
2 w 1, czyli drogeria  
i kawiarnia Maczek
Do produktów wyróżniających Szczecin można zali-
czyć paprykarz i drożdżowe paszteciki. Dodajmy  
do tej listy drogerię „Maczek”, zlokalizowaną w cen-
trum miasta, przy placu Zwycięstwa. To fenomen. 
W sklepiku liczącym niecałe 20 metrów kwadrato-
wych każdy towar jest wystawiony, ma wyraźną cenę, 
a często i opis. Wystawy wraz z gablotami zajmują 
powierzchnię ponad 80 metrów kwadratowych.  
Pracownicy muszą być niezwykle uporządkowani, 
aby odnaleźć się na tak małej powierzchni.  
Pomaga im system numeracji towarów. Jak działa? 
Przykładowo – klient prosi o pilnik nr 38, a nie za 
2,49 zł, bo takich jest 12 rodzajów. Ekspedientka nie 
ma więc kłopotu z odnalezieniem, ponieważ towar 
jest odpowiednio posegregowany i leży w opisa-
nych koszyczkach. 
Drogeria istnieje na rynku ponad 30 lat. W ostatnich 
latach zdobyła nawet tytuł „Najlepszy Sklep Lata” 
w plebiscycie organizowanym przez regionalny 
dziennik. Właściciele dostosowują się do sytuacji  
na rynku. Mając pełną świadomość tego, czego  
nie mogą zrobić, starają się możliwie jak najlepiej 
zrobić to, co dla innych jest zbyt czasochłonne  
lub nieopłacalne. Wypracowali swój styl. Na jednym 
ze szkoleń usłyszeli, że nie ma sensu handlować 
zmywaczem za złotówkę. Udowodnili, że u nich 
będzie inaczej. Zmywacze zajmują mało miejsca, 
więc w Maczku można znaleźć aż 24 rodzaje: od 
najtańszych do takich za 30 zł. Są zmywacze z ace-
tonem i bez, z gąbką i bez gąbki, do hybrydy, do 
zwykłego lakieru. – Klient uwielbia mieć możliwość 
wyboru i my staramy się ją dać. Bardzo ważny jest 
rozrzut cenowy w danym asortymencie, w naszym 
przypadku z wyraźnie rozbudowanym segmentem 
średnim i niższym. Mówiąc wprost, dajemy najwię-
cej wyboru temu, kto u nas najczęściej kupuje – tłu-
maczy swoją strtegię właścicielka Barbara Bittmann.

Czujność bardzo wskazana
Warto pamiętać, że sieciówki różnicują wzajemną 
ofertę. Nie w każdej dostaniemy preferowaną przez 
nas markę. Akcje promocyjne są przeprowadzane 
naprzemiennie. Uważam, że warto sprawdzać oferty 
sieciowych drogerii, chociażby w trosce o zawartość 
kobiecego portfela.

kosmetyków kolorowych, zachęcają do skorzy-
stania z okazji – zauważa Anna Ścibior-Butrym, 
konsultantka ds. kreowania wizerunku. Podkreśla, 
że nieczęsto odwiedza prywatne drogerie, po-
nieważ zostało ich dziś bardzo mało. Poza tym są 
sieciówki. W Szczecinie zakupy robi się w takich 
sklepach jak m.in. Superpharm, Hebe, Rossmann, 
Natura czy Dayli. Ugruntowaną pozycję mają 
również marki adresowane do klienta z grub-
szym portfelem, jak Sephora czy Douglas. Gdzieś 
pomiędzy nimi funkcjonują prywatne drogerie, 
działające solo lub pod szyldem ogólnopolskim.

Stolica Pomorza Zachodniego jest miejscem, 
w którym mieszają się różne kultury. Wbrew 
powszechnie panującej opinii Szczecin  

nie leży nad morzem, choć władze miasta snują 
wizję ogrodów pływających na Odrze. Dzięki 
licznym rondom i promieniście rozchodzącym  
się alejom, miasto trochę przypomina Paryż.  
Ale niestety nie znajdziemy tu tak wielu małych 
perfumerii i drogerii jak w stolicy Francji. 

– My, szczecinianki, doceniłyśmy globalny 
rynek sieciowych perfumerii czy drogerii. Ogrom-
ny wybór i cykliczne wyprzedaże zwłaszcza tzw. 

