St r e f a f i r m y

bb dużych boksów, kierowaliśmy się
intuicją i liczbą telefonów z zapytaniami
od przyszłych klientów. Życie pokazało,
że największą popularnością cieszą się te
największe i najmniejsze.
Średnie mają mniejsze wzięcie?
Taką tendencję na razie obserwujemy.
Co ciekawe, ludzie często nie potrafią
sobie zobrazować, jakiego pomieszczenia potrzebują. Zgłaszają się do nas
klienci, którzy mówią, że potrzebują 10
metrów kwadratowych. A ja pytam, czy
na pewno, co tam będzie przechowywane. Jak kartony, to jestem przekonana,
że zmieści się wszystko na 2,5 metra.
I faktycznie. Na miejscu okazuje się, że
dało radę, bo można paczki układać
jedna na drugiej. Oczywiście mogłabym
tego nie robić i od razu wynająć 10
metrów, ale chyba nie o to chodzi. Podchodzimy uczciwie do tego, co robimy,
i zawsze tłumaczymy, jak optymalnie
wykorzystać boks i jaki wziąć, aby był
dostosowany do potrzeb.
Boks to nie wszystko. Musi być zabezpieczony?
Oczywiście obiekt jest zaopatrzony
w system monitoringu, alarm
antywłamaniowy, czujki przeciwpożarowe itp. Co zawsze jednak podkreślam,
wyróżnia nas zasadniczy, naszym zdaniem, atut. Firma zlokalizowana jest
na terenie prywatnym, hala i dom, w którym mieszkamy, to praktycznie jeden
budynek. To mała firma, jednoosobowa.
Ja podpisuję umowy, ja osobiście otwieram bramę klientom i wpuszczam ich
do hali. Wszystko, co jest w boksach, jest
chronione tak samo jak nasz dobytek
i rodzina. Nie tak jak w innych firmach,
gdzie w nocy pilnuje tego stróż i system
alarmowy. U nas praktycznie 24 godziny
na dobę ktoś jest na miejscu. Często żartujemy sobie, że elementem systemu
ochrony jest nawet nasz pies. Jak głosi
nasze hasło reklamowe - dbamy o twoje

Rynek magazynów self storage
Polski rynek boksów magazynowych dopiero
raczkuje. Kilkanaście magazynów plasuje nas
na końcu stawki. Europejski rynek jest bardziej
dojrzały, choć brakuje mu bardzo dużo do amerykańskiego.
W 2016 r. w Europie było 2746 obiektów samoobsługowych o łącznej powierzchni 7,8 mln
metrów kwadratowych, odpowiednio o 6 i 4 proc.
więcej niż w 2015 r.
39 proc. obiektów znajduje się w Wielkiej Brytanii, a blisko 85 proc. obiektów znajduje się
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My nie mamy dostępu
do boksu, nie możemy go otworzyć i tam
zajrzeć. To główna
zasada w tym biznesie
jak o swoje. Klient powierza swoje rzeczy nie jakiejś firmie, tylko tak naprawdę
nam.
Jakie są zasady wynajęcia boksu
w Archeo Storage i najważniejsze, kto
ma do niego dostęp?
Jeśli mamy wolny boks zgodny z potrzebami klienta, procedura jest prosta. Podpisujemy umowę cywilnoprawną przechowania rzeczy na dany okres. Można
ja podpisać osobiście lub na odległość
poprzez przesłanie zeskanowanych
wypełnionych formularzy i dokumentów.
Najkrótszy okres to dwa tygodnie. Przyjeżdżasz i możesz zostawić u nas prawie
wszystko. Największy boks pomieści tyle
samo co paka dużej ciężarówki. Nie
ingerujemy w to, co będzie u nas przechowywane. Oczywiście regulamin
zabrania zostawiania w boksach substancji niebezpiecznych, łatwopalnych,
wybuchowych czy trujących bądź łatwo
psujących się. Opłata jest wnoszona
z góry za okres najmu. Rzeczy do przechowania można przywieźć osobiście lub
przez osobę wcześniej upoważnioną,
która potem może je także odebrać,
oczywiście po weryfikacji przez nas
zgodności z zapisem w umowie. My nie
mamy dostępu do boksu, nie możemy go
otworzyć i tam zajrzeć. To główna zasada w tym biznesie, której nie można złamać. Nie mamy klucza. Jest on własnością najemcy. Można przynieść własną
kłódkę albo skorzystać z udostępnianych
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przez nas gratis każdemu klientowi.
Po zakończeniu okresu najmu, jeśli
klient nie odbierze rzeczy do ustalonej
daty, umowa jest automatycznie przedłużana na kolejny okres.
Teoretycznie zatem może trwać bez
końca?
Tak. To od klienta zależy, kiedy zgłosi się
po swoje rzeczy. Co ważne, nie może
odebrać ich nikt inny. Tylko on lub
wcześniej upoważniona w umowie najmu
osoba po okazaniu dokumentu tożsamości. Naszym zadaniem jest utrzymywanie czystości wokół boksów i bezpieczeństwa w hali. Oczywiście w razie
pożaru, powodzi czy innego kataklizmu
mamy prawo wejść i uratować powierzone rzeczy. Ale są to wyjątkowe sytuacje.
Co w przypadku zagubienia klucza przez
klienta?
Wówczas komisyjnie w jego obecności
lub obecności osoby przez niego upoważnionej usuwamy kłódkę i jeżeli jest
taka potrzeba, zakładamy nową.
Ile kosztuje wynajęcie boksu? Przykładowo boks 1 m kw. na miesiąc?
Staramy się, aby nasze ceny były konkurencyjne i adekwatne do jakości, jaką
oferujemy. Ceny zależą od wielkości
boksu. Nie mamy jednej stałej ceny
za metr. Zasada jest taka, im większy
boks, tym cena za metr maleje. Koszt
miesięczny wynajęcia boksu
o powierzchni 1 m kw. to 120 zł brutto
na miesiąc. Wydawałoby się, iż 1 m kw.
to niewiele, jednak jest to pomieszczenie
wysokie na 280 cm. Kubatura takiego
boksu to około 3,5 m sześciennego, tak
że pomieszczenie jest naprawdę pojemne.
Kto się do Was zgłasza?
Klienci prywatni i firmy. Każdy to praktycznie inna historia. Mieliśmy maszyny,
których przeznaczenia nie znamy, oczy-

