50
świeżych

pomysłów
na biznes

Dobry pomysł na biznes rozwiązuje palące

Moją intencją jest pokazać Ci, że pomysły

problemy ludzi lub odpowiada na ich jawne

dosłownie "krążą w powietrzu", a Twoim

(lub ukryte) pragnienia i zachcianki. Idzie z

zadaniem jest zbadać, które rezonują z Tobą

duchem czasu. Wyłapuje to, z czym ludzie

na tyle, że byłabyś gotowa poświęcić czas i

się borykają i na co nie ma jeszcze dobrego

energię na ich realizację. Oczywiście ta lista

rozwiązania, i tworzy je. Niektóre z

mogłaby być trzy razy dłuższa! To tylko mała

przedstawionych tu pomysłów wymagają

próbka, która ma Cię pobudzić. Wszystkie

sporej inwestycji na start, inne można zacząć

pomysły są do twórczej przeróbki.

mając tylko laptopa i odrobinę wolnego
czasu.

LATAJ WYSOKO!

01

Zdrowy catering

05

Dla rodzin, które nie mają czasu
gotować. Bezglutenowo, wege
albo bez alergenów dla
przedszkoli.

02

Minirestauracja

Biznesowa, rodzinna, ciążowa,
ślubna, buduarowa.

06

Chaoscoaching

07

Przychodzi taki coach i pomaga
zrobić porządek w całym domu, a
potem pomaga go utrzymać.
Inspiracja (klik)

04

Fotobudka
ustawiona w strategicznym
miejscu.

E-sklep ze sprzętem
(paramedycznym,
elektronicznym) dla mniej lub
bardziej aktywnych seniorów.

Specjalizująca się w czymś. Jak
Ramenshop w Warszawie albo
Ranny ptaszek w Krakowie. Dwa,
trzy stoliki. Doskonała jakość.

03

Fotografia

Facebook Ninja
Osoba oferująca konsultacje w
zakresie tworzenia kampanii
reklamowych na Facebooku dla
małych biznesów.

08

Coś à la Blue Apron (USA)
Dostarcza pod drzwi świeże,
umyte, obrane i pokrojone
produkty do wykonania pysznych
i zdrowych dań (klik)

09

Mobilna sauna

13

na kółkach, która jeździ po
festiwalach i którą można
zamówić na imprezę do ogródka.

10

Warsztaty kulinarne

na zlecenie ekspertów, którzy nie
chcą tego robić sami.

14

Audioporno

15

portal z opowiadaniami
erotycznymi w formie audio,
skierowany głównie do kobiet.

12

Stylistkoszamanka
Przychodzi, robi przegląd szafy,
okadza ją szałwią. Dobiera
stylizacje nie tylko pod kolor oczu,
ale też szuka dla nas "koloru
mocy”. Inspiracja (klik)

Nauka obsługi
nowych mediów, smartfonów,
tabletów i aplikacji dla osób
cyfrowo nieśmiałych, nie tylko
seniorów.

Ludzie są coraz bardziej
kulinarnie świadomi i chcą móc
przygotowywać wspaniałe dania
w zaciszu swoich domów.

11

Tworzenie kursów online

Kluby twórczego rozwoju
dla dzieci
z zajęciami popołudniowymi,
rozwijającymi kreatywność
i umiejętność pracy w grupie.

16

Księgowość z duszą
odpowiadająca na kluczowe
potrzeby: zrozumienie specyfiki
mikrobiznesu, poczucie
bezpieczeństwa i wygoda.

17

Doradztwo dla rodziców

21

czyli pomoc w rozwiązywaniu
problemów wychowawczych.

18

Coaching zdrowia

w leśnej głuszy. Coś à la wyjazdy
harcerskie.

22

Marketingowe wsparcie

23

dla konkretnej niszy, np. dla
biznesów z branży slow beauty,
wellness & duchowość.

20

Małe, butikowe biuro
podróży
specjalizujące się np. w
wyprawach dla kobiet.

Szkoła języków obcych
inna niż wszystkie, czyli miejsce
spotkań, klub, gdzie można
poznać nowych ludzi.

czyli wspomaganie wracania do
zdrowia lub podtrzymywania go;
wsparcie w osiąganiu celów
związanych z ruchem, zdrowymi
nawykami i dbaniem o siebie.

19

Przygodowe obozy dla
dzieci

Love & sex coaching/
doradztwo intymne
edukacja, wsparcie i wspieranie
ludzi w odnajdywaniu spełnienia
i szczęścia w intymności.

