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Dziedzictwo - Innowacyjność - Przywództwo

Przez 165 lat korporacja Brunswick  zasłużyła na opinię wiodącej  firmy oferującej  innowacyjne rozwiązania w 

branży rekreacyjnej , stawiająca sobie za cel biznesowy sukces swoich klientów . Firma jest jedną z najwięszych 

publicznych spółek  NYSE  notowana nieprzerwanie od 1925 roku.

Światowy lider w branży bowlingowej i rekreacyjnej

Wspiera  nowych i istniejących inwestorów w planowaniu i rozwoju biznesu od ponad 100 lat. 

Produkuje i dostarcza kompleksowe rozwiązania dla Inwestorów

Znana z dostarczania najlepszego wsparcia i serwisu.

Proponuje rozwiązania, które mają zapewnić optymalny zwrot z inwestycji

Sprzęt Brunswick można znaleźć w ponad 70% centrów bowlingowych na świecie.

Naszym sukcesem jest sukces naszych klientów

Korporacja Brunswick



Nasza historia i dziedzictwo

Amerykańska firma, dostarcająca

rekreację od 1845!

Brunswick – kim jesteśmyKorporacja Brunswick



Silniki  do łodzi motorowych

Łodzie 

Marki należące do Brunswick 



Fitnes 

Bilard

Bowling

Marki należące do Brunswick 



Nasze wartości

W Brunswick’u nasze wartości, praca oraz oddanie pracowników oddziela 

nas od innych. Przez doświadczenie i wiedzę każdego dnia dążymy do:

Zapewnienia maksymalnej wiedzy naszym klientom

Obniżenia ryzyka i zwiększenia zyskowności projektu 

Wsparcia unikalnego charakteru inwestycji 

Asystowania przy każdego rodzaju inwestycji tak by finalny efekt 

przerósł oczekiwania inwestora



Kluczowe pytania

• Który model bizensowy będzie najlepszy dla Państwa 

centrum biorąc pod uwagę strukturę demograficzną 

społeczności klientów.

• Jaka będzie optymalna ilość torów

• Jakie inne funkcje towarzyszące najlepiej sprawdzą się z 

wybranym modelem biznesowym

• Jaki będzie profil naszego klienta.

• Jaki będzie najodpowiednieszy standard  wykończenia 

lokalu.



Precyzyjne planownaie jest kluczem do sukcesu.

Dodatkowo należy odpowiedzieć na pytania:

• Czy zdają sobie Państwo sprawę ze złożoności procesu 

przygotowania obiektu oraz  faktu iż dopiero prowadzenie 

centrum zdefiniuje skalę sukcesu centrum.

• Z jakimi firmami i osobami będą Państwo kreować wizję.

• Czy rozumieją Państwo jakie operacje i strategie 

marketingowo-sprzedażowe  będę konieczne                        

do wdrożenia przed otwarciem centrum.

• Czy znają państwo zakres inwestycji finansowej oraz 

sposób pozyskania funduszy

Planowanie, Planowanie, Planowanie



Kroki milowe w inwestycji

• Wizja projektu: wielkość, zakres, inwestycja, zwrot z inwestycji, 

współpracownicy

• Analiza potrzeb rynkowych

• Projekt budżetu, cash flow przed i po uruchomieniu

• Architektura , inżynieria

• Biznes Plan oraz struktura finansowa inwestycji

• Partnerzy z kórymi bedziemy budować nasz biznes

• Przed otwarciem – strategia i plan marketingowy.

• Prace wykończeniowo - montażowe

• Otwarcie

• Ocena projektu, korekty.

Planowanie, Planowanie, Planowanie



Trendy w bowlingu

Bowling jest napowszechniejszą formą rekreacji na świecie. Ponad 100mln osób 

deklaruje  grę w bowling.

Forma spędzania wolnego czasu . . . nacisk na“jakość i rekreację dla rodziny”.

Model biznesowy waha się miedzy „tradycyjnym” a „butikowym” typem centrum. 

Przewagę stnowią Rodzinne centra oraz koncepcja „Hybrydy” (centrum w 

centrum).

Precyzyjnie okreslony profil centrum wzmacnia jego wyrazistość na tle innych 

centrów oraz podtrzymuje zainteresowanie klientów.



Tradycyjne Rodzinne Hybrydy Butik

Modele biznesu



Centrum Butikowe

• Nacisk na gastronomię  grupy  zorganizowane,  

przyjęcia  i konferencje.

• Kluczowy klient

• Klient w grupie 

• 25 - 45

• Bowling to rozrywka

• Często atmosfera klubu nocnego

• Wysokiej klasy obsługa

• Dodatkowe funkcje

• Bilard

• Występy na żywo

• Automaty rozrywkowe

Centrum butikowe w swojej koncepcji skupia się na elemencie 

gastronomicznym z mniejszym elementem bowlingowym. 

Wielkość i zakres gastronomi może być różna i zależy od 

lokalizacji i wielkosci obiektu. Element bowlingu jest zawsze 

wyposażony w najlepszej klasy rozwiązania techniczno wizualne. 

Klientem centrum są osoby dorosłe aktywne zawodowo o 

pewnym statusie społecznym.



Rodzinne centrum rozrywki

• Duże powierzchnie wielo-funkcyjne

• Skupienie na rozrywce

• Gastronomia unikalna dla danego miejsca

• Wiele wydzielonych przestrzeni  dla większych grup 

osób

• Inne funkcje

• Redemption Arcade

• Pokoje przyjęć

• Laser Tag, Mini golf, Bumper Cars, Go-Karty

• Bilard

Rodzinne centrum rozrywki wykorzystuje bowling jako „napęd” dla 

centrum, wsparte innym formami rozrywki . Inne formy rozrywki 

współdziałaja z bowlingiem tworząc synergię w proporcjach, które 

określa indywidualny projekt. Gastronomia pełni funkcję 

wspierającą.



Hybryda

Hybrydy łaczą w sobie funkcję 

rodzinnego oraz butikowego 
centrum wraz z wieloma funkcjami 

pobocznymi . Wielkość podobnie 

jak i mix tego rodzaju obiektu jest 

różna.

• Rodzinne  centrum połączone z butikiem

• Szeroki zakres klienta  docelowego

• Wiele  zróżnicowanych ofert 

gastronomicznych

• Nacisk na imprezy zamknięte oraz graczy 

„open play”

• Funkcje dodatkowe:

• Gry zręcznościowe

• Bilard 

• Virtual Bowling

• Pokoje przyjęć

• Inne

Centra hybrydowe są 

obecnie najlepiej 

rozwijającymi się 

projektami



Inne funkcje modelu 

Salony gier Bumper Cars Laser Tag

Go-Karts Virtual Rides Billiards Gastronomia dedykowana

Pakoje urodzinowe Pro Shop

Dodatkowe funkcje:

• Mini Golf

• Sports Bar • Kids Play

• Ścinka wspinaczkowa

• Squash

• Fitness Spa



Przykładowa koncepcja
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Striking Line Meble

Nawierzchnia toru

Podłoga

Meble



Melble

Podłoga

Panele maskujace

Obicie kanap

Obicie kanap Obicie kanap

Polyurethane - Foray 

Cypress

Polyurethane - Foray 

Seaport



Frameworx  – Upgraded Laminates

Podłoga

Podłoga

Meble gracza

Wykładzina

Panele maskująceRelocated Ball Returns



Grafika naścianie bocznej

Panele maskujące

Wykładzina przy barze

Obicie kanap

Podłoga gracza

Logo

Podłoga - pcv



Bowling

Rozrywka

Przyjęcia i 
konferencje

Marketing

Customer
Serwice

Zarządzanie

Gastronomia

Utrzymanie 
standardu

Brunswick oferuje innowacyjne 

rozwiązania techniczne oraz pomoc 

przy wdrożeniu optymalnych rozwiązań 

dla konkretnych projektów.

Dlaczego Inwestorzy ufają nam?

Brunswick czując sie partnerem 

Inwestora analizuje każdy etap procesu 

inwestycyjnego czuwając by Inwestor 

nie popełnił błędów.

Doświadczenie , doświadczenie, 

doświadczenie



Harmonogram prac
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CZAS START – 1 MAJA 

Architekt – gotowy projekt wykonawczy – do 15 czerwca

Duże zamówienia: Bary, meble, bowling- do 15 lipca

Wybór wykonawcy głównego plus wykonawców branżowych- do 30 czerwca

Rozpoczęcie prac na lokalu – Od 1lipca – 15 września 

Marketing, reklama, pracownicy, procedury – do 30 sierpnia

Wdrożenie i uruchomienie praca bez klientów – do 30 września

Otwarcie 1 październik 

Zakończenie prac na lokalu, odbiory - do 15 września 


