
dziennie, czyli okolo 250
miesiecznie, zas koszt od
twarzania muzyki w takim
miejscu wynosi okolo 100zl,
miesieczny zysk z jej od
twarzania mozna oszaco

wac na co najmniej 100 zl.

Przedsiebiorcy placa
Polskie prawo naklada
na przedsiebiorców od
twarzajacych publicznie
muzyke odprowadzanie
oplat. Obecnie moga je
pobierac cztery instytu
cje reprezentujace intere
sy artystów: ZAIKS, ZPAV,
STOART i SAWP. Bogu
slaw Pluta przekonuje,
ze z roku na rok wzrasta

liczba podmiotów, które
zawarly umowe ze ZPAV.
W ub.r. wysokosc wply
wów wyniosla 12 mln zl.
Oplaty wnosi okolo 8500
firm dzialajacych w blisko
15 000 lokali. Za niewno

szenie oplat grozi grzywna,
a nawet kara pozbawienia
wolnosci.

54proc. klientów

salonów kosmetycznych

i fryzjerskich woli,

by podczas ich wizyty
w lokalu rozbrzmiewala

dobra muzyka

anicure tylko
przy muzyce

"l

pe wybierajaca miejsca umilajace klientom
czas muzycznym repertuarem.
- Warto zaznaczyc, ze klienci sa w stanie
placic wiecej w salonach, w których moga
posluchac muzyki. Tak uwaza przeszlo po
lowa klientów salonów urody, którzy nie
chcieliby obnizki ceny uslugi o zlotówke,
jesli wiazaloby sie to z wprowadzeniem
ciszy w zakladzie - podkresla Boguslaw
Pluta, dyrektor ZPAV.
Biorac pod uwage, ze w malym salonie
kosmetycznym dzialajacym w niewiel
kim miescie jest przecietnie 10 klientów

/
OdllVarzanie ulworól na lermie salo/Hl urody

POdlVYl~z{1 kosz I usIL (fi o okolo 50 yroszy

IV przcliczCIlill na jC(y 1e90 Himta. ZwazYlvszy na
/al<.l, ze wiehzosc osób, "Iórc !'o/'Lyslajq

z lIStllY IV lahch micjscach, jcsl sHolHw

zaplacic o zlolówke wiecej, bylc nie sicdzicc

IV (iszy, laka inwcstycja nw SCllS.

To czy muzyka stanowi na
rzedzie realnie wspomaga
jace sprzedaz, zbadal TNS
OBOP na zlecenie Zwiazku
Producentów Audio Video

(ZPAV).Tojedna z instytucji
reprezentujacych artystów,
które sa uprawnione do
pobierania oplat z tytulu
publicznego odtwarzania
muzyki.
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Muzyka,
cos do poczytania,
darmowe napoje
Okazuje sie, ze 54 proc.
klientów salonów kosme

tycznych i fryzjerskich woli,
by podczas ich wizyty w
lokalu rozbrzmiewala do

bra muzyka. 13 proc. chce,
aby uslugi byly swiadczone
w ciszy. 73 proc. przyznaje,
ze muzyka sprawia, ze milej
plynie im czas. Co ciekawe,
podobny odsetek (74 proc.)
badanych jest przekona
nych, ze na komfort obslugi
wplyw ma dostep do prasy.
Mozna zatem przyjac, ze
muzyka jest równie wazna
przy kreowaniu klimatu
placówki, jak gazety dla
gosci wylozone na stoliku.
Wiadomo takze, ze bardziej
oplaca sie zainwestowac w
muzyke niz zapewnic klien
tom dostep do darmowych
napojów, bo"tylko"66 proc.
ankietowanych uwaza, ze
poczestunek w postaci
kawy czy herbaty ma znaczenie dla jakosci
obslugi. Na poczucie komfortu najwiekszy
wplyw maja pracownicy, z którymi mozna
sobie uciac pogawedke.

Klienci nie chca ciszy
Znaczenie muzyki nieco czesciej podkre
slaja kobiety niz mezczyzni, a im wyzsze
wyksztalcenie, mlodszy wiek oraz lepsza
sytuacja materialna, tym czesciej takie
osoby zwracaja uwage na muzyke. Jednak
nawet wsród osób starszych oraz slabiej
wyksztalconych mozna znalezc spora gru-
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