24

Nauka programowania
na przykład głównie dla kobiet.
Inspiracja (klik)

25

Akademia blockchain

29

czyli miejsce, gdzie można
zrozumieć zjawisko blockchainu
oraz poszerzać swoją wiedzę o
kryptowalutach.

26

Klinika antyrozwodowa

budownictwo modułowe i tak
zwane “tinyhouses” - doradztwo,
projektowanie, sprzedaż.

30

Coworking

31

dla przedsiębiorczych kobiet
wzorowany na modelu
herahub.com (z licencją), albo
jedynie nim inspirowany.

28

Dystrybucja
Znalezienie produktu, w którym
zakochujemy się na zabój,
i zostanie jego jedynym
dystrybutorem w Polsce.

Asystent alergika
osoba, która łączy paramedyczne
wsparcie z psychologiczną opieką
nad osobą cierpiącą na alergię i
astmę.

miejsce terapeutyczne dla par,
którym grozi rozwód. Wariant:
Klinika porozwodowa, gdzie po
rozstaniu można przy asyście
mediatorów ustalić ważne sprawy,
np. opiekę nad dziećmi.

27

Tinyhouses

Homestaging
dekorowanie i minirenowacje
mieszkań pod sesje zdjęciowe
pod sprzedaż lub wynajem.

32

Projektowanie stron
www
szczególnie dla mikrobiznesów i
marek osobistych.

33

Niekonwencjonalne
kinderbale

37

czyli osoba wspierająca biznes,
skrzyżowanie sekretarki i
menadżerki projektu.

czyli urodziny dla dzieci
połączone z atrakcjami.

34

Żółta ciżemka

38

Restauracja dla dzieci

39

z jeżdzącymi talerzykami (sushi
train) - malutkie porcje do
próbowania różnych rzeczy. Jak
zjesz pięć warzyw, to możesz
dostać deser.

36

Marka odzieżowa
specjalizująca się w “jednej
rzeczy” - coś à la Majtki z
Sosnowca, Nanushki albo Preggo
Leggins.

Boxy subskrypcyjne
a w nich, w zależności od
koncepcji - kosmetyki, smakołyki,
ekośrodki czystości, ciuszki dla
dzieci (za małe odbierają).

firma specjalizująca się w
ręcznym wyrobie skórzanego
obuwia wzorowanego na modzie
średniowiecznej i renesansowej.

35

Wirtualna asystentka

Rejestracja firm poza
Polską
dla osób, które chcą legalnie
uniknąć ZUSu i fiskusa.

40

Centrum terapii
naturalnych
miejsce, gdzie przyjmują
wszelkiego rodzaju specjaliści
terapii naturalnych i
alternatywnych.

41

Foodtruck

45

czyli ciężarówka oferująca
jedzenie na wynos. Albo
beautytruck, mobilne usługi
upiększające (np. na festiwalach).

42

Beauty coaching

mydło naturalne, z olejkami,
domowej produkcji.

46

Drybar

47

czyli studio fryzjerskie, w którym
jedyną usługą jest “mycie z
czesaniem”.

44

Moda albo stylizacja XXL
dla osób od rozmiaru 42 wzwyż.

DJing
czyli puszczanie fajnej muzyki dla
fajnych ludzi na fajnych,
kameralnych imprezach (wesela,
urodziny, imprezy firmowe itp).

czyli kompleksowa pomoc w
odkryciu i pielęgnowaniu swojego
piękna; stylizacja, fryzjerstwo czy
wizaż są jedynie uzupełnieniem.

43

Marka mydlana

Handel odzieżą vintage
online
tak zaczynała Sophia Amoruso,
bohaterka netflixowego serialu
Girlboss.

48

Coaching finansowy
czyli praca z przekonaniami i
finansowymi blokadami.

49

Turbo mani/pedi
Usługa mani/pedi w 20 minut wykonują ją 4 osoby. Drogo,
ekspresowo - dla zapracowanych
po kokardę.

50

Hotel dla dzieci
Wyobraź sobie dom
zaaranżowany jak statek piratów,
w którym pracują specjalnie
wyszkolone osoby, dzieci mogą
spać w hamakach i pobyt w
takim miejscu jest jedną wielką
przygodą. Chodzi o przestrzeń, w
której dzieci mogą bezpiecznie
zostać zameldowane na czas
weekendu, a rodzice, którzy na
przykład nie mają wsparcia ze
strony własnych rodziców, mogą
spędzić taki weekend tylko we
dwójkę.

