
Skok na wielką wodę 
Sklep o nazwie „Katarzyna” pani Halina założyła 
26 lat temu. Kilka razy zmieniała lokalizację, nie 
przekraczając powierzchni 40 m.kw. Obserwo-
wała rynek, wyjeżdżała na targi kosmetyczne, 
odwiedzała giełdę, uczyła się obsługi komputera. 

– W pewnym momencie poczułam, że moje 
ambicje wykraczają poza maleńką drogerię. Odkła-
dały mi się przeterminowane produkty. Duża ilość 
towaru powodowała, że nie miałam już gdzie go 
eksponować, a jeśli klient nie zobaczy, to nie kupi. 
Konsumenci również sugerowali, że przydałby się 

Biznes w Radomiu rozwija się dobrze. Także 
kosmetyczny. W mieście nie brakuje drogerii. 
Królują sieciówki: osiem drogerii Rossmann, 

dwie Drogerie Natura, jest Douglas i Sephora. 
Obraz dopełnia Hebe i Superpharm. Działa kilka-
dziesiąt małych sklepików, w których obok kosme-
tyków znajdziemy również chemię, jak również 
biżuterię czy artykuły gospodarstwa domowego. 
Typowych małych drogerii jest kilkanaście. Jedną 
z nich jeszcze w ubiegłym roku była drogeria  
„Katarzyna”, ale jej właścicielka Halina Balana  
zdecydowała się na bardzo  odważny krok.

Radom, 
siła w precyzji

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ MAMY WE KRWI – TAKIMI HASŁAMI REKLAMUJE 
SIĘ MIASTO. PRZEDSTAWIANE JEST JAKO MIEJSCE TWORZONE PRZEZ 
LUDZI, KTÓRYCH DOŚWIADCZENIE I UMIEJĘTNOŚCI OPARTE SĄ NA 
DOKŁADNOŚCI. CZY W BIZNESIE KOSMETYCZNYM RÓWNIEŻ DA SIĘ 

ZAUWAŻYĆ PRECYZYJNE DZIAŁANIE?

W radomiu królują 
tzw. sieciówki. 
Jest osiem drogerii 
Rossmann, dwie 
Drogerie Natura, 
jest Douglas oraz 
Sephora.  
Obraz dopełniają 
drogeria Hebe  
i Superpharm.

TEKST I ZDJĘCIA Z DROGERII  Aleksandra Zalewska-Stankiewicz

{  na  r ynku  /  repor taż  }
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większy lokal – mówi Halina Balana. Codziennie 
w drodze do pracy przy ul. Żeromskiego mijała 
zaniedbany pusty budynek. – Pewnego dnia po-
myślałam: a może by tak spróbować? – wspomina. 
Skontaktowała się z właścicielem, ustalili warunki, 
rozpoczęła remont lokalu – 140 m. kw. Zaczęła 
również rozglądać się za siecią. 

– Miałam wizję dużej drogerii, ale nie wiedzia-
łam, jak ją zorganizować. Potrzebowałam pomocy 
fachowców. Odbyłam  wiele spotkań z przedstawi-
cielami różnych firm, ostatecznie wybrałam Jawę 
– mówi. Negocjowała każdy punkt umowy, łącznie 
z tym, kto ma zapłacić za logo czy szyld. Przygoto-
wania do otwarcia sklepu trwały prawie miesiąc. Pani 
Halina otrzymała planogram, według którego została 
zaplanowana i urządzona każda półka. Firma z Gdyni 
przywiozła meble, które zamontowała w jeden dzień. 
Przez kolejne dwa tygodnie przedstawicielki sieci 
urządzały drogerię. Centrala wykupiła reklamy w sieci 
oraz wynajęła auto, które głosiło na ulicach Radomia, 
że wkrótce nastąpi otwarcie nowego sklepu. Został 
otwarty 13 października ubiegłego roku. Właścicielka 
zatrudniła dwie osoby przez Urząd Pracy

– To był bardzo dobry ruch – tak Halina Balana 
mówi o swojej decyzji. – Stosuję się do obowiązu-
jących zasad, ale plan drogerii nieco pozmieniałam. 
Mam dowolność w doborze towaru. Kiedy termin 
ważności jakichś produktów zbliża się do końca, 
centrala organizuje wyprzedaże. Otrzymuję gazetki 
reklamowe oraz dużo produktów, którymi nagra-
dzam klientów, jak np. pędzelki do makijażu czy 
blenderki do twarzy. 

