zauważyliśmy przesyt markami sieciowy-
mi i zaczęliśmy wprowadzać marki niszowe. Nasi 
klienci coraz częściej chcieli się poczuć wyjątko-
wo oraz zdobywali świadomość, że wielkie domy 
mody, takie jak Chanel, Dior itp., są geniuszami  

 
Kompleksowa obsługa
Połączenie w jednym miejscu różnych funkcji – 
perfumerii, salonu kosmetycznego i fryzjerskiego – 
to dobra metoda, ponieważ klient jest obsługiwany 
kompleksowo. Trzeba przyzwyczaić klienta  
do najwyższej jakości. I wypracować sobie markę. 
A jeśli tę markę już się ma, trzeba ją pielęgnować, 
szanując tradycję, ale i wprowadzać innowacje.

Uznanie klientów
Mieszkańcy Trójmiasta doceniają kosmetyki 
naturalne – chcą się edukować, są coraz bardziej 
świadomi składów, dokonują przemyślanych wybo- 
rów. Cieszę się, że doceniają moją wiedzę oraz idee. 
Pozytywny odbiór mojej działalności i kosmetyków 
dodaje mi sił i odwagi do dalszych działań.

Naturalne trendy
Mieszkańcy Trójmiasta są bardzo zainteresowani 
naturalnymi kosmetykami. Zainteresowanie 
tym tematem widzę po frekwencji, jaką cieszą się 
moje warsztaty. Prowadzę je cyklicznie co miesiąc 
i zawsze mam komplet uczestników. Ciekawe tematu 
naturalnej pielęgnacji i naturalnych kosmetyków 
są również firmy i agencje eventowe, ponieważ jest 
to doskonała forma rozrywki podczas spotkań czy 
wyjazdów firmowych, a także pikników rodzinnych. 

zarówno tradycyjnych, jak i naturalnych oraz 
nowości, jest bardzo szeroki. A to, czego brakuje, 
zamawia się w internecie. Ale brakuje coraz mniej. 
Przedsiębiorcy doskonale wyczuli moment, kiedy 
trzeba było poszerzyć wiedzę na temat kosmety-
ków i wzbogacić albo zmienić swoją ofertę.  
Stąd sukces małych sklepików z produktami 
ekologicznymi, w których znaleźć można nie 
tylko produkty wysokiej jakości, ale też fachową 
poradę. Na rosnące potrzeby konsumentek  

D
ziś Trójmiasto to nie tylko miejsce 
do odpoczynku, ale przede wszystkim  
do życia. I zarabiania. Potężni inwestorzy 

coraz częściej doceniają Trójmiasto, twierając tu 
kolejne oddziały swoich firm. 

Znalazły się tu również znane sieci drogeryj-
ne: Hebe, Rossmann, Sephora, Douglas, Drogerie 
Natura. Duzi gracze mają stabilną pozycję na 
tutejszym rynku. Oferta kosmetyczna jest bardzo 
szeroka, a zdaniem klientek dostęp do produktów  

Trójmiasto  
Młode firmy  

chwytają wiatr w żagle
DOSKONAŁY KLIMAT, NADMORSKA BRYZA, PIASEK I WODA  
PO HORYZONT SPRAWIAJĄ, ŻE TO WŁAŚNIE POMORSCY 
PRZEDSIĘBIORCY – WEDŁUG RAPORTU BANKU PEKAO  

– SĄ NASTAWIENI NAJBARDZIEJ OPTYMISTYCZNIE.  
JEŚLI ZAKŁADAĆ BIZNES, TO WŁAŚNIE TU.

Można aktywnie, 
dynamicznie, 
rodzinnie  
i romantycznie. 
Sposobów 
spędzania  
wolnego czasu  
w Pomorskiem  
jest wiele.

TEKST I ZDJĘCIA Z DROGERII  Aleksandra Zalewska-Stankiewicz

Sopocki Styl - pierwsza i najstarsza perfumeria na Pomorzu przyciąga 
wyjątkowym wnętrzem i luksusowym asortymentem.
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NA CO POWINIEN 
ZWRÓCIĆ UWAGĘ 
POCZĄTKUJĄCY 
PRZEDSIĘBIORCA?

1Korzystaj 
z możliwości,  

jakie dają instytucje 
samorządowe oraz 
fundusze unijne.  
Obserwuj lokalne 
systemy wsparcia  
dla młodych 
przedsiębiorców.

2 Podkreślaj 
lokalność,  

a wtedy masz szansę 
nie tylko rozwinąć 
ciekawy pomysł, 
lecz także uzyskać 
wsparcie promocyjne 
u lokalnych instytucji 
i partnerów.

3Obserwuj 
trendy. Każdy 

region w Polsce 
czymś się wyróżnia. 
To, co sprawdzi się 
na północy,  
niekoniecznie  
zainteresuje 
mieszkańców 
południa Polski.

Wrsztaty z autorką bloga Wielki Kufer  
to okazja do stworzenia kosmetyków. 

Izabela Ryska promuje zdrowotne 
właściwości swoich produktów.
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w świecie mody, ale ich produkty pielę-
gnacyjne to jest wielka kampania rekla-
mowa dająca tylko złudzenia – mówi 
Kamila Filar.