Na zachodzie 
 liczy się styl

GDYBY PANUJĄCA W XV WIEKU KSIĘŻNA POMORSKA ZOFIA WYBRAŁA SIĘ  
PO PERFUMY LUB PUDER DO WSPÓŁCZESNYCH SZCZECIŃSKICH SKLEPÓW, 
BYŁABY WIELCE ZDUMIONA. WYŁANIAJĄ SIĘ Z KAMIENIC PRZY WIĘKSZYCH 
ULICACH W MIEŚCIE LUB Z CENTRÓW HANDLOWYCH. Z MAŁYCH DROGERII 
PRZETRWAŁY TE, KTÓRE WYPRACOWAŁY WŁASNY STYL I POMYSŁ NA SIEBIE. 

Klient uwielbia 
mieć możliwość 
wyboru i my 
staramy się  
ją dać. Najwięcej 
ma jej ten,  
kto najczęściej 
kupuje – mówi 
Barbara Bittmann 
z drogerii „Maczek”

TEKST I ZDJĘCIA Z DROGERII  Aleksandra Zalewska-Stankiewicz

Drogeria Maczek Sklep Piękno Natury Perfumeria-drogeria Amora

Anna Ścibior-Butrym
KONSULTANT DS. KREOWANIA 
WIZERUNKU

JAK 
PRZETRWAĆ 
NA RYNKU?

1Zadbaj o to, aby 
asortyment był 

bogaty i zachęcał 
klientów do powrotu.

2 Organizuj dla 
klientów pro-

mocje oraz akcje 
specjalne.

3 Daj klientowi 
szansę wyboru 

- różnicuj asorty-
ment pod kątem cen 
i dostępnych marek.

 4 Zadbaj  
o interakcję  

z klientem - pomogą 
w tym media 
społecznościowe, 
np. dobrze prowa-
dzony profil  
na Facebooku. 

5  Pamiętaj, aby 
wnętrze sklepu 

było dobrze zorga-
nizowane i przyjazne 
dla klienta.

6  Zaskakuj nie-
standardowymi 

pomysłami  
- możesz połączyć 
strefę handlową  
z np. kawiarnią.
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Zaufanie klienta to podstawa
Najważniejsze jest dobro klienta, zadowolenie 
i uśmiech od ucha do ucha. Ja zdobywam zaufanie 
klientów przede wszystkim tym, że oferuję im 
duże doświadczenie i swoją wiedzę. Klienci 
doskonale wiedzą, że w mojej drogerii zawsze 
uzyskają fachową pomoc, stosownie do ich potrzeb 
oraz wieku. To działa – wciąż wracają do mojego 
sklepu i przyprowadzają nowych. 

Znaleźć dla siebie niszę
W Szczecinie duże sieci przespały nieco ekspansję 
na tym obszarze i dopiero od niedawna próbują 
nadrobić swoje zaległości. Ale nie oznacza  
to oczywiście gwarancji, że każdy ma szansę  
na przetrwanie. Uważam, że podmioty, które nie 
znajdą dla siebie niszy, zostaną prawdopodobnie 
zniszczone konkurencją ze strony dużych sieci. 
Ważne, by nie tracić czujności. 

{  na  r ynku  /  repor taż  }

Agnieszka Bastek
KOORDYNATOR DS. SPRZEDAŻY 
W PERFUMERII-DROGERII AMORA

Gizela Filon
WŁAŚCICIELKA SKLEPU 
PIĘKNO NATURY
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{  na  r ynku  /  repor taż  }

50 tys.  
TYLU MIESZKAŃCÓW 

SZCZECINA OBSŁUGUJE 
ŚREDNIO JEDNO  

CENTRUM HANDLOWE *
*źródło: analiza 
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Dlatego klienci tu wracają. Niemało jest 
też przyjezdnych turystów, głównie angloję-
zycznych. Zazwyczaj są nieco zdziwieni, ale 
chwalą rozwiązania funkcjonujące w Maczku.

Asortyment można liczyć w tysiącach. Najważ-
niejszym segmentem jest kolorówka i tzw. akcesoria, 
tonacje zapachowe. Pastę do zębów, chusteczki do 
nosa, środki do sprzątania i prania też można tu dostać. 