Kupujący, wiedząc o zmianie lokalizacji, przeszli 
za panią Haliną. Doceniają większy wybór, prze-
stronność i mnogość promocji. 

Dora wybiera marki niszowe
Od 27 lat w Radomiu istnieje Perfumeria Dora, 
która ma trzy sklepy: w Hali oraz w Galerii  

Warto śledzić trendy
Nasz pomysł na biznes wziął się z potrzeby chwili. 
Nie było w Polsce firmy produkującej kolorowe 
kosmetyki naturalne. I warto pamiętać, że miejsce, 
w którym żyjemy, nie musi nas ograniczać. 
W przypadku naszej firmy Radom okazał się 
punktem startowym, ale w tej chwili nasze 
kosmetyki dostępne są już w całej Polsce.

Stawiam na sprzedaż w salonie
Możliwość zakupu preparatu w salonie to dla 
klientki duży komfort. Kosmetyczka może zbadać 
jędrność skóry, wnikliwie omówić skład produktu, 
wytłumaczyć, jak go stosować. A dla gabinetu to 
również korzyść – dzięki współpracy z firmami 
mamy dostęp do nowości i jesteśmy na bieżąco 
z nowinkami kosmetycznymi.

Przede wszystkim – negocjacje
W tym biznesie nieustannie trzeba się edukować, 
aby wiedzieć, co nowego w kosmetyce „piszczy”. 
Zamiast narzekać, że nie ma kokosów, warto się 
otworzyć na większe projekty. Uważam, że mali 
przedsiębiorcy nie powinni bać się sieci. Trzeba 
jednak twardo negocjować warunki.

Halina Balana zdecydowała się na 
współpracę z siecią Jawa.

Drogeria Dora ma w Radomi swoje trzy 
punkty.

W Salonie Urody Jolanty Skąpskiej sprzedawane są kosmetyki 
renomowanych firm..

Anna Stokowska
WŁAŚCICIELKA 
MARKI FELICEA

Jolanta Skąpska
WŁAŚCICIELKA 
SALONU URODY

Halina Balana
WŁAŚCICIELKA 
DROGERII JAWA

JAK 
ROZWINĄĆ 
MAŁY BIZNES

1Stawiaj  
na różnorodność, 

tak, aby obok 
produktów bardzo 
popularnych 
pojawiały się  
te niszowe.

2 Śledź nowe 
trendy. Produk-

ty, które dopiero 
wchodzą na rynek, 
szybko mogą być 
bardzo popularne.

3 Nie poprzestaj 
na drogerii.  

Organizuj warsztaty 
makijażowe, 
prowadź profil skle-
pu na Facebooku.

4 Poszerzaj wiedzę 
na szkoleniach 

produktowych i war-
sztatach.
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Feniks i w centrum handlowym M1. – Ko-
biety jak i mężczyźni potrzebują fachowej 
i kompetentnej porady. Moi pracownicy 
przeszli liczne szkolenia produktowe, dlatego 
posiadają ogromną wiedzę na temat kosmety-
ków. W naszej perfumerii jest również możliwość 
wykonania makijażu przez profesjonalne makija-
żystki, które dobiorą kosmetyki do cery klientki  
– mówi właścicielka Dorota Przybysławska-Dryja. 

Dora stawia też na marki niszowe, których nie 
ma w sklepach sieciowych. – Posiadamy bardzo 
duży wybór kosmetyków jak i perfum z różnej półki 
cenowej, tak, aby każdy mógł wybrać coś dla siebie. 
W ofercie są też marki, na które mamy wyłączność 
w Radomiu, dlatego zyskujemy przewagę nad inny-
mi sklepami. Jesteśmy po to, by spełnić oczekiwania 
każdego kto do nas trafi. To nasza recepta na sukces. 