Dobór produktów dostępnych  
w Sopockim Stylu nie jest przypadkowy.  
– Wszystkie produkty dobieramy według ścisłego 
kryterium, tym kryterium jest najwyższa jakość. 
Producenci wybierani są ze względu na swoje osią-
gnięcia laboratoryjne, a nie pod względem wkładu 
finansowego zainwestowanego w reklamę oraz 
popularność w mediach – zapewnia właścicielka.

W Sopockim Stylu nie ma sezonowych rabatów, 
ogólnie przyjętą formą w świecie jest to, że na marki 
niszowe nie udziela się rabatów. Stali klienci graty-
fikowani są dopasowanym indywidualnie, wręcz 
szytym na miarę programem lojalnościowym.

Nadmorskie kosmetyki 
Kolekcję kosmetyków inspirowaną Pomorzem 
i miastem Gdynia stworzyła Izabela Ryska,  
z zawodu biotechnolog leków, absolwentka  
Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.  
Jest nie tylko producentem, ale też osobą odpo-
wiedzialną za receptury kosmetyków naturalnych, 
między innymi maseł, peelingów do ciała oraz 
świec do masażu. Te ostatnie były pierwszymi pro-
duktami, które wprowadziła na rynek. – Linia inspi-
rowana Gdynią to podziękowanie, że mogę w tym 
miejscu żyć i tworzyć. Gdynia kojarzy mi się głów-
nie z dobrą energią i słońcem, stąd w kosmetykach 
dynamiczne połączenie bergamotki i pomarańczy. 
Róża to z kolei kwiat bardzo kobiecy i romantyczny, 
łączy się z ciepłem i bezpieczeństwem – mówi 
Izabela Ryska. Biotechnolog zaznacza, że gdyńskie 
kosmetyki to dobry wybór nie tylko dla miesz-
kańców, ale także dla turystów, którzy po urlopie 
chcieliby zabrać cząstkę Gdyni do swoich domów. 
Z nową linią Izabela Ryska chciałaby dotrzeć także  
m.in. do trójmiejskich salonów kosmetycznych. 

Izabela Ryska jest przykładem młodej  
bizneswoman, która nie boi się wyzwań. Posta-
nowiła przełożyć na pracę swoją pasję, opartą 

na szerzeniu zdrowotnych właściwości swoich 
produktów i idei slow life, którą propaguje. Zaczy-

nała z budżetem w wysokości 45 tys. zł. Skorzystała 
z dotacji z Urzędu Pracy w Gdańsku oraz z unijnej 
pożyczki w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym. 
Wspomogła ją też wygrana w konkursie Gdyński 
Biznesplan w wysokości 15 tys. zł. Dziś wynajmuje 
biuro i laboratorium w Pomorskim Parku Naukowo-
-Technologicznym w Gdyni. W swojej działalności 
stawia na bezpośredni kontakt z klientem.  
Organizuje warsztaty, na których uczy, jak dbać  
o skórę i jak ją pielęgnować. Swoje kosmetyki za-
mierza sprzedawać w salonach SPA w całej Polsce.  
Na razie są dostępne w hotelu Sheraton.

Własnoręcznie zrobione 
Mieszkanki Trójmiasta coraz chętniej i coraz 
liczniej biorą udział w warsztatach kosmetycz-
nych. Od czterech lat organizuje je m.in. Monika 
Laskowska, autorka bloga Wielki Kufer.
– Są to spotkania dla kobiet, podczas których 
opowiadam o naturalnej pielęgnacji, o tym, jak 
w domowym zaciszu niewielkim kosztem zadbać 
o włosy, skórę i paznokcie. W części praktycznej 
zaś uczestniczki, pod moim okiem, wykonują wła-
snoręcznie pełnowymiarowe kosmetyki. Gotowe 
produkty zabierają do domu, przepisy także – opo- 
wiada. Do tworzenia kosmetyków musiała dojrzeć. 
– Zaraz po studiach wpadłam w kosmetykoholizm, 
kupowałam na potęgę kosmetyki i wiedziałam 
o wszystkich nowościach w drogeriach. Jednak 
szybko się opamiętałam i zaczęłam tworzyć własne 
kosmetyki. Wierzę, że jesteśmy tym, co jemy  
i na siebie nakładamy, więc chciałam używać tylko 
naturalnych kosmetyków, z dobrym składem,  
bez podejrzanych składników. Z kosmetykoholizmu 
przeszłam na minimalizm kosmetyczny – mówi.

Bardzo dużo  
kolorowych 
i pachnących 
kosmetyków 
zawiera chemiczne 
składniki, 
sztuczne barwniki 
a to często nie 
jest obojętne 
dla naszego 
organizmu –  
mówi Monika 
Laskowska.
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7 tys. 
– TYLE OSÓB WZIĘŁO 

UDZIAŁ W TARGACH 
KOSMETYKÓW 

NATURALNYCH EKOCUDA, 
KTÓRE W MARCU  

ODBYŁY SIĘ W GDAŃSKU
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