PMR Industry Report

Sektor budowlany w Polsce
– II połowa 2018

Sektor budowlany
w Polsce
– II połowa 2018

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023
Data wydania: Październik 2018

Analiza rynku i prognozy rozwoju
na lata 2018-2023

Język: Polski, Angielski
Forma dostarczenia: plik PDF, PPT, XLS / dostęp online

Dowiedz się więcej

Zamów bezpłatny fragment

Zapraszam do skorzystania z oferty PMR
Jeśli są Państwo zainteresowani zakupem Raportu i pogłębieniem wybranych zagadnień lub dodatkowej ekspertyzy
w interesującym Państwa zakresie, zapraszam do kontaktu z naszymi konsultantami.

Skontaktuj się z PMR i dowiedz się więcej:
+48 12 340 51 30 | support@pmrcorporate.com
Analityk Rynku Budowlanego

Główny Konsultant

WWW.CEECONSTRUCTION.COM

PMR Ltd. Sp. z o.o., ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków

|

MYPMR.PRO

PMR Industry report: Sektor budowlany w Polsce – II połowa 2018 – Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

Raport PMR

Executive Summary

Baza statystyk z raportu

zz Unikalne 5-letnie autorskie prognozy

zz Streszczenie menadżerskie raportu

zz Plik Excel umożliwiający samodzielną analizę/

przygotowywane w oparciu o sprawdzoną

przedstawione w formie prezentacji PowerPoint

agregację danych, zawiera wszystkie

i spójną metodologię.

wraz z wykresami/grafikami.

najważniejsze statystyki z raportu.

zz Eksperckie komentarze pozwalające na lepsze

zz Gotowy materiał do prezentacji danych

zz Narzędzie pomocne dla Analityków

zrozumienie obecnej i przyszłej sytuacji oraz

i wniosków na najważniejszych spotkaniach

pracujących na danych, pozwalające w

szans i zagrożeń.

strategicznych w firmie.

łatwy sposób na łączenie danych z raportu

zz Opis najważniejszych trendów, jak i zmian
prawnych mających wpływ na rynek.

z wewnętrznymi danymi firmy bądź innymi
danymi zewnętrznymi.

Jakie informacje zawiera raport?
zz 200 największych planowanych inwestycji w głównych segmentach polskiego rynku budowlanego wraz z ich wartością oraz terminami realizacji
zz Prognozy rozwoju do 2023 r. dla kilkunastu najważniejszych podsegmentów rynku budowlanego
zz Wyniki finansowe oraz portfele zamówień wiodących firm wykonawczych w Polsce
zz Dane dotyczące rynku takie jak: płace, zatrudnienie, trendy cenowe, wskaźnik koniuktury
zz Strategie największych inwestorów na rynku budownictwa inżynieryjnego (drogi, koleje, energetyka, przemysł)
zz Ocena możliwości inwestycyjnych sektora samorządowego
zz Trendy inwestycyjne w segmencie budownictwa komercyjnego (biura, hotele, centra handlowe)
zz Profile 20 największych firm wykonawczych działających w Polsce

PMR Industry report: Sektor budowlany w Polsce – II połowa 2018 – Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

5

Powodów,
dlaczego
warto wybrać
PMR

1

Prezentację nie tylko danych historycznych, ale także prognoz na
najbliższe 5 lat, bazujących na wiedzy i doświadczeniu analityków

2

Wartościowe źródło wiedzy przy planowaniu strategii i ścieżek
rozwoju/inwestycji w Państwa firmie

3

Ułatwienie przy sporządzaniu sprawozdań dla
kierownictwa/wspólników/akcjonariuszy

4
5

Autorskie prognozy, komentarze i opinie ekspertów rynkowych
co do dalszego rozwoju branży budowlanej
Zestawienie kluczowych planowanych inwestycji mających
największy wpływ na rozwój poszczególnych segmentów rynku

Dla kogo jest oferta PMR?
Analiza została przygotowana by wspierać menadżerów i ekspertów z działów
sprzedaży, marketingu, zarządzania strategią i rozwojem z firm i organizacji takich jak:
zz Firmy wykonawcze i podwykonawcze
zz Producenci i dystrybutorzy materiałów budowlanych
zz Producenci i dystrybutorzy sprzętu budowlanego
zz Firmy deweloperskie
zz Instytucje finansowe
zz Firmy logistyczne
zz Biura projektowe
zz Dostawcy oprogramowania dla budownictwa
zz Organy administracji państwowej i samorządowej
zz Firmy badawcze, consultingowe i doradcze
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