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Badanie „Polacy w restauracjach” zostało przeprowadzone przez Instytut 

Homo Homini 21 kwietnia 2011 r. na próbie 1093 respondentów, 

reprezentatywnej dla ogółu mieszkańców Polski.

Badanie przeprowadzono na zlecenie Mex Polska S.A.

O badaniu
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1,5 mln Polaków chodzi do restauracji 
co najmniej raz w tygodniu

Jak często chodzisz do restauracji? 
odpowiedzi osób, które stwierdziły, że chodzą do 

restauracji
Do restauracji chodzi 40 proc. 

Polaków. Połowa z nich (20 proc. 

całej populacji) deklaruje, iż robi to 

przynajmniej raz w miesiącu –

restauracje wciąż uchodzą za 

produkt z wyższej półki.

Zgodnie z danymi GUS za 2009 r., na usługi gastronomiczne i hotelarskie mieszkańcy

największych aglomeracji wydali 55,91 zł miesięcznie na osobę - 2,5-krotnie więcej niż

wyniosła średnia dla całego kraju (20,72 zł miesięcznie).

Wniosek: najlepszym miejscem na prowadzenie restauracji są duże ośrodki miejskie.

W Polsce w miastach powyżej 200 tys. mieszkańców mieszka 7,9 mln osób.

51,6%

26,9%

11,6%

10,0%
na wyjątkowe okazje

raz w miesiącu

raz na dwa tygodnie

częściej niż raz na 
tydzień
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Miesięczne wydatki Polaków na usługi hotelarskie i gastronomiczne w ciągu ostatniej dekady

wzrosły 2,5-krotnie. Wciąż jednak daleko nam do średniej UE, zarówno w ujęciu względnym,

jak i bezwzględnym - według danych Eurostatu, Polacy wydają na tego rodzaju usługi ok.

3,5 proc. swojego budżetu domowego. Średnia dla całej Unii Europejskiej to 9,5 proc.

Wniosek: bardzo duży potencjał rozwoju krajowego rynku gastronomicznego

źródło: GUS

Średnie miesięczne wydatki Polaków na usługi gastronomiczne i hotelarskie (w zł)

Polacy z roku na rok wydają coraz więcej na usługi 
gastronomiczne i hotelarskie



Czynniki przemawiające za rozwojem rynku restauracyjnego:

 Zmiana zachowań społecznych:

• Większa ilość godzin pracy;

• Bardziej intensywny tryb życia;

• Nowy model rodziny (wzrost liczb gospodarstw 1- lub 2-osobowych);

 Migracja młodych ludzi do miast;

 Zbliżanie się do standardów zachodnioeruopejskich;

 Zmiana preferencji Polaków – obserwowany jest wzrost liczby restauracji 

casualowych kosztem  barów szybkiej obsługi oraz gastronomii przydrożnej 

w postaci grilli i barowozów – w efekcie rynek restauracji casualowych

rozwija się kilkukrotnie szybciej niż cała branża gastronomiczna.
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Restauracje – rynek z przyszłością



Kryzys nie wpłynął negatywnie na 

częstotliwość wyjść większości Polaków 

do restauracji - ponad 2/3 osób, które 

chodzą do restauracji twierdzi, że 

w ciągu ostatnich trzech lat 

częstotliwość tych wyjść wzrosła 

(15,3 proc.) lub się nie zmieniła 

(53,8 proc.). 
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Kryzys a restauracje

Jak w ciągu ostatnich trzech lat zmieniła się 
częstotliwość Twoich wyjść do restauracji?

odpowiedzi osób, które stwierdziły, że chodzą do restauracji

Na przykładzie sieci The Mexican można zaobserwować interesujące zjawisko:

W czasie kryzysu restauracje The Mexican zyskały klientów biznesowych, którzy z racji 

ograniczonych budżetów szukali wysokiej jakości za niższą cenę. Dzięki temu „odkryli” uroki  

tych restauracji i zostali ich stałymi klientami.

Wniosek: Kryzys skłonił bardziej zamożnych Polaków do poszukiwania wysokiej jakości 

za niższą cenę

53,8%15,3%

29,6%

1,3%
nie zmieniła 
się

częściej 
chodzę do 
restauracji

rzadziej 
chodzę do 
restauracji

trudno 
powiedzieć
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Jaka Twoim zdaniem jest optymalna wysokość 
rachunku w przeliczeniu na osobę?

odpowiedzi osób, które stwierdziły, że chodzą do restauracji

Optymalny rachunek

Ponad 4/5 Polaków uważa, iż 

optymalny rachunek w restauracji 

powinien wynieść poniżej 50 zł. 

Tylko co dwudziesta osoba jest 

gotowa zapłacić za wyjście do 

restauracji powyżej 60 zł.

Obserwacje rynkowe wskazują, iż najlepiej radzącym sobie segmentem branży 

gastronomicznej są tzw. restauracje casualowe (ang. casual dining restaurants) – oferujące 

jedzenie w dobrej jakości po przystępnych cenach. 

52,7%28,9%

13,1%

5,3%

20-40 zł

40-50 zł

50-60 zł

powyżej 60 zł
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Trudno powiedzieć

Możliwość zaparkowania samochodu

Popularność lokalu

Menu

Opinie znajomych

Szybkość obsługi

Obsługa

Lokalizacja

Cena

Atmosfera

Jakość potraw

5,1%

2,2%

8,9%

12,9%

16,7%

17,8%

18,0%

24,2%

26,9%

37,1%

48,7%

Jakość jest najważniejsza

Co jest dla Ciebie najważniejsze przy wyborze restauracji? (istniała możliwość wskazania więcej niż jednej odpowiedzi)
odpowiedzi osób, które stwierdziły, że chodzą do restauracji

Najważniejszym kryterium wyboru restauracji nie jest cena. W dobie bardzo dużej konkurencji 

i możliwości wyboru spośród wielu restauracji o podobnych cenach kluczowe znaczenie 

odgrywają jakość potraw oraz atmosfera.



Dla 68 proc. Polaków najważniejszym 

argumentem, który może skłonić ich do 

odwiedzenia nowego lokalu, jest 

rekomendacja znajomych. 
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Marketing szeptany kluczem do sukcesu

Co zachęciłoby Ciebie do odwiedzenia nowej restauracji?
odpowiedzi osób, które stwierdziły, że chodzą do restauracji

Polacy są już „dojrzałymi” klientami i do restauracji ciężko zwabić ich jednorazowymi 

akcjami, typu gratisy, ulotki, czy promocje. Chcąc przyciągnąć nowych klientów restauracje 

powinny inwestować przede wszystkim w jakość jedzenia i obsługi.

Wniosek: każdy klient jest ważny, gdyż wrażeniami z nowego miejsca z pewnością podzieli 

się ze swoim znajomym.

68,0%

10,9%

6,4%

5,1%

9,6%
polecenie 
znajomych
promocja

gratis

ulotka

trudno 
powiedzieć
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Czy chciałbyś /-aś aby w Polsce było więcej restauracji 
z kuchnią innych krajów?

odpowiedzi osób, które stwierdziły, że chodzą do restauracji Blisko połowa Polaków odwiedzających 

restaurację chciałaby, żeby w Polsce 

powstawało więcej lokali serwujących 

kuchnię specyficzną dla konkretnych 

krajów lub regionów świata.

Polacy są otwarci na nowe doznania kulinarne.

W krajach Europy Zachodniej istnieje o wiele większa różnorodność restauracji serwujących 

kuchnię regionalną. W Polsce w dalszym ciągu oferta kulinarna tego typu w wielu miastach 

sprowadza się tylko do pizzerii oraz punktów oferujących kebaby.

Wniosek: w branży gastronomicznej jest wciąż miejsce na nowe restauracje oparte 

o oryginalne kuchnie regionalne.

Różnorodność

49,6%32,4%

18,0%

tak

nie

trudno 
powiedzieć
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 20 proc. Polaków chodzi do restauracji co najmniej raz w miesiącu;

 Kryzys nie zniechęcił nas do korzystania z usług restauracyjnych: 53,8 proc.

respondentów twierdzi, że w ciągu ostatnich 3 lat częstotliwość ich wyjść do restauracji

nie zmieniła się, a 15,3 proc. wskazuje, że chodzą do restauracji częściej, niż 3 lata

temu;

 Polacy są wymagającymi konsumentami: oczekują wysokiej jakości usług

gastronomicznych przy umiarkowanych cenach. Wybieramy restauracje ze względu na

jakość potraw, atmosferę lokalu, cenę oraz lokalizację, natomiast optymalny rachunek nie

powinien przekraczać 50 zł;

 Największy potencjał rozwoju ma rynek restauracji typu casual

zlokalizowanych w największych miastach, których mieszkańcy najchętniej chodzą

do restauracji, najwięcej na te usługi wydają i są najbardziej otwarci na nowe

doświadczenia kulinarne.

Podsumowanie
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O Mex Polska S.A.

Mex Polska S.A. jest właścicielem:

 9 restauracji The Mexican zlokalizowanych w największych miastach 

Polski oraz miejscowościach turystycznych;

 restauracji Browar de Brasil w Łodzi;

 Pijalni Wódki i Piwa w Krakowie;

 4 klubów muzycznych (Opera Club i Desperados w Warszawie, 

Bedroom w Łodzi i Bed we Wrocławiu).
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Pod koniec II kwartału br. Mex Polska S.A. zamierza przeprowadzić

pierwszą ofertę publiczną akcji o wartości kilkunastu milionów

złotych. Pozyskane od inwestorów środki Spółka zamierza przeznaczyć

na otwarcie kolejnych restauracji i klubów muzycznych

w największych polskich miastach.

Debiut Spółki na GPW planowany jest na początek III kwartału 2011 r.

Mex Polska S.A. w drodze na GPW
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Dziękuję za uwagę

Paweł Kowalewski 

Prezes Zarządu Mex Polska S.A.

tel. 601 212 956

pawel.kowalewski@mexpolska.pl

Kontakt
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Niniejsza prezentacja nie stanowi oferty nabycia papierów wartościowych i ma 

charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem 

zawierającym informacje o Mex Polska S.A. i Ofercie publicznej jest Prospekt 

emisyjny, który po zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zostanie 

udostępniony do publicznej wiadomości. 