Swoje miejsce w Radomiu znalazła też marka 
AlleBeauty.pl, która ma dwa stoiska – od prawie 
trzech lat w Galerii Słoneczna, a od pół roku 
w Galerii M. – Firma jest zadowolona z działalno-
ści na rynku radomskim. Nasze pierwsze stoisko 
wpisało się w tutejszy handel, dlatego otworzy-
liśmy drugi punkt. Uważam, że każdy ma szansę 
na przetrwanie, każdy ze sklepów kosmetycznych 
oferuje trochę inny asortyment, przeznaczony dla 
innego typu klienta – mówi opiekun regionalny 
dwóch drogerii Magdalena Kasza.

AlleButy.pl sprzedaje kosmetyki profesjonal-
ne do twarzy i ciała, produkty do włosów, rzęsy 
i akcesoria niezbędne do stylizacji rzęs, ale przede 
wszystkim produkty do pielęgnacji i stylizacji 
paznokci, na czele z Semilac.Firma planuje rozwijać 
swoje wysepki. 

– W bieżącym roku zamierzamy wprowadzić 
karty rabatowe. Okresowo, przynajmniej raz w kwar-
tale, organizujemy promocje na wybrane produkty  
– tłumaczy Magdalena Kasza. Zwraca również 
uwagę, jak ważna jest bezpośrednia interakcja 
z klientkami na Facebooku. Radomski oddział  
Allebuty.pl prowadzi swój własny fanpage, który  
pełni głównie funkcję reklamową. 

86 osób 
TYLU MIESZKŃCÓW  
NA 1000 PROWADZI  

W RADOMIU  
WŁASNĄ FIRMĘ

Kolorowa Felicea  
Ciekawym dopełnieniem radomskiego rynku 

kosmetycznego jest lokalna rodzinna firma 
Felicea, która jako pierwsza w Polsce rozpoczęła 

produkcję kolorowych kosmetyków naturalnych. 
Felicea w portfolio ma: kredki do oczu, do ust, 
korektory, cienie do powiek w kredce, błyszczyki, 
szminki, pomadki oraz kosmetyki prasowane: cie-
nie, pudry, róże i bronzer, a od niedawna masełko 
do pielęgnacji ust. 

– Markę Felicea stworzyliśmy razem z moim 
mężem, Łukaszem,który od zawsze marzył o wła-
snej marce kosmetycznej. Ja od dawna pasjonuję 
się zdrowym stylem życia, a jeszcze parę lat temu 
na rynku brakowało naturalnych kosmetyków. 
Postanowiliśmy więc połączyć nasze marzenia  
– mówi założycielka Felicea Anna Stokowska.

Małżeństwo rozpoczynało od sklepu interne-
towego, a z czasem zaczęło wprowadzać produk-
ty na rynek sklepów stacjonarnych, głównie do 
niewielkich drogerii, sklepów ze zdrową żywno-
ścią i kosmetykami. Obecnie można je kupić już 
nie tylko w Radomiu, ale i w całej Polsce. 

Salony i gabinety  
W Radomiu przybywa salonów kosmetycznych 
i gabinetów medycyny estetycznej. Większość 
ma w ofercie kosmetyki na sprzedaż. W tym roku 
25-lecie obchodzić będzie Salon Urody Jolanty 
Skąpskiej. Kosmetyczka współpracuje z firmami 
Babor, Thalgo, Phyris, Klapp. Do pielęgnacji dłoni 
i stóp  stosowane są produkty LCN i OPI. 

Pani Jolanta wprowadziła sprzedaż kosme-
tyków w salonie 10 lat temu. – Uważałam, że 
klientka przychodzi na zabieg, ale potem powinna 
pielęgnację kontynuować w domu – mówi Jolan-
ta Skąpska. Dodaje, że sprzedawczyni w drogerii 
nie jest w stanie dopasować kosmetyków tak 
dobrze jak kosmetyczka, która widzi klientkę bez 
makijażu, pod lampą. Dlatego klientki jej ufają. 

Zdaniem Jolanty 
Skąpskiej klientki  
są świadome  
i wybierają 
w salonie produkty 
dobrej jakości.  
Czy nie mają obaw,  
że zapłacą więcej 
niż w sklepie?  
– Skoro decydują się 
na pielęgnację  
w domu, to znaczy, 
że nasze produkty 
im odpowiadają  
– mówi pani Jolanta.

FOT. Henryk Krzyżanowski
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