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POMYSŁ NA BIZNES

Branża: Rozrywkowa/kulturalna 

Firma będzie skupiała profesjonalnych
muzyków, którzy z pasją oraz
zaangażowaniem uświetnią spotkania
związane z każdą okazją – odbiorcami będą
zarówno firmy, jak i organizatorzy imprez
rodzinnych.

Dodatkowo w ramach oferowanych usług
możliwy będzie wynajmem muzyków przez
restauracje oraz hotele w celu uświetnienia
śniadań i kolacji dla swoich gości.



PORTAL INTERNETOWY

Stworzony zostanie nowatorski portal
internetowy, na którym będzie można
znaleźć bazę profesjonalnych muzyków
z całej Polski.

Filtrowanie odbywać się będzie wedle
preferencji odwiedzającego.

Za pośrednictwem portalu będzie możliwe
wynajęcie poszczególnych muzyków.

Projekt umożliwia agregację wszystkich
ofert w jednym miejscu.



MOJE DOŚWIADCZENIE I UMIEJĘTNOŚCI

• Od 10 lat uczęszczam do Państwowej 
Szkoły Muzycznej I i II st.w Olsztynie

• Gra na ślubach, pogrzebach

• Gra w restauracjach, hotelach

• Zarządzanie grupą

• Praca zespołowa

• Organizowanie wydarzeń

• Predyspozycje, wiedza i kontakty 
niezbędne do przeniesienia 
działalności wykonywanej obecnie 
osobiście na grunt działalności 
gospodarczej.



MOCNE STRONY POMYSŁU

• wynajem muzyków w różnych 
częściach Polski

• muzyka na żywo

• profesjonalni muzycy, 
z doświadczeniem

• duże zapotrzebowanie na rynku 
(nowy trend)

• możliwość koncertów w 
najróżniejszych miejscach

• abonamentowe rozliczenia



• Hotele

• Restauracje

• Klienci indywidualni

• Klienci korporacyjni

• Firmy eventowe

GRUPY KLIENTÓW



KONKURENCJA

Głównym konkurentem będą strony internetowe wynajmujące muzyków na wesela. 
Jednym z konkurentów jest strona internetowa www.weselezklasa.pl o jeszcze 
mocniej rozszerzonej ofercie usługowej.

Ich mocne strony: - rozszerzona oferta usług,

- dłuższy okres przebywania na rynku,

- usługi wykonywane na terenie całej Polski. 

Ich słabe strony:  - klienci powiązani wyłącznie z organizacją wesel, 

- brak muzyki granej, tworzonej na żywo, np. w Kościele,

- inny model biznesowy – portal podaje kontakt do 

wykonawcy a nie pośredniczy w organizowaniu muzyka.



PROGNOZA FINANSOWA

2020 r. 2021 r. 2022 r. 2023 r.  2024 r. 2025 r. 

PRZYCHODY 170.400,00 zł 178.920,00 zł 187.866,00 zł 197.259,30 zł 207.122,27 zł 217.478,38 zł 

KOSZTY 30.104,00 zł 24.105,00 zł 25.602,84 zł 27.331,53 zł 29.331,37 zł 31.650,14 zł

ZYSK NETTO 113.639,76 zł 125.400,15 zł 131.433,16 zł 137.641,49 zł 144.010,62 zł 150.520,88 zł

Prognozy finansowe zostały oszacowane bardzo ostrożnie przy założonym minimalnym 

tempie wzrostu przy wykorzystaniu wyłącznie obecnie realizowanych działań – w przypadku 

pozyskania do współpracy aktywnych muzyków, dynamika wzrostu będzie większa.
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Najważniejszym sposobem budowania 
wizerunku mojej firmy będzie zaufanie 
względem marki oraz wyróżniająca się 
oferta i wykorzystanie już pozyskanych 
kontaktów.

Dodatkowo chcę społecznie zaangażować 
firmę, realizując ideę CSR –
współpracownicy będą realizowali występy 
publiczne w celu pomocy potrzebującym. 

Dzięki tworzeniu portalu od podstaw mam 
pełne pole wyboru współpracowników, 
z którymi zbuduję „serce” firmy.



Dziękuję za uwagę


