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INFORMACJE O RAPORCIE
• Prezentujemy aktualną listę największych firm spożywczych w Polsce. To najobszerniejsze zestawienie
tego typu dostępne na rynku wydawniczym, obejmujące aż 2000 podmiotów działających w sektorze FMCG.
• Lista 2000 czołowych firm spożywczych składa się z dwóch części. W pierwszej obejmującej 760 firm pokazujemy
informacje o przychodach ze sprzedaży i zyskach spółek w latach 2016-2017. O miejscu na liście zdecydowała
suma przychodów za rok 2017. Pozostałe firmy uszeregowano na podstawie wyników historycznych.
• Raport obejmuje analizę wskaźnika dynamiki sprzedaży i zysku wybranych firm w ujęciu rocznym.
Opierając się na najnowszych dostępnych danych finansowych, pokazujemy kondycję czołowych
przedsiębiorstw działających w Polsce.
• Nasz nowy raport przynosi rzetelny obraz rynku i zachodzących na nim zmian. Uwzględniamy szeroką bazę
podmiotów działających na rynku przetwórstwa żywności, dzięki czemu można bezpośrednio porównać kondycję
liderów branży oraz mniejszych graczy.
• Obok wskaźników finansowych publikujemy podstawowe dane adresowe i główny obszar działalności
czołowych firm.
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JAK UZYSKAĆ DOSTĘP DO RAPORTU?
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/
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