Właściciele od dwóch i pół roku rozwijają nowy 
pomysł. Obok drogerii uruchomili drugi pawilon  
– Cafe Maczek. W lecie serwują w nim lody i gofry, 
przez cały rok kawę i hot dogi. Stali klienci mogą 
liczyć na drobne prezenty. Każde dziecko dostaje 
lizaka, a w Cafe – waflowego misia. 

– Dzisiaj każdy rynek jest przesycony, zasypany 
towarem, reklamą, nowymi kanałami sprzedaży i bi-
twami na „świeżaki”. Wciąż można jeszcze znaleźć 
wiele rzeczy dla siebie, ale trzeba dobrze szukać. 
Liczy się pomysł – dodaje Barbara Bittmann.

Dopieścić klienta 
W szczecińskim centrum handlowym Outlet Park 
działa perfumeria Amora, jedna z pięciu w Polsce. 
– Zdecydowaliśmy się na stworzenie własnej 
marki perfumerii i ten pomysł się sprawdził. 
Rozwijamy się stopniowo o kolejne punkty. Dzięki 
temu jesteśmy bardziej rozpoznawalni – mówi 
Agnieszka Bastek, koordynatorka ds. sprzedaży.
Podstawę asortymentu stanowią perfumy, zapa-
chy i marki, które wszyscy znają, ale również te 
mniej popularne i niszowe, na przykład zapachy 
Lalique’a i Toma Forda.

Klient znajdzie tu szeroki wybór kosmetyków 
kolorowych, takich marek jak np. GOSH, Lume-
ne, IsaDora, MakeUp Revolution czy Pierre René 
oraz tzw. białą pielęgnację. Jest też szeroki wybór 
lakierów do paznokci zarówno tych zwykłych, jak 
i hybrydowych oraz profesjonalnych produktów 
do pielęgnacji włosów. 

Klienci mogą liczyć na specjalne karty 
rabatowe, które upoważniają do zakupów 

całego asortymentu w niższych cenach.  
W perfumerii pojawiają się też „zapachy tygo-

dnia”, które można kupić w wyjątkowo atrakcyj-
nych cenach. Dużym zainteresowaniem cieszą  
się bezpłatne wizaże renomowanych marek.  
Ze względu na bliskość granicy perfumerię często 
odwiedzają Niemcy, jednak nie są zbyt rozrzutni. 
Zwracają uwagę na ceny, porównują je. 

Ekodrogeria powstała z pasji
W sklepie Piękno Natury Niemcy robią zakupy  
na zapas. – Kupują głównie polskie produkty,  
do pielęgnacji, do mycia ciała – mówi Gizela Filon, 
która rok temu postanowiła otworzyć ekodrogerię 
w szczecińskiej dzielnicy Pogodno. Biznes z dala 
od centrum był świadomym wyborem. – Szcze-
cin jest specyficznym miastem – mówi. – Albo 
sklepy otwierają się w galeriach handlowych, albo 
w centrum, gdzie często nie ma jak zaparkować. 
A my działamy poza centrum, ale przy rynku Rey-
monta, gdzie jest duży ruch. I ludzie tutaj  
są jacyś inni, sympatyczniejsi – dodaje. Pomysł  
na drogerię z produktami ekologicznymi zaczerp-
nęła z podróży po świecie. Była na Malcie, we 
Włoszech, we Francji. Stworzyła unikatowe miej-
sce z bioasortymentem, zgodnie z zasadą, że siła 
piękna tkwi w naturze. Na własnej skórze przeko-
nała się, że dobre kremy z aktywnymi składnikami 
mogą zdziałać cuda. Sprzedaje kosmetyki bez 
chemii, certyfikowane, proponowane przez blo-
gerów, ze zdrowym składem, jak Bema, Logona, 
Weleda, Sylveco, Purite. I zachęca klientów do 
świadomych zakupów, do sprawdzania etykiet. 
Zna moc reklamy. Prowadzi fanpage na Facebo-
oku, jest aktywna na Instagramie, zakłada stronę 
internetową. Dlaczego? – Bo z klientem trzeba 
być blisko – tłumaczy.   

Nie czuję  
na plecach 
oddechu 
konkurencji, 
ponieważ nikt  
nie ma podobnego 
asortymentu  
na tak wielką 
skalę – mówi 
Gizela Filon, 
właścicielka 
sklepu Piękno 
Natury
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