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I. NOTKA O AUTORZE
Piotr Słotwiński 36 lat, po studiach, w chwili
obecnej od ponad 2 lat w Irlandii - tak w
najwiekszym skrocie wyglada moj zyciorys :-)
Wiecej o mnie, jak rowniez zapiski z mojego pobytu na
Zielonej Wyspie mozesz przeczytac na moim blogu
www.piotrslotwinski.blogspot.com

II. PRAWA AUTORSKIE I DYSTRYBUCJA
Jestem jedynym autorem i tym samym wlascicielem wszelkich praw do tego ebook'a. Ebook jest
chroniony prawem autorskim, zgodnie z ustawa o prawie autorskich i prawach pokrewnych.
WYRAZAM ZGODE na bezplatne pobranie i kopiowanie mojego ebook'a. Link do niego mozesz
umiescic na wlasnej stronie www, rozdawac Internautom odwiedzajacym Twoja witryne, wyslac
znajomym, traktowac jako upominek dla prenumeratorów Twojego e-zin'a, itp., itd.
NIE WYRAZAM ZGODY na pobieranie oplat za udostepnienie tego ebook'a oraz na jakakolwiek
ingerencje w jego tresc.

III. POMYSLY NA BIZNES
Tresc ebook'a, ktory wlasnie czytasz, powstala w latach 2001-2003, kiedy sam prowadzilem jeszcze
w Polsce wlasna, niewielka firme – i m.in. wydawalem nieistniejacy juz internetowy tygodnik :-)
Co sie zmienilo od tego czasu? Przede wszystkim to – ze aby godziwie zarabiac nie trzeba juz
nadludzkim niemal wysilkiem prowadzic w Polsce wlasnej D.G.: wystarczy wyjechac do jednego
z krajow UE :-) Niemniej, sa osoby które z roznych wzgledow chca – lub musza – pozostac w
Polsce, i nie boja sie (lub nie maja wyjscia) podjac ryzyka prowadzenia dzialalnosci zarobkowej na
wlasny rachunek.
Totez ten ebook – jest przede wszystkim dla nich...
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Tak naprawde o powodzeniu w biznesie decyduje dobry pomysl i wlasna (czesto ciezka) praca.
Wg mnie, procentowo rozklada sie to w ten sposób:
dobry pomysl: 1%
wlasna praca: 99%
Pracy za Ciebie wykonac nie moge :-) ale - mam nadzieje ze zamieszczone ponizej pomysly i teksty
beda dla Ciebie inspiracja do stworzenia wlasnego "biznesu" :-)
Pomysl 1: Biznes na Rynku
Tutaj opisuje kilkanascie jednoosobowych "biznesów" jakie funkcjonuja na krakowskim Rynku.
Byc moze którys z nich Cie zainspiruje :-)
Jak wyglada Rynek Glówny w Krakowie - kazdy wie (a jak ktos nie wie, to niech poszuka w
Internecie). Na pierwszy rzut oka Rynek pelni funkcje turystycznej atrakcji wzglednie spacerowego
deptaka. Tak naprawde, jest on jednak otoczony cala siecia mniejszych lub wiekszych biznesów,
dajacych w miare satysfakcjonujacy zarobek ich wlascicielom. Oczywiscie - pomine tutaj biznesy
w stylu: stoisko w Sukiennicach, restauracja czy sklepy, jak równiez kwesty na "szczytne cele" i
pospolite zebractwo. To jest wszedzie - na kazdym rynku w kazdej miejscowosci. Chcialbym sie
skupic na malych - jednoosobowych "biznesach".
1. Czlowiek sprzedajacy pszenice.
Krakowskie golebie sa atrakcja dla turystów - i utrapieniem dla wiekszosci mieszkanców (sam pare
razy musialem zeskrobywac z siebie ich male co nieco :-) Poniewaz te ociezale z przejedzenia
ptaszyska ciesza sie sporym powodzeniem wsród karmiacych je osób, pare lat temu pojawil sie tam
czlowiek ze stolikiem i workiem - i zaczal sprzedawac pszenice "na kubki" (plastikowe). Przebicie
na cenie ma fantastyczne :-)
2. Czlowiek wydajacy swiadectwa.
Jak wiadomo, o kazdej pelnej godzinie z okna mariackiej wiezy wysuwa sie trabka, w która dmie
hejnalista. Wielu turystów z zadartymi glowami specjalnie czeka na ten moment. Totez pojawilo sie
tam malutkie stoisko, w którym pewien pan za stosowna oplata wystawia zainteresowanym imienne
"Swiadectwo Wysluchania Hejnalu Mariackiego". Ot, taka pamiatka. Az dziwne, ze nikt na to nie
wpadl wczesniej (dodam, ze tak naprawde wcale nie trzeba tego hejnalu wysluchiwac, coby
otrzymac to swiadectwo :-)
3. Czlowiek bijacy medale
Ma swoje stoisko (a wlasciwie prase do wybijania tychze "medali") obok Sukiennic. Chcesz miec
taki okazjonalny medal (albo order - w kazdym razie nie jest to moneta) - wystarczy zaplacic :-)
4. Czlowiek grajacy na katarynce
Ubrany w strój "z epoki" (jakiej - to nie mam pojecia, wyglada jak jakis dworzanin, czy cos :-) wraz
z prawdziwa katarynka. Kreci korbka, gra muzyczka, przesuwaja sie ruchome obrazki na tej
katarynce jak równiez kiwa glowa "pajacyk" na niej umieszczony. Zarabia chyba glównie na tym,
co mu dadza ludzie chcacy sie z nim sfotografowac.
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5. Czlowiek bedacy "Biala Dama".
To juz legendarna postac na krakowskim Rynku. Ma swoje stale stanowisko przy Kosciele
Mariackim. Jest to kobieta cala ubrana na bialo (lacznie z mocno upudrowana twarza) która w
przekomiczny sposób tylko przy uzyciu gestów "nasmiewa" sie z ogladajacych ja ludzi. Poniewaz
jest naprawde swietna w tym co robi, nikt sie nie obraza - za to pieniadze do jej "kapelusza" plyna
moze cienkim - ale wartkim strumieniem :-)
6. Czlowiek stawiajacy Tarota.
Ma swój stolik tuz przy Sukiennicach (ale "urzeduje" raczej po poludniu). Jest oczywiscie kobieta,
w slusznym wieku wskazujacym na odpowiednie doswiadczenie w zglebianiu "wiedzy tajemnej"
oraz - a jakze - w odpowiednim stroju. Zainteresowanym stawia tego Tarota przepowiadajac co ich
w zyciu czeka. Z tego co widzialem - nie narzeka na brak klientów :-)
7. Czlowiek malujacy obrazy.
Tych "czlowieków" jest paru: na poczekaniu moga narysowac Twoja karykature lub portret. Oprócz
nich - jest tez pani która za pomoca farb w spreju maluje na oczach gapiów rózne "kosmiczne
pejzaze". Mozna od razu zakupic wybrana prace :-)
8. Czlowiek grajacy na instrumentach muzycznych.
No, muzykantów to na Rynku nie brakuje :-) Do wyboru, do koloru: od kapeli krakowskiej, poprzez
muzyków "powaznych" i "rozrywkowych" do ludzi grajacych na bebnach jakies afrykanskie rytmy.
Pieniadze sie wrzuca do stojacego przed muzykiem futeralu od instrumentu lub do przyslowiowego
"kapelusza". Czesto mozna tez od razu kupic plyte lub kasete grajacego muzyka/zespolu.
9. Czlowiek tanczacy na plycie.
Na plycie Rynku, oczywiscie. I tez - tych "czlowieków" z reguly jest kilku: jest to po prostu grupka
mlodych ludzi, którzy przy dzwiekach plynacych z ich przenosnego magnetofonu wykonuja iscie
cyrkowe taneczne akrobacje (cos w stylu break dance). Poniewaz chlopcy sa mlodzi i
wysportowani, plec piekna nie zaluje im "wsparcia" :-)
10. Czlowiek który stanal.
Na podwyzszeniu. Nieruchomo. Ubrany w przerózne zaskakujace stroje (z dawnych epok i mitów).
Ot, zywy pomnik. Rusza sie dopiero, gdy "do kapelusza" wrzucisz monete - wtedy wykonuje
bardzo skomplikowany "mechaniczny" uklon. Jest to pewna odmiana juz wspomnianej "Bialej
Damy" - tyle ze ona bez przerwy sie rusza, a ten - bez przerwy sie nie rusza :-)
11. Czlowiek który sprzedaje filmy.
Do aparatu. Turysci masowo robia zdjecia - no i czesto im sie "film urywa" :-) Wtedy z pomoca
biezy tenze czlowiek. Caly jego "kramik" z filmami miesci mu sie na brzuchu, dzieki czemu moze
stale sie przemieszczac w poszukiwaniu nabywców.
12. Czlowiek który stal sie smokiem.
Smokiem - zywa maskotka. Ubrany w "smoczy" strój krazy wraz ze wspólnikiem wyposazonym w
polaroida - dzieki czemu ten duet moze od razu zrobic zdjecie rozanielonemu dziecku - w objeciach
ze "Smokiem". Placa rodzice :-)
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Nie wymienilem pewnie nawet polowy tych "biznesów" (po prostu przestaje je zauwazac, tak sie
bowiem sklada, ze przynajmniej raz dziennie przechodze przez Rynek, wiec juz mi wszystko raczej
"spowszednialo" - dlatego najlepiej bedzie, jezeli sam (a) sprawdzisz, co na krakowskim Rynku
slychac :-) Byc moze dojrzysz tam cos, co zaadoptujesz do swoich potrzeb :-)
Pomysl 2: Domowe kursy komputerowe
Sporo ludzi ma juz w domu komputer, ale wielu z nich - nie potrafi go obslugiwac. To nie zart, tak
jest naprawde. Kupili komputer dla dzieci, które poza grami swiata nie widza, ewentualnie kupili go
dla siebie, ale jakos nie bylo czasu pójsc na kurs uczacy chocby podstaw... Wielu ludzi nie ma
komputera - ale musi szybko poznac jego obsluge - i nie ma czasu zapisywac sie na jakiekolwiek
kursy... I to moze byc szansa dla Ciebie.
Zajmij sie nauka podstaw obslugi komputera w domu klienta - na jego "sprzecie", lub w swoim
domu - na swoim "sprzecie" (a najlepiej: jednym i drugim :-)
Zamiesc stosowne drobne ogloszenia o swoich uslugach w lokalnej prasie, mozesz tez przygotowac
i porozklejac (w miejscach do tego przeznaczonych!) ulotki z Twoja oferta.
Czy mozna sie utrzymac z takiej dzialalnosci? Tak - z tym ze wiele na tym nie zarobisz, ale
zawsze... No i z drugiej strony: jest to dzialalnosc praktycznie bezinwestycyjna. Pewien mój
znajomy utrzymuje sie z tego od ladnych paru lat. Byc moze i Tobie sie uda?
Pomysl 3: Domowa swietlica
Jezeli lubisz dzieci - pomysl o otworzeniu "domowej swietlicy".
Ponizej przytaczam Ci pelna tresc ulotki jaka znalazlem pod moim drzwiami. Poczytaj i pomysl moze to jest takze biznes dla Ciebie?
---> TRESC ULOTKI <--Szanowni Rodzice!
Szukacie codziennej, fachowej opieki do swoich dzieci?
Nie macie czasu zaprowadzac i odbierac ich ze szkoly lub przedszkola?
Chcecie wybrac sie bez dzieci do znajomych, kina lub na zakupy?
Chcecie swoim pociechom zorganizowac przyjecie urodzinowe/imieninowe?
Dla Was stworzylismy "DOMOWA SWIETLICE" - kolorowe mieszkanie przystosowane zarówno
dla MALUCHÓW jak i STARSZYCH dzieci.
Nie ma u nas wpisowego ani abonamentu. Dziecko moze zostawac pod nasza opieka na godzine lub
dluzej, sporadycznie albo codziennie.
U nas Wasze dziecko:
- pobawi sie z innymi dziecmi;
- wezmie udzial w zajeciach plastycznych, muzycznych i ruchowych;
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- pocwiczy w kaciku gimnastycznym;
- pobawi sie na pobliskim placu zabaw;
- odrobi lekcje pod okiem nauczycielki;
- spozyje przekaske w naszym barku
Na zyczenie rodziców dziecko moze zostac zawiezione lub odebrane z przedszkola, szkoly. Moze
byc takze dowozone na zajecia dodatkowe.
Nasza swietlica jest niewielka, a w malej grupie (maksimum 10 dzieci) kazde dziecko jest
traktowane indywidualnie.
Zapewniamy:
- fachowa opieke (wyksztalcenie pedagogiczne);
- domowa atmosfere w kolorowych wnetrzach;
- zabawki i zabawy dla mniejszych i wiekszych dzieci.
Odwiedz nas razem ze swoja pociecha, zadzwon lub napisz! Zapytaj naszych malych
podopiecznych oraz rodziców o ich opinie!
Swietlica jest czynna:
od poniedzialku do soboty 7.00 - 22.00
Ceny: pierwsza godzina 6 zl
kazda nastepna 5 zl
w karnetach od 4 zl/godz
znizki dla rodzenstw!
adres: xxxxxxxxxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx.
---> KONIEC ULOTKI <--Jak widzisz, ktos to robi. Oczywiscie - nie obejdzie sie bez inwestycji (zreszta: nie wierz w to, ze
mozna zrobic jakis dochodowy biznes bez zadnego wkladu finansowego - swojego lub wspólnika),
ale na poczatek mozesz wykorzystac do tego swoje mieszkanie (chociaz jednak lepiej cos wynajac),
zabawki nie musza przeciez lsnic nowoscia (czyli: zajrzyj do komisów), itp.
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Pomysl 4: Biuro pisania podan
Takie biura istnialy juz w latach 70-tych, poznikaly w 80-tych, a obecnie znowu sie pojawiaja. To
moze byc szansa równiez dla Ciebie!
Sa uslugi, które ciesza sie sporym zainteresowaniem - a nastepnie - wraz z rozwojem techniki znikaja z rynku. Tak bylo np. z tzw. "zleceniami telefonicznymi". Pamietasz takie ogloszenia
drobne masowo zamieszczane swego czasu w prasie: "zlecenia telefoniczne przyjme, tel. ..."?
Wtedy chodzilo m.in. o to, ze sporo firm wchodzilo na rynek a telekomunikacja nie nadazala z
zakladaniem telefonów. Poniewaz zycie nie znosi prózni, wiele osób - szczególnie pan na
emeryturze - dorabialo sobie w ten sposób, udostepniajac firmie swój domowy telefon i odbierajac
rozmowy do niej kierowane. Teraz to sie zmienilo, komórke mozna kupic w kazdym sklepie na
rogu a i telekomunikacja - czujac na plecach goracy oddech konkurencji - sporo spraw zalatwia
szybciej. Podobnie jest z biurem pisania podan. Na poczatku bylo ich sporo, pózniej wiele
poupadalo - m.in. dlatego ze sama maszyna do pisania juz nie wystarczy, niezbedny jest komputer z
drukarka - no i z osoba która nie tylko poradzi sobie z odpowiednim sformulowaniem pisma, ale i z
obsluga tegoz komputera.
Czy na tego typu uslugi - czyli pisanie podan, pism, itp. jest popyt? Wg mnie - tak - i to coraz
wiekszy. Z jednej strony powstaje coraz wiecej kafejek internetowych, coraz wiecej osób ma w
domu i w pracy komputery, itp., itd., ale z drugiej strony ilosc pism jakie musi obecnie skladac
przecietny obywatel :-) rosnie w postepie geometrycznym. Ponadto - wiele osób które maja dostep
do komputera z drukarka, nie zawsze posiada jednoczesnie latwosc formulowania mysli. I jeszcze:
wiele osób posiada dostep do komputera - ale jeszcze wiecej ciagle go nie posiada... Malo tego:
wiele pism trzeba skladac na odpowiednich drukach, które sa czesto trudno dostepne - lub dostepne
tylko w scisle okreslonym urzedzie (sad, urzad skarbowy, itp.), a nie kazdy ma czas i ochote
"biegac" za róznymi formularzami. Dlaczego nie mialby tego zlecic Tobie? Tym bardzie ze Ty mozesz wiekszosc z nich sciagnac bezposrednio z internetu.
Koszty: komputer + drukarka (przydalby sie tez skaner), wynajem lokalu (moze to byc zupelnie
maly pokoik - ale raczej w centrum), drobne ogloszenia prasowe. Ile moze kosztowac napisanie
pisma? To oczywiscie zalezy od samego pisma :-) - ale mysle ze smialo mozesz operowac w
granicach od 5,0 zl (za zwykle pismo z paroma linijkami tekstu) do 50,0 zl (np. za pismo kierowane
do sadu na odpowiednim druku - uwazaj jednak, by przypadkiem nie wchodzic w kompetencje
prawników). Tego typu dzialalnosc mozesz tez traktowac jako dodatkowa do rzeczy które robisz
obecnie (np. mozesz tego typu uslugi polaczyc z biurem: podrózy, nieruchomosci, itp.)
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Pomysl 5: "Hotel" dla zwierzat
Biznes moze nietypowy, ale takie hotele juz istnieja w Polsce od co najmniej kilku lat. Jezeli lubisz
zwierzeta - i masz odpowiednie zaplecze - spróbuj!
Spora czesc osób mieszkajaca w duzych miastach stara sie podtrzymywac "kontakt z natura"
trzymajac w domu psa, kota czy papuzke :-) Problem powstaje - gdy zbliza sie np. okres urlopowy i nie ma z kim zostawic ulubionego dwu lub czworonoga. Nie wszyscy maja mozliwosc korzystania
z pomocy rodziny a tym bardziej znajomych. I to moze byc szansa dla Ciebie!
Jezeli posiadasz lub mozesz wynajac odpowiedni teren dla stworzenia takiego czasowego "hotelu"
dla zwierzat, a przede wszystkim lubisz zwierzeta - rozwaz to. Mozesz zaoferowac swoje uslugi
polegajace na odplatnej opiece czasowej wraz z "zakwaterowaniem i wyzywieniem" dla osób które
sa zmuszone rozstac sie na pewien okres czasu ze swoim pupilkiem.
Najpierw wybierz sie do schroniska dla zwierzat i zobacz jak to jest rozwiazane technicznie (klatki,
boksy, itp.). Przeczytaj odpowiednie publikacje dotyczace pielegnacji i opieki nad zwierzetami.
Zadzwon do kilku juz istniejacych "hoteli" tego typu (aby ustalic ich adresy skorzystaj z informacji
telefonicznej lub przejrzyj dostepne katalogi firm) i zapytaj - jako potencjalny klient - o szczególy.
Musisz miec dobrze skonstruowana umowe jaka bedziesz zawieral z wlascicielem zwierzecia
(najlepiej skorzystaj z uslug prawnika) - w której zabezpieczysz sie na wypadek gdyby np.
wlasciciel zwlekal z odbiorem swojego pupilka lub gdyby wydarzylo sie jakies nieszczescie (np.
zwierze padlo). Zareklamuj swoje uslugi w najblizszym wiekszym miescie w Twojej okolicy
(drobne ogloszenia prasowe, ulotki u weterynarzy, itp.).
Jakie oplaty mozesz pobierac za swoje uslugi? No cóz, ceny zawsze weryfikuje rynek - ja sam z
ciekawosci zadzwonilem do jednego z takich "hoteli" - i stawki siegaly tam cenom noclegów dla
ludzi :-) w raczej przecietnych hotelach. Tyle tylko, ze koszty wybudowania hotelu dla ludzi (wraz
z wyposazeniem, obsluga, itp.) sa niewspólmiernie wyzsze od "hotelu" dla zwierzat.

Pomysl 6: Uslugi heraldyczne
Coraz wiecej osób interesuje nie tylko wlasna przyszlosc - ale i przeszlosc. Chca zajrzec dalej niz
ledwie dwa pokolenia wstecz. Chca tez wiedziec, czy przypadkiem w ich zylach nie plynie
niebieska krew :-) Mozesz im w tym pomóc, oferujac uslugi polegajace na okresleniu - czy podane
nazwisko jest szlacheckie, a jezeli tak - jakim herbem poslugiwali sie jego przodkowie, itp.
Najpierw musisz zdobyc odpowiednie materialy. Ja sam kilka lat temu kupilem w zwyklej
krakowskiej ksiegarni dwutomowa ksiazke pt.: "Herby Rycerstwa Polskiego" - która zawierala
wystarczajacy zakres materialów (byl w niej alfabetyczny spis nazwisk szlacheckich - i powiazane
z nimi herby, jak równiez noty wyjasniajace jak dany herb powstal, kto byl "protoplasta" rodu, itp,
itd.) Przeszukaj tez internet, byc moze trafisz na jakas strone równiez zawierajaca tego typu
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materialy.
Kiedy juz skompletujesz odpowiednie materialy zamiesc ogloszenie w prasie (najlepiej
ogólnopolskiej) o przykladowej tresci: "Sprawdz - czy jestes szlachcicem, tel... e-mail: ..."
Sugeruje, aby sprawdzenia dokonywac bezplatnie, a pieniadze pobierac od osób których nazwiska
faktycznie figuruja w odpowiednich materialach, wiesz jak wyglada ich herb oraz posiadasz
dodatkowe informacje na ten temat.
Jak by to mialo wygladac technicznie? Potencjalny zainteresowany dzwoni do Ciebie lub wysyla emaila i podaje swoje nazwisko. Sprawdzasz (w tej ksiazce która ja mam zajmuje to pare sekund).
1. Jezeli nazwiska tam nie ma, informujesz klienta, ze "niestety Pana nazwisko nie figuruje w
herbarzu którym dysponuje, co nie znaczy, ze nie jest szlacheckie..." Na tym kliencie nie zarobisz,
ale wazne jest, abys zastrzegl, ze nie mozna wykluczyc ze nazwisko jednak jest szlacheckie. Róznie
moze byc - byc moze materialy którymi dysponujesz sa niekompletne? Nie ryzykuj - jesli nie
musisz.
2. Jezeli nazwisko figuruje, odpowiadasz klientowi: "tak, Pana (i) nazwisko jest szlacheckie". Tylko
tyle. Jezeli klient chce uzyskac szczególowe informacje na temat herbu, protoplasty rodu, itp. - musi
Ci za taka informacje zaplacic.
Jak? Okreslasz, jakie materialy mozesz mu przeslac. Jezeli klient jest zainteresowany, wysylasz mu
za pobraniem ww. materialy, lub prosisz o dokonanie wczesniejszej wplaty na konto (postepujesz
tak, jak przy normalnej sprzedazy wysylkowej).
Ile sobie zyczyc za taka usluge? No cóz, wydaje mi sie, ze ten typ klientów nie jest wrazliwy na
cene. Mysle ze mozesz zaczac od 100,0 zl, a pózniej modyfikowac ja w zaleznosci od popytu,
ewentualnej konkurencji, itp. Na brak klientów raczej narzekac nie bedziesz musial (w Polsce
szlachty bylo wyjatkowo duzo).
