HORECA W P OLSCE – NAJWIĘKSZE FIRMY
Z BRANŻ Y GASTRONOMICZNEJ
LISTA 200 FIRM WED ŁUG DANYCH ZA 2016 ROK
LISTA 700 FIRM WED ŁUG DANYCH ZA 2015 ROK

HORECA W POLSCE – NAJWIĘKSZE FIRMY Z BR ANŻY GASTRONOMICZNEJ

INFORMACJE O PUBLIKACJI
•

Prezentujemy nowe zestawienie największych restauratorów i firm z sektora gastronomii działających na
polskim rynku.

•

To już czwarta edycja naszego raportu. Nowe wydanie obejmuje 700 podmiotów uszeregowanych według
przychodów za lata 2015-2016.

•

W przypadku 700 firm uwzględniono dane finansowe za rok 2015, z kolei lista 200 powstała w oparciu o dane za
rok 2016.

•

Lista firm z branży gastronomicznej umożliwia porównanie kondycji największych graczy. Bazując na
danych dotyczących sprzedaży i zysków osiąganych przez spółki, prezentujemy ich pozycję na rosnącym
i perspektywicznym rynku.

•

Oprócz wyników finansowych obie listy zawierają dane adresowe firm, co umożliwia zbadanie rynku pod względem
zaoferowania dostaw produktów spożywczych oraz usług do przedsiębiorstw szykujących się do intensywnego
rozwoju rynku HoReCa w Polsce.

•

Polecamy również drugą część raportu HoReCa poświęconą branży hotelarskiej.
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JAK UZYSKAĆ DOSTĘP DO ANALIZY?
»

»

WYBIERZ ROCZNY ABONAMENT STREFY PREMIUM
Strefa Premium Portalu Spożywczego to miejsce stworzone dla decydentów, menedżerów i specjalistów sektora
FMCG. Zamawiając abonament, zyskają Państwo dostęp do informacji i narzędzi niezbędnych w codziennej pracy.
W Strefie Premium oferujemy branżowe rankingi i zestawienia, ekskluzywne wywiady, analizy, raporty, podsumowania
rynkowe, przedruki artykułów z czasopisma „Rynek Spożywczy”, aktualne i archiwalne notowania cen na rynkach
hurtowych i w sieciach detalicznych
Roczny abonament obejmuje wszystkie rankingi i opracowania Rynku Spożywczego.
Więcej informacji i cennik na: www.portalspozywczy.pl/premium

WYKUP DOSTĘP TYLKO DO TEGO OPRACOWANIA

ZA

1300 ZŁ

z VAT

KONTAKT
KONTAKT@PORTALSPOZYWCZY.PL

32 209 13 03

Analiza dostępna
w postaci elektronicznej: plik pdf
							
Polska wersja językowa