wiście meble, opony, sprzęt sportowy.
Mamy klientów, którzy nasze boksy traktują jako firmowy magazyn i zjawiają się
u nas każdego dnia, przywożąc lub
wywożąc jakieś rzeczy. Mamy klientów,
którzy po wynajęciu boksu pojawiają się
po kilku miesiącach. Mamy takich, którzy zostawiają u nas jakieś pakunki tylko
na czas remontu. Mamy studentów, którym oferujemy specjalny rabat.
Wiadomo, na czas wakacji muszą opuścić akademik. Po co mają wozić wszystko
do domu, czasem setki kilometrów,
a nawet tysiące, bo są wśród nich zagraniczni. Mogą w kilku wynająć u nas
boks, bo takie rozwiązanie także oferujemy nie tylko studentom. Można wspólnie
przechować np. sprzęt sportowy.
Tak jak wspomniałam, nie ingerujemy
w to, co do nas trafia, ale często gołym
okiem widać, że jest to np. mebel.
Wspomniana główna zasada tego biznesu, czyli nieingerowanie w zawartość
boksu, to nasz atut, ale na razie także
problem. Może nie problem, ale pewna
bariera.
Możesz wytłumaczyć?
Rynek dopiero się tworzy i oferta towarzystw ubezpieczeniowych jeszcze nie
przystaje do rzeczywistości. W Polsce
ubezpieczyć można coś, co da się zobaczyć. Dom, samochód, siebie. Jak coś
jest schowane i nie można oszacować
wartości, firmy ubezpieczeniowe nie
chcą w to wchodzić. Oczywiście mamy
ubezpieczoną nieruchomość od zdarzeń
nadzwyczajnych. Pracujemy nad tym,
aby do oferty najmu dołączyć polisę
ubezpieczeniową. Klient będzie mógł
zadeklarować wartość rzeczy i na tej
podstawie przy podpisywaniu umowy
byłaby ustalana składka ubezpieczeniowa. Na razie żadna firma ubezpieczeniowa nie zgodziła się przygotować takiej
oferty. Ale szukamy. Mamy nadzieję, że
niedługo znajdziemy taką, która zgodzi
się do naszej oferty dołączyć polisy.
Sytuacje życiowe, które przywodzą
do Was klientów, są pewnie rozmaite?
Przeróżne. To zresztą jedna z zalet tej
pracy, możliwość poznawania ludzi,
rozmów z nimi. Więcej nie mogę powiedzieć, aby klienci nie odczuli, że zdradzamy powierzone nam tajemnice. Poufność
to podstawa tego biznesu. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że nie trafiliśmy z jednym. Otwierając biznes, byliśmy przekonani, że trafią do nas dziesiątki rowerów. Przeznaczyliśmy na nie
nawet specjalne pomieszczenie. Okazało
się, że nie było ani jednego.

w sześciu krajach, takich jak Francja, Niemcy,
Hiszpania, Szwecja, Holandia i Wielka Brytania.
Średnia wielkość magazynowania na jednego
mieszkańca wynosi 0,016 m kw. Z wyjątkiem
Wielkiej Brytanii, Holandii i Islandii, które trzykrotnie przekraczają ten poziom.
Średni rozmiar boksu to 4,168 metra kwadratowego. Średni czynsz wynosi 255 euro za metr
kwadratowy na rok. Przeciętnie wynajętych jest
80 proc. boksów. Dziesięć największych marek
w całej Europie stanowi ponad 25 proc. całkowitej liczby obiektów self storage.

