


Raport
POLSKIE MEBLE OUTLOOK 2020

to 
kompleksowa wiedza na temat 

zmieniającej się branży meblarskiej 
w Polsce

W raporcie Polskie Meble Outlook 2020 podsumowanie dziesięciu 
ostatnich lat meblarstwa!



Rok 2019 był kolejnym rokiem rozwoju branży 
meblarskiej

 Rynek krajowy odnotował rekordową wartość
 Wzrost produkcji mebli o 4,2 % 
 Wzrost importu i eksportu mebli
 Wzrosły obroty na rynku międzyfirmowym
 Rentowność uległa polepszeniu



Co przyniesie rok 2020 dla branży meblarskiej?

 Czy będzie kontynuacja trendu wzrostowego 
w produkcji?

 Czy Polska utrzyma pozycję lidera w Europie pod względem 
wartości eksportowanych mebli?

 Czy wzrost kosztów utrzymania pracowników i cen energii 
przyczyni się