


„Świadomość piękna rodzi naturalną potrzebę obcowania 
z nim na co dzień” 

– Małgorzata Kożuchowska.

W Polsce działa ponad 100 000 gabinetów kosmetycznych, 
salonów fryzjerskich i SPA. To ogromny rynek, jednak niewiele  
o nim wiemy. Brakuje raportów i opracowań, które pokazywałyby, 
jak w naszym kraju wygląda branża hair & beauty.

Postanowiliśmy tę lukę wypełnić. Na co dzień ściśle współpracujemy 
z ponad 26 tysiącami fryzjerów i kosmetyczek w Polsce i na świecie. 
Dzięki temu mogliśmy zebrać odpowiedzi na kluczowe pytania:
 – Kim są klienci salonów i ile wydają na swój wygląd?
 – Jak potencjał tego rynku wykorzystują właściciele salonów?
 – Jakie trendy dominują obecnie w gabinetach kosmetycznych 
i salonach fryzjerskich?

Mamy nadzieję, że zgromadzone informacje rzucą nieco światła na 
branżę hair & beauty w Polsce.

Sebastian Maśka, CEO Versum

Dostawca systemu do zarządzania 
salonami hair & beauty. Firma działa 
na rynku od 2011 roku. Współpracuje 
z 26 tysiącami fryzjerów i kosmetyczek 
w Polsce oraz w 36 innych krajach 
na całym świecie. Rocznie obsługuje 
niemal 20 milionów rezerwacji 
o wartości blisko 2,5 miliarda złotych.

www.versum.pl

Największy w Polsce portal i aplikacja 
do rezerwacji wizyt online. Skupia 
oferty 30 tysięcy najlepszych 
salonów fryzjerskich, gabinetów 
kosmetycznych i SPA. Właścicielem 
portalu jest Versum Sp. z o.o.

www.moment.pl



2 3

• Piątek to najbardziej popularny dzień na 
wizytę w salonie beauty.

• Klienci wybierają się do fryzjera lub kosme-
tyczki najchętniej w porze lunchu (również 
w tygodniu), a co za tym idzie – salony odnoto-
wują największe przychody o godzinie 13:00. 

• Najbardziej popularnym miesiącem na wizytę 
w salonie jest grudzień!

• Na wizytę w salonie beauty przeznaczamy 
średnio 115 złotych, a najbardziej popularną 
usługą jest... strzyżenie męskie (brawo 
panowie!).

Wizyta w salonie 
hair & beauty
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Mężczyźni na salony!
W 2017 roku z usług salonów piękności sko-
rzystało niemal 2 razy więcej mężczyzn niż 
w 2010. Ta liczba stale rośnie. Dzisiaj co piąty 
klient salonu to właśnie mężczyzna. 

Wszystko za sprawą rosnącej świadomości 
oraz mody, która spowodowała pojawienie się 
w Polsce licznych placówek typu „Barber Shop”. 
Obecnie prawie 1/3 klientów salonów fryzjer-
skich to mężczyźni (30,13%). 

Sytuacja wygląda podobnie w przypadku gabi-
netów kosmetycznych. I choć tutaj nadal kró-
lują kobiety (89,65%) to liczba mężczyzn, którzy 
regularnie odwiedzają kosmetyczkę, sukcesyw-
nie wzrasta. W 2010 było to zaledwie 6,63%, 
a w ciągu 7 lat liczba ta wzrosła o prawie 4%. 

W tej chwili 1 na 10 klientów gabinetu 
kosmetycznego to mężczyzna!
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Wartości różnią się w zależności od wielkości 
miasta i obowiązujących cen rynkowych.
Najwięcej, jednorazowo, przeznaczają na swój 
wygląd mieszkańcy stolicy – 173 zł.
Obserwujemy różnicę w wysokości wydatków 
w podziale na płeć.

W trakcie pojedynczej wizyty w salonie 
hair & beauty* kobiety wydają średnio 148 
złotych. Mężczyźni prawie o połowę mniej! 
Kwota, jaką na inwestycję w swój wygląd, 
jednorazowo przeznaczają panowie to 78 
złotych.

Pod lupą – salony fryzjerskie vs. gabinety 
kosmetyczne.
Kobiety wydają w salonach fryzjerskich 
średnio ponad 3 razy więcej niż mężczyźni! 
(136 zł vs. 40 zł) Różnice te nie są już tak duże 
w przypadku usług kosmetycznych. Mężczyźni 
u kosmetyczki wydają średnio 128 złotych, 
a kobiety 140.