Wydawałoby się, że aktywnie spędzający
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czas będą naturalnymi klientami.
Na nich liczymy, na pasjonatów sportów
letnich, wodnych czy zimowych. Także
na organizatorów np. zawodów sportowych. Do nich próbujemy dotrzeć
w miarę naszych możliwości.
Macie możliwości rozwoju biznesu, zaoferowania kolejnych pomieszczeń?
Mamy, na działce jest jeszcze miejsce
na rozbudowę hali. Powinniśmy mieć
wizję rozwoju przez ekspansję, czyli
kolejny obiekt w Trójmieście. To są
ewentualnie odleglejsze plany. Obecnie
planujemy zainstalować profesjonalny
system ogrzewania, utrzymujący stałe
parametry temperatury. Obiekt jest
suchy, a zimą temperatura nie spada
poniżej 5 stopni, klienci jednak pytają
o to, czy mamy ogrzewanie. Zatem musimy je mieć. Myślimy oczywiście o technologiach cyfrowych, jak aplikacja

Ten biznes polega
na wynajmowaniu
boksów, budowaniu
relacji z klientem
opartej na rzetelności i zaufaniu
mobilna, zdalna rezerwacja i wynajęcie
boksu poprzez dedykowane narzędzie
na stronie internetowej. Pracujemy
nad nawiązaniem stałej współpracy
i przygotowaniem wspólnej oferty
z firmą transportową, która odbierze,
przywiezie i zawiezie rzeczy klienta, jeśli
będzie taka potrzeba. W przyszłości
może wprowadzimy jakąś formę elektronicznego dostępu do boksów.
Ekspansja jest wypadkową tempa rozwoju rynku.
Z rozmów ze znajomymi, w pracy, wynika, że taka usługa jest potrzebna. Z drugiej strony ludzie nie wiedzą, że istnieje.
To przypadłość zupełnie nowego rynku.
Jest oferta, ale w świadomości społecznej jeszcze nie zaistniała na dużą skalę.
Rezultat jest taki, że jeśli ktoś potrzebuje
przechować pewne rzeczy na jakiś czas,
dzwoni po kolegach, rodzinie, kombinuje, jak to rozwiązać, upycha gdzieś
w garażach, czasem sprawiając komuś
niezamierzony kłopot. Przykładowo,
jesteśmy dobrze spozycjonowani
w mediach internetowych. Na rozwiniętym rynku byłaby to przewaga nad konkurencją. Na naszym młodym rynku
chodzi o to, żeby ludzie w ogóle potrafili

szukać usługi boksów magazynowych.
Wiemy, że w innych miastach ta wiedza
już jest. Oczywiście w Warszawie, ale
także w Szczecinie, gdzie jest nawet
problem ze znalezieniem wolnego boksu.
Staramy się budować świadomość rynkową w miarę naszych możliwości.
Dotrzeć do studentów, pracowników
korporacji, sportowców dzięki działaniom marketingowym. Jestem przekonana, że przyniesie to efekty.
Konkurencja nie śpi i pewnie z Warszawy
już spogląda na Trójmiasto?
Możliwe. Trochę się tego obawiamy, ale
też patrzymy z nadzieją. Liczymy na to,
że jak wejdzie tutaj duża firma, z dużymi
pieniędzmi na promocję, to wykreuje
popyt i rozwinie rynek. A my na tym skorzystamy. Bo jak ona już zapełni swoje
boksy, klienci będą przychodzili do nas.
Zaczęliśmy od programów telewizyjnych, które branżę w jakiś sposób popularyzują. Myślę, że większość oglądaczy
skupia się na samej aukcji porzuconych
przez klientów rzeczy. Tak jak powiedzieliśmy, nasze prawo na to nie pozwala. Co robicie, kiedy ktoś przestaje płacić
i porzuca swoje rzeczy?
Nie lubię stosować drastycznych środków. Zawsze chcemy załatwić sprawę
polubownie. Wiemy, że życie stwarza
różne sytuacje. Oczywiście nie jest tak,
że zostajemy z tym bagażem do końca.
Prawnie nie możemy przyjąć porzuconych rzeczy na stan i przeprowadzić
aukcji. Możemy je zniszczyć na koszt
klienta. Tak jest zapisane w umowie.
Po upływie przewidzianego w umowie
czasu bez płatności za najem, po określonej liczbie prób kontaktu i wysłanych
monitach do uregulowania należności
możemy siłowo boks otworzyć, przenieść
zawartość w inne miejsce niezabezpieczone, na ryzyko klienta, a w końcu zutylizować, także na jego rachunek. Mamy
nadzieję, że nigdy nie będziemy musieli
tego zrobić.
Może kiedyś zawita do Was ekipa telewizyjna i nakręci program o aukcjach?
Możliwość przeprowadzenia aukcji
powinna pojawić się w polskim prawie.
Ucywilizowałoby to rynek. Nie to jest
jednak najważniejsze w tym biznesie.
Wolelibyśmy, aby do aukcji nigdy nie
dochodziło. Ten biznes polega na wynajmowaniu boksów, budowaniu relacji
z klientem opartej na rzetelności i wzajemnym zaufaniu. Tak do niego podchodzimy. Aukcja powinna być niepożądanym incydentem.
Jacek Klein
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