Plusem jest tez fakt, ze tego typu dzialalnosc mozesz prowadzic nawet w domu, pozyskujac
klientów za pomoca drobnych ogloszen prasowych i kontaktujac sie z nimi telefonicznie, e-mailem
lub "tradycyjna" poczta. No i praktycznie nic nie inwestujesz - poza zakupem materialów (mysle ze
wystarczy 200 - 300 zl (ja kupilem za 280 zl - ale powtarzam, przeszukaj tez internet) i drobnych
ogloszen prasowych.
Nie zapomnij nadac swojej firmie jakiejs "dostojnej" nazwy, nikt przeciez nie zleci takiej uslugi
podmiotowi gospodarczemu o nazwie "Ja, Szwagier i Kolega" :-)
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Pomysl 7: Dom Pogodnej Jesieni
Do dobrze prowadzonych prywatnych "domów pogodnej jesieni", zawsze jest spora kolejka
chetnych. Tam starsi ludzie - w zamian za czesc swojej emerytury - moga zamieszkac w dobrych
warunkach, maja zapewniona opieke lekarska, towarzystwo swoich rówiesników, itp. Podobne
domy powstaja juz w Polsce...
Dzieki postepom medycyny - i nie tylko - ludzie zyja coraz dluzej. Zmienil sie tez model rodziny z
wielo - na dwupokoleniowa. Starsi ludzie po zakonczeniu aktywnosci zawodowej i odchowaniu
dzieci czesto sa pozostawieni sami sobie (szczególnie jezeli np. jeden ze wspólmalzonków zmarl,
lub w wyniku innych zdarzen losowych - zyja samotnie). Ich dzieci nie zawsze moga otoczyc
rodziców odpowiednia opieka, ograniczajac sie do finansowego wsparcia. Na zachodzie istnieje
wiele dobrze prowadzonych prywatnych "domów pogodnej jesieni", do których zawsze jest spora
kolejka chetnych. Tam starsi ludzie - w zamian za czesc swojej emerytury - moga zamieszkac w
dobrych warunkach, maja zapewniona opieke lekarska, towarzystwo swoich rówiesników, itp.
Podobne domy powstaja juz w Polsce, szczególnie w jej poludniowo - zachodniej czesci
(zamieszkuja w tych domach starsi ludzie, którzy m.in. w czasach swojej mlodosci mieszkali w
tych rejonach, a po zmianie granic wyemigrowali lub zostali wysiedleni). Niezaleznie od rejonu w
którym mieszkasz, popyt na tego typu "domy" bedzie rósl. Byc moze jest to takze biznes dla
Ciebie? Co powinienes zrobic, aby otworzyc taki dom?
Po pierwsze: najpierw sprawdz, jak takie domy funkcjonuja. Zadzwon, wypytaj o szczególy,
odwiedz kilka z nich i przyjrzyj sie, jak to naprawde wyglada. Pamietaj, ze ze wzgledu na wzgledy,
nie jest to biznes który mozesz sobie ot tak latwo zamknac, gdy Ci sie znudzi... Jest to biznes tylko
dla odpowiedzialnych osób. Dlatego musisz miec 100% pewnosc, ze chcesz to robic.
Po drugie: musisz dysponowac odpowiednim zapleczem - wlasny duzy dom z odpowiednia iloscia
pokoi, ewentualnie wynajety na ten cel od urzedu gminy lub miasta budynek. Sugeruje wynajecie
od instytucji panstwowej lub samorzadowej, a nie od osoby prywatnej (wzgledy bezpieczenstwa to nie jest biznes na miesiac czy nawet na rok..).
Po trzecie: nawiaz wspólprace z lekarzem, pielegniarka, itp. Dobrze, gdyby w poblizu byl osrodek
zdrowia (starsi ludzie czesto cierpia na rózne dolegliwosci - musisz zapewnic im odpowiednia
opieke medyczna).
Forma platnosci: o ile sie orientuje wyglada to tak, ze za swoje uslugi potracasz sobie z rent lub
emerytur 60-70 % pozostala czesc wyplacajac swoim podopiecznym w formie "kieszonkowego".
Skalkuluj najpierw wszystkie koszty i oblicz wplywy jakie musisz miec, aby ten biznes byl dla
Ciebie oplacalny. Plusem jest fakt, ze masz co miesiac zapewnione wplywy w przewidywalnej
wielkosci, no i robisz cos naprawde dobrego. Minusy, no cóz, sa zawsze...
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Pomysl 8: Gablota z ogloszeniami
Reklama jest jak wiadomo dzwignia handlu. Firmy przescigaja sie w pomyslach na efektywna i
nowatorska reklame, poniewaz ogloszenia w prasie - juz z reguly nie wystarczaja.
Ostatnio natknalem sie na jednym z wiekszych sklepów w Krakowie na "stojaca gablote" (nie wiem
jak to inaczej nazwac, byla to przeszklona gablota, ale nie przymocowana do sciany tylko wolno
stojaca). W tej gablocie mozna bylo - za odpowiednia oplata - umiescic wlasna wizytówke lub
ulotke. Gablota byla tak sprytnie skonstruowana, ze klient mógl sam wyciagnac interesujaca go
ulotke lub wizytówke (ale nie mógl sam tam nic wlozyc). W miare jak ubywalo umieszczonych
wizytówek lub ulotek, byly one uzupelniane. Z tego co sie dowiedzialem (na gablocie byly
telefoniczne namiary do wlasciciela), posiada on kilka takich gablot w wiekszych sklepach w
Krakowie. Oplata za 1-miesieczne umieszczenie swojej ulotki lub wizytówki wynosila ok. 100,0 zl.
Raczej mu sie to placa, bo widzialem ze na brak chetnych nie narzeka :-)
Jak to zrobic?
1. Sporzadz liste sklepów lub innych miejsc gdzie jest duzy przeplyw ludzi, skontaktuj sie z ich
wlascicielami i postaraj sie o zgode na umieszczenie takich gablot (za darmo sie na pewno nie
zgodza, wynegocjuj odpowiednia dla Ciebie oplata);
2. Skontaktuj sie z firma swiadczaca uslugi stolarskie i zlec im wykonanie takich gablot;
3. W gablotach umiesc najpierw wlasna oferte reklamy, nastepnie staraj sie pozyskac
zainteresowanych (przede wszystkim firmy). Najpierw mozesz sie zwrócic do firm prowadzacych
nauke jazdy, sieci taxi (sa to raczej pewni klienci), itp., itd.
Pomysl 9: Zarabiaj na zwierzetach
W pewna sloneczna niedziele pod Wawelem zobaczylem taki obrazek: pewna pani w kowbojskim
kapeluszu prowadzila po trawie kucyka z siedzacym na nim dzieckiem. Nieopodal zgromadzila sie
grupa ludzi - wszyscy z dziecmi. Okazalo sie, ze kazde dziecko moglo sobie przez 5 minut
pojezdzic na tymze miniaturowym koniku - za 5,0 zl. Ot, taki biznes :-)
Sadzalo sie dziecko na kucyka, jego wlascicielka (kucyka - nie dziecka :-) brala go za uzde (i
znowu: (kucyka - nie dziecko :-) i powoli spacerowala robiac duze kolo. Kolejka chetnych byla
spora. Tak na moje oko: wychodzilo ok. 50,0 zl za godzine. Dzieci mialy frajde, wlascicielka
kucyka chyba tez (przynajmniej finansowa), no a kucyka o zdanie nie pytalem :-) Pomysl, moze jest
to biznes dla Ciebie?
Pewna odmiana tegoz pomyslu zaobserwowalem kiedys na jednej z glównych ulic Krakowa: otóz
pewien jegomosc byl posiadaczem wielkiego weza (nie znam sie na wezach - mam nadzieje ze nie
byl to taki z gatunków jadowitych :-). Za drobna oplata udostepnial tego weza na chwile, by klient
mógl oplesc sobie nim szyje i uwiecznic sie na fotografii.
Tego ostatniego pomyslu co prawda nie polecam (o ile pamietam - interweniowalo Towarzystwo
Opieki nad Zwierzetami), ale co do kucyka - dlaczego nie? Jezeli tylko masz mozliwosci aby takie
sympatyczne zwierze trzymac (czyli: typowe M2 odpada, ale mala "stajenka" przy domu powinna
wystarczyc), to byc moze pozwoli Ci to zarobic nie tylko na utrzymanie kucyka - ale i samego
siebie?
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Pomysl 10: "Dmuchane" miasteczko
Wesole miasteczka ustawione na wiekszych osiedlach duzych miast ciesza sie zawsze sporym
powodzeniem wsród dzieci.
Ostatnio coraz czesciej zamiast mechanicznych urzadzen (czyli róznego rodzaju "diabelskich
mlynów", hustawek, karuzeli, itp.- drogich w zakupie i eksploatacji) mozna zobaczyc róznego
rodzaju dmuchane zamki (w srodku których dzieci moga do woli skakac), dmuchane zjezdzalnie,
itp.
Z tego co widzialem, oplata za 5-minutowe korzystanie z takich "zabawek" kosztuje ok. 5,0 zl, w
dodatku jednoczesnie wpuszcza sie na taka "zabawke" kilkoro dzieci, nawet 5-6 jednoczesnie, czyli
za godzine wychodzi ok. 300,0 zl (oczywiscie - jezeli sa chetni, w kazdym razie ja zawsze
widzialem kolejke dzieci z pieniazkami w rekach :-) Producenci tego typu "dmuchanych" zamków i
zjezdzalni czesto oglaszaja sie w prasie (ewentualnie skorzystaj z dostepnych katalogów
branzowych).
Jest to raczej sezonowy biznes (w zimie na tym nie zarobisz), ale - po skalkulowaniu kosztów - byc
moze uznasz, ze to biznes dla Ciebie?
Pomysl 11: Komis
Jezeli pragniesz zajac sie handlem, a nie posiadasz duzych srodków - pomysl o komisie.
Organizujac kupno - sprzedaz na zasadach komisowych, nie musisz inwestowac wiekszych kwot i
nie zamrazasz swojej gotówki w towarze.
Prawda jest taka - ze spora czesc naszego spoleczenstwa biednieje z kazdym dniem. Dlatego ludzie
beda wstawiac do komisu przedmioty za cene nizsza od ich wartosci. Zawsze tez znajda sie chetni
do kupienia ich za pól ceny. A ty bedziesz pobieral za to wszystko swoja marze.
Jak to wyglada w praktyce? Klient przynosi Ci np. telewizor. Ustalasz z nim cene za jaka ten
telewizor ma byc sprzedany (wiadomo - ze musi byc nizsza niz w "zwyklym" sklepie).
Jednoczesnie zastrzegasz, ze jezeli np. nie uda Ci sie sprzedac tego telewizora np. w ciagu tygodnia,
wówczas masz prawo do obnizenie jego ceny o np. 25% - albo klient zabierze go z powrotem
(unikasz w ten sposób sytuacji, ze bedziesz przez pól roku próbowal sprzedac cos - na co z powodu
zbyt wysokiej ceny - nie bedzie popytu). W internecie znajdziesz wzory umów komisowych,
przestudiuj je dokladnie.
Po sprzedazy potracasz swoja ustalona marze (z reguly: 10-30%), a reszte zwracasz klientowi.
Plusem tej dzialalnosci jest to, ze nie inwestujesz swoich pieniedzy (poza oczywiscie wynajmem
lokalu i reklama). Nie ponosisz kosztów z trzymaniem "niechodliwego" towaru (albo sprzedasz
szybko, albo obnizasz cene do skutku - ewentualnie zwracasz towar klientowi). Pomysl o
specjalizacji: np. komis tylko z artykulami dzieciecymi (wózki, ubranka), ze sprzetem RTV, itp.
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Pomysl 12 : Sklep ze zdrowa zywnoscia
Coraz wiecej osób zaczyna dostrzegac korzysci plynace z prawidlowego, tj. zdrowego odzywiania
sie. Mozesz to wykorzystac, otwierajac zamiast "zwyklego" warzywniaka, sklep z zywnoscia
wegetarianska.
Sklepów i budek z warzywami jest sporo. Jezeli w dodatku w Twojej miejscowosci dzialaja
hipermarkety lub przynajmniej prezne place targowe z warzywami, otwierajac kolejna taka budke
lub sklepik, skazujesz sie na duze ryzyko porazki. Klienci beda po prostu kupowac tam - gdzie jest
najtaniej...
Dlatego zamiast konkurowac cena - zaoferuj wyzsza jakosc. Zamiast otwierania "tradycyjnego"
sklepu warzywniczego pomysl raczej o sklepie z artykulami wegetarianskimi. Musisz zadbac o
pozyskiwanie tej zywnosci ze sprawdzonego zródla - wykorzystaj w tym celu Internet lub (i)
przejrzyj prase propagujaca wegetarianizm - znajdziesz tam ogloszenia producentów ekologicznej
zywnosci.
Dobrze bedzie, jezeli oprócz zywnosci bedziesz jednoczesnie sprzedawal ksiazki i czasopisma
propagujace zdrowy tryb zycia - mozesz w tym celu uruchomic dodatkowe stoisko w swoim
sklepie. Ale nie tylko: mozesz tez sprzedawac tam jednoczesnie np. filtry do wody, itp. - tak
naprawde asortyment w tego typu sklepie jest ograniczony tylko Twoja wyobraznia - i
mozliwosciami :-)
Pomysl 13: Posrednictwo
Zostan posrednikiem. Do tego rodzaju biznesu wystarczy Ci lokal i telefon.
Przecietny czlowiek potrzebuje: mieszkania, pracy i drugiej "polowy", stad do najpopularniejszych
rodzajów posrednictw mozemy zaliczyc: posrednictwo nieruchomosci, posrednictwo pracy i
posrednictwo matrymonialno - towarzyskie :-)
Ale nie tylko. Coraz popularniejsze staja sie posrednictwa finansowe (jestes posrednikiem
pomiedzy bankiem a klientem zainteresowanym np. uzyskaniem kredytu), agencje pocztowe (jestes
tez - w duzym uproszczeniu kims - kims w rodzaju posrednika pomiedzy klientem a urzedem
pocztowym), czy tez - nastawione wylacznie na posrednictwo - biura podrózy (które same zadnych
podrózy nie organizuja, ale posrednicza przy sprzedazy wycieczek, wczasów, itp. faktycznie
organizowanych przez inne biura).
Wiesz jak takie posrednictwa dzialaja: wyszukuja (najczesciej za pomoca ogloszen prasowych)
ludzi wzajemnie soba w pewien sposób zainteresowanych - i pobieraja za to prowizje.
Jezeli chcesz w miare dokladnie poznac tajniki dzialania tego typu posrednictw - kup gazete i
zadzwon do tych firm, przedstawiajac sie raz jako "zleceniodawca" a raz jako potencjalny
"zainteresowany".
Pamietaj tez, ze nie kazde tego typu "posrednictwo" mozesz prowadzic wylacznie na podstawie
wpisu do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, w niektórych przypadkach dodatkowo sa wymagane
odrebne zezwolenia lub licencje.
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Pomysl 14: Przeprowadzki
Ludzie zawsze sie przeprowadzali, przeprowadzaja - i beda przeprowadzac. Mozesz na tym zarobic
- organizujac przeprowadzki mieszkan, firm, itp.
Potrzebny Ci bedzie odpowiedni samochód (na poczatek mozesz kupic uzywany - lub na raty,
ewentualnie skorzystac z leasingu), specjalne pasy dzieki którym latwiej znosi sie ciezsze meble,
odpowiednie pudla z uchwytami pozwalajacymi wygodnie je podnosic (te pudla bedziesz zostawial
klientowi na 1-2 dni przed przeprowadzka, zeby mógl zapakowac do nich swój "ruchomy" dobytek,
typu: ubrania, ksiazki, itp. Odbierzesz je tez po 1-2 dniach od przeprowadzki, kiedy klient juz
wypakuje swoje rzeczy), minimum 2 dosc silnych ludzi do pomocy (do znoszenia i wnoszenia
mebli). Dlaczego dwóch (czyli razem z Toba - trzech)? Wiesz jak jest - dwóch wystarczy do
znoszenia i wnoszenia, ale raz, ze w trójke jest zawsze szybciej, a dwa - ze czasami ktos musi
zostac, by pilnowac "dobytku" czesciowo juz ulokowanego na samochodzie :-)
To jest "wersja minimum". Jezeli chcesz specjalizowac sie np. w transporcie fortepianów lub kas
pancernych, beda Ci do tego potrzebne nieco inne "narzedzia" :-)
Klientów pozyskujesz czesciowo z "polecenia" (ale to nieco pózniej, gdy okazesz sie naprawde
solidny) i przede wszystkim z ogloszen prasowych (wystarcza zwykle drobne ogloszenia - przejrzyj
ogloszenia w najpopularniejszej gazecie w Twojej miejscowosci - i zobacz ile takich firm dziala w
Twoim rejonie. Zadzwon do nich jako potencjalny klient i spróbuj uzyskac jak najwiecej
informacji).
Ile kosztuje kompletna przeprowadzka mieszkania? To oczywiscie zalezy od tego, czy odbywa sie
ona w tym samym - czy tez nie - miescie, od tego z którego pietra i na które trzeba zniesc i wniesc
meble, czy w bloku jest winda - dzieki której jest to nieco latwiejsze, itp. Jednak – z cala pewnoscia
jest to zajecie oplacalne :-)

Pomysl 15: Sprzedaz na bazarze
Tysiace ludzi zajmuje sie sprzedaza na róznego rodzaju targach i bazarach. Pomimo agresywnej
ekspansji hipermarketów - bazarowy handel istnieje - a czesto wrecz sie rozwija. Byc moze jest to
tez szansa dla Ciebie?
Handel na bazarze - jako sposób na zarabianie - wybrali np. moi znajomi. Handluja przede
wszystkim owocami i warzywami. Kupuja je "hurtowo" (tzn. w workach np. po 100 kilogramów),
rozdzielaja je na mniejsze "porcje" - np. po 10 kilogramów - i odsprzedaja dalej. Na marginesie:
wszystko odbywa sie w obrebie jednego placu targowego :-)
Klientami moich znajomych sa juz "mali" detalisci, np. wlasciciele "warzywniaków", dla których
zakup np. 100 kilogramów marchewki na raz moze byc ryzykowny, ewentualnie moze powodowac
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niepotrzebne zamrozenie gotówki (o miejscu na magazynowanie nie wspominajac), natomiast
zakup 10 kilogramów - to juz co innego. Z kolei prawdziwi hurtownicy sprzedajacy "na metry" nie
chca sie "bawic" w rozdzielanie swojego asortymentu po 10 kg - stad w te luke "wskoczyli" tacy
"pólhurtownicy" - jak ci moi znajomi.
To jest tak jak z papierosami: zaklady tytoniowe nie "bawia" sie w sprzedaz opakowan
zawierajacych 10 paczek papierosów poszczególnym kioskarzom. To robia hurtownie - które z
kolei kupuja od tych zakladów "kartony" zawierajace po kilkadziesiat takich opakowan. Z kolei
kioskarze - sprzedaja po paczce. Czyli: od zakladu tytoniowego do palacza, paczka papierosów
przechodzi przez 2 posredników (hurtownia+kiosk), oczywiscie "po drodze" nabierajac wartosci.
Podobnie jest z warzywami (oczywiscie, pomijam tutaj sporadyczne przypadki, gdy "drobny"
rolnik sam sprzedaje owoce swojej pracy).
Czym mozna handlowac? Wszystkim. Na poczatek wybierz jednak taki towar, który nie psuje sie
szybko, jest latwy w transporcie, no i niezbyt drogi. To moga byc: buty, ubrania, kosmetyki,
papierosy, ksiazki (takze uzywane), tania elektronika, owoce i warzywa, makaron, itp.
Skad wziac towar? Najprosciej - z hurtowni. Nawet korzystajac z internetu mozesz latwo ustalic
adresy interesujacych Cie hurtowni. Wejdz na ich strone www lub podjedz osobiscie i wez cennik.
Porównaj ceny - wtedy latwiej Ci bedzie wybrac jakas grupe towaru, od której zaczniesz.
Tzw. "placowe" (czyli oplata za zajecie miejsca na bazarze) sa z reguly bardzo niskie (w Krakowie
sprawdzalem na dwóch placach: od 0,5 zl do 1,0 zl za 1 m2 powierzchni) - nijak to sie ma do
czynszu za normalny sklep :-) natomiast na takich placach z reguly jest spory przeplyw ludzi.
Pomysl 16: Zostan gazeciarzem

W wiekszych miastach wraca do lask zapomniany juz nieco zawód ulicznego sprzedawcy prasy,
który sprzedawal prase z „reki”. Jezeli mieszkasz w wiekszym miescie, mozesz spróbowac swoich
sil w tym fachu. Musisz zglosic sie do jednego z dystrybutorów prasy (RUCH, Garmond,
Kolporter, itp.) z prosba o nawiazanie umowy wspólpracy. O wyznaczonej godzinie kierowca z
jednej z tych firm bedzie ci dostarczal prase pod wskazany przez ciebie adres. Gdzie mozesz
sprzedawac prase? Tam, gdzie jest duzy przeplyw ludzi: na placach targowych, obok dworców PKS
i PKP, przed wejsciem do wiekszych zakladów pracy, itp. Pojedynczy „gazeciarz” – ze wzgledu na
swoja mobilnosc – z reguly sprzedaje kilka razy wiecej prasy niz typowy kios „RUCH” – u. Oprócz
marzy mozesz tez liczyc na spore napiwki.

http://piotr.slotwinski.googlepages.com <--- odwiedz koniecznie :-)

www.piotrslotwinski.blogspot.com <--- odwiedz koniecznie :-)
Pomysl 17: Zarabiaj ratujac stare filmy

Sporo osób ma wlasne, pamiatkowe filmy (ze slubu, chrzcin, itp.) zapisane na kasetach VHS.
Tymczasem kasety te maja ograniczona zywotnosc, w dodatku magnetowidy na których mozna je
odtwarzac powoli odchodza w niepamiec...
Zaoferuj tym klientom swoje uslugi polegajace na "przepisywaniu" pamiatkowych filmów z tasmy
VHS na plyte DVD.
Urzadzenia do tego typu uslug kupisz bez problemu w kazdym wiekszym sklepie oferujacym sprzet
RTV.

IV. ZAKONCZENIE
Mam nadzieje, ze ten ebook okaze sie Ci sie przydatny przy podejmowaniu decyzji o ewentualnym
otwieraniu wlasnego biznesu.
W przypadku aktualizacji ebook’a, informacje o tym będę zamieszczal na
www.piotrslotwinski.blogspot.com
i
http://piotr.slotwinski.googlepages.com
Pozdrawiam ;-)

Piotr Słotwiński
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