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Na pewno oglądałaś w kablówce progra-
my typu wojny magazynowe o licytowa-
ne rzeczy. Oglądają je miliony Polaków.  
Oczywiście. Te programy często pozwa-
lają nam wyjaśnić klientom, czym się zaj-
mujemy. Pytają, ale co, jak, jakie boksy? 
Ach, „Wojny magazynowe”. I wszystko 
jasne. Następnie w żartach pada pytanie, 
kiedy licytacja.  

Na to nie pozwala jeszcze prawo.  
Tym się różnimy od kolegów zza Atlantyku.  

Program telewizyjny był inspiracją 
do wejścia w ten biznes i założenia 
Archeo Storage?  
Nie. Zainspirowało nas życie, samo pod-
suwa rozwiązania. Mówię nas, choć to ja 
prowadzę biznes, jest to rodzinne przed-
sięwzięcie, mąż mi pomaga, doradza, 
konsultujemy pomysły. Hala, gdzie obec-
nie są boksy magazynowe, to była hala 
produkcyjna. Moi rodzice wytwarzali 
tutaj oranżadę. Po śmierci ojca nie było 
nikogo, kto podjąłby się kontynuowania 
działalności, zwłaszcza konserwacji 
i utrzymania na chodzie skomplikowa-
nych maszyn. Zostały one sprzedane 
i hala stała pusta. Ja miałam satysfakcjo-
nującą pracę zawodową, mąż także. 
Serce jednak bolało, kiedy patrzyliśmy 
na niewykorzystane pomieszczenia. 
Pomysły mieliśmy różne. Pensjonat, sala 
bankietowa. Rozwiązanie przyniosło 
życie. Nasi znajomi, wiedząc, że mamy 
miejsce, zostawiali u nas na przechowa-
nie różne sprzęty, meble, opony zimowe. 
Kiedy okazało się, że muszę zrezygno-
wać z pracy, pomyśleliśmy, skoro jest 

potrzeba, to czemu na tym nie zarabiać 
na życie. Decyzja zapadła, robimy boksy 
magazynowe.  

Znajomi chyba się nie ucieszyli, że  
skończyliście z działalnością charyta-
tywną?  
Rzeczy niektórych przenieśliśmy 
na strych (śmiech). Ale tak poważnie, 
nie było źle. Wykazali się zrozumieniem.  

Z danych Europejskiej Federacji Stowa-
rzyszeń Self Storage, bo tak się nazywa 
wasza branża po angielsku, takich 
magazynów w kraju jest bodaj jedenaś-
cie. W Europie ponad 2 tys., w USA 
ponad 50 tysięcy.  
Skala nie do porównania. Cały czas uczy-
my się tego biznesu. Dlatego takie pro-
gramy jak „Wojny magazynowe” są dla 
nas doskonałą lekcją poglądową, jak to 
ma działać. Nie znamy nikogo, kto w tym 
biznesie działa, nie byliśmy nigdy 
w takiej firmie, nie korzystaliśmy 
z takich usług. Musieliśmy wymyślać 
wszystko od zera i podpatrywać w tele-

wizji, jak to działa. Jak podzielić prze-
strzeń, jak ją oznakować, aby było bez-
piecznie, jak poprowadzić ciągi komuni-
kacyjne, z czego wykonać boksy itp. Nie 
ukrywam, że dzwoniłam też do konku-
rencji jako potencjalny klient, aby dowie-
dzieć się czegoś więcej o zasadach 
najmu, ofercie. Przeprowadzałam bada-
nia rynku. Zanim coś wprowadzę, pytam 
sama siebie, czy jako klientka zapłaciła-
bym za taką usługę, skorzystała z niej 
wielokrotnie.  

To macie zaledwie kilka przykładów, 
z których możecie czerpać.  
W Trójmieście nie ma chyba oprócz nas 
ani jednej firmy zajmującej się wyłącznie 
oferowaniem boksów magazynowych. Są 
chyba dwie, dla których jest to dodatko-
wa usługa do przeprowadzek, jest też 
magazyn ogólny, gdzie w otwartej prze-
strzeni magazynowej można postawić 
paletę ze swoimi rzeczami. To jednak nie 
to samo co my oferujemy. Najbardziej 
rynek rozwinięty jest w stolicy, gdzie 
działają firmy z kapitałem zagranicznym. 
Są dla mnie wzorem, który chcę naślado-
wać wraz z rozwojem działalności.  

Jak długo zajęło Wam przekucie pomy-
słu w biznes?  
Pół roku. Wliczając okres starania się 
o kredyt, to właściwie rok. Pożyczkę 
nisko oprocentowaną dostaliśmy 
z Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego 
i przez sześć miesięcy adaptowaliśmy 
pomieszczenia. Co ciekawe, jeszcze 
na etapie prac pozyskaliśmy pierwszą 
klientkę. Nie przeszkadzały jej ekipy 
budowlane i roboty. Zresztą jest z nami 
do dzisiaj. W dodatku powiedziała, że 
przynosi szczęście. Może spłynie trochę 
tego szczęścia na naszą firmę.  

Można powiedzieć, że otwieracie drzwi 
dla tej usługi na lokalnym rynku, 
a mówiąc dosłownie, otwieracie boksy. 
Nie odsyłajmy Czytelników do telewizji 
i powiedzmy, co dokładnie oferuje 
Archeo Storage w Gdańsku.  
Mamy do dyspozycji ok. 300 metrów 
kwadratowych hali podzielonych 
na boksy magazynowe. Mają one 
powierzchnię w podstawie od najmniej-
szego - 0,8 m kw., do największego - 16 
m kw. Pozostałe mają np. 2,5 m, 5 
metrów. Trzeba jednak pamiętać, że 
powierzchnia w postawie nie oddaje cał-
kowitej pojemności pomieszczenia. Liczy 
się kubatura w metrach sześciennych, 
a ta jest większa, bo boksy są wysokie. 
Na 0,8 m kw. można zatem zmieścić 
szafę i sporo rzeczy. Boksy są solidne, 
oparte na konstrukcji stalowej. 
Przy ustalaniu, ile zrobić małych, ile 
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Życie podpowiedziało nam ten biznes. Każdy chyba miał potrzebę 
przechowania czegoś, a nie wszyscy mają miejsce. My odpowiadamy na te 
potrzeby. Możesz przywieźć do nas prawie wszystko, my to przechowamy - 
mówi Anna Sitek, właścicielka firmy Archeo Storage w Gdańsku, jednej z 
nielicznych w kraju oferujących boksy magazynowe na wynajem
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S t r e f a  f i r m y NOWE RYNKI

Mamy do dyspozycji 
około 300 metrów 
kwadratowych hali 
podzielonych 
na boksy magazyno-
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