Ile wydajemy na swój 
wygląd? 115 zł

Tyle średnio wydają
Polacy w trakcie

jednorazowej wizyty
w salonie hair & beauty.

W dużych miastach wydajemy więcej. 
Tu średnia kwota, jaką przeznaczamy 
na wizytę u fryzjera lub kosmetyczki, 
wynosi ponad 146 złotych!*razem salony fryzjerskie, gabinety kosmetyczne 

i medycyny estetycznej oraz SPA
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Statystyczna Polka
w salonie hair & beauty

Statystyczny Polak
w salonie hair & beauty

Najczęściej spotkasz ją u kosmetyczki 
(89% klientów salonów kosmetycznych 
to kobiety)

Coraz częściej odwiedza salony
kosmetyczne (blisko dwukrotny wzrost

w ciągu ostatnich 7 lat)
8
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Polacy inwestują przede wszystkim we włosy, 
brwi i paznokcie!

Oferta usług świadczonych przez salony jest 
bardzo szeroka. Przeanalizowaliśmy 10 spośród 
najczęściej rezerwowanych i wyciągnęliśmy 
ciekawe wnioski. Oto, co zauważyliśmy.

Wśród nich aż 37% stanowi strzyżenie 
męskie. Drugie miejsce zajmuje strzyżenie 
damskie (16%), jednak zabiegów na włosy 
mamy w rankingu aż cztery, bo pojawiają się 
jeszcze koloryzacja i modelowanie.

Polacy dbają o paznokcie. W pierwszej dzie-
siątce pojawiły się aż trzy pozycje związane 
z ich pielęgnacją i stylizacją: manicure, manicu-
re hybrydowy oraz pedicure hybrydowy.

Dużym zainteresowaniem cieszą się także 
zabiegi na brwi, które w zestawieniu również 
pojawiły się trzykrotnie. Są to regulacja,  
henna i henna z regulacją.

Inwestycja w wygląd, 
czyli w co?
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Grudzień to najgorętszy miesiąc w salonach 
hair & beauty. Wtedy umawianych jest aż 
11,14% wszystkich wizyt w roku. Największy ruch 
w salonach zaczyna się na 2 dni przed Wigilią, 
a najbardziej popularnym dniem jest  
22 grudnia.

Najsłabiej wypada styczeń. W tym miesiącu 
Polacy umawiają 2 razy mniej wizyt niż w grudniu.

Kiedy Polacy chcą
wyglądać pięknie?

Do fryzjera i kosmetyczki najchętniej cho-
dzimy w piątki. W tym dniu salony odnotowują 
największy ruch. Wtedy umawianych jest 19,18% 
wizyt z całego tygodnia.

Nie opłaca się zamykać salonu w poniedzia-
łek. Na ten dzień zwykle przypada więcej wizyt 
niż na mniej popularną sobotę.

W niedzielę większość 

salonów jest nieczynna.
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Polacy najczęściej na wizytę do fryzjera, czy 
kosmetyczki przychodzą… w godzinach pracy. 
10:00-15:00 to czas, w którym salony od-
wiedza najwięcej klientów. Na te godziny 
umawianych jest 56,34% wizyt w stosunku do 
całego dnia.

Do fryzjera czy na lunch?

Najbardziej dochodowa jest godzina 
13:00. Wtedy salony odnotowują 
przychody nawet 6-krotnie większe 
niż o godzinie 18:00.
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Do fryzjera
przez internet

Automatyczne
przypomnienia SMS

W 2017 roku 10,81% klientów wybrało 
internetową formę rezeracji wizyt.

To prawie 5 razy więcej niż w 2012 roku!

Ponad 88% salonów, które zdecydowały 
się przenieść terminarz do komputera, 
przypomina swoim klientom o wizytach 
wysyłając automatyczne powiadomienia 
SMS.

16
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Profil działalności
salonów hair & beauty

Wiele salonów łączy usługi, udostępniając 
klientom kompleksową ofertę. Najwięcej, 
bo aż 66,79%, działa w obszarze usług 
kosmetycznych.

Poza klasycznymi usługami kosmetycznymi, 
fryzjerskimi i SPA, w ofercie salonów 
znajdziemy także: solarium, masaże oraz 
usługi z zakresu medycyny estetycznej, 
podologii, dietetyki i fizjoterapii.
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Rynek hair & beauty 
w Polsce
Polski rynek hair & beauty zdominowali 
doświadczeni gracze. 41% salonów 
w tej branży działa powyżej 5 lat i ma 
ugruntowaną pozycję.

41% salonów obsługuje w ciągu mie-
siąca ponad 200 klientów. To około 7 
klientów dziennie.

63% salonów w Polsce to firmy za-
trudniające od 1 do 5 pracowników.
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Właściciele salonów hair & beauty w Polsce 
śledzą światowe trendy i na bieżąco dodają 
do swoich cenników nowe usługi. W 2017 roku 
dużym zainteresowaniem cieszyła się stylizacja 
brwi. Większość salonów ma lub dodała do 
swojej oferty usługi polegające na ich regulacji 
i farbowaniu. 

W 2017 roku swoją ofertę poszerzyło 
aż 58,58% placówek. Wśród najczęściej 
dodawanych usług znalazły się: 
• manicure hybrydowy, 
• henna brwi i rzęs, 
• regulacja brwi, 
• mikrodermabrazja, 
• manicure japoński, 
• makijaż permanentny, 
• przedłużanie włosów.

Co nowego w branży 
hair & beauty?
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Poza szeroką ofertą usług kosmetycznych 
i fryzjerskich, wiele salonów prowadzi sprzedaż 
produktów komplementarnych. Ponad 85% 
z nich udostępnia swoim klientom profesjonalne 
kosmetyki do pielęgnacji domowej.

Kosmetyki i bony 
na usługi

Bony na usługi hair & beauty to obecnie gorący 
trend w salonach piękności. Ich sprzedaż 
prowadzi aż 93,66 % salonów. 
Polacy wykorzystują je coraz chętniej jako 
pomysł na prezent.

Największą sprzedaż bonów salony 
odnotowują w maju na Dzień 
Matki oraz w grudniu na Boże 
Narodzenie.
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Salony hair & beauty coraz częściej wprowadzają 
do swoich ofert programy lojalnościowe. Obec-
nie oferuje je ponad 50% placówek. Najbardziej 
popularną metodą premiowania klientów są 
karteczki z pieczątką za wizytę. Blisko 18% an-
kietowanych salonów zadeklarowało korzystanie 
z elektronicznego programu lojalnościowego 
Versum.

Programy lojalnościowe

Formy programów lojalnościowych:  
• karty rabatowe, 
• gratisy dla stałych klientów, 
• karty stałego klienta, 
• rabaty za polecenie.
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Właściciele salonów najczęściej korzystają 
z promowania swoich produktów i usług 
w kanałach social media (70,15%). Na 
drugim miejscu są kampanie sms (42,91%) 
oraz tradycyjne, papierowe ulotki. Z tej formy 
promocji usług korzysta nadal prawie połowa 
placówek (41,42%). 

Najmniejszą popularnością cieszą się reklamy 
w lokalnej prasie (15,49%) oraz reklamy online 
typu display (5,41%).

Jak promować 
salon hair & beauty?
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Prawie każdy salon (97,76%) prowadzi profil 
w mediach społecznościowych. Dominuje 
Facebook (99,81%) i Instagram (57,93%). 

Internet sposobem na 
pozyskanie klientów

Facebook i Instagram to 
najpopularniejsze kanały 
komunikacji social media!

Coraz więcej salonów jest obecnych w sieci.  
3 na 4 posiada własną stronę internetową. 
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Raport opracowany na podstawie danych zebranych 
od klientów Versum (3 000 salonów hair & beauty) 

oraz ankiety przeprowadzonej wśród klientów 
Versum (536 ankietowanych).

„Przypominanie SMSowe jest świetne. 
Program dla salonu fryzjerskiego pozwala też 
zrobić rezerwację prosto z domu. Pamiętajmy, 
że gdy wszyscy jesteśmy tak zabiegani, to 
właśnie czas jest na wagę złota. To duże 
udogodnienie. Z salonów znikają terminarze 
i kalendarze. Versum jest profesjonalne. 
Zapamiętuje wiele rzeczy. (…) To taki robot, 
który automatycznie umawia usługi.”

Maciej Maniewski
Salony Maniewski

„Nie wyobrażam sobie funkcjonowania mojej 
firmy bez oprogramowania Versum. Zakres 
moich obowiązków jest ogromny, a program 
Versum jest moim najlepszym „pracownikiem”, 
dzięki któremu oszczędzam czas, pieniądze 
oraz mam pełną kontrolę nad wszystkimi 
kluczowymi aspektami funkcjonowania firmy.”

Martyna Sokołowska
Ulala Day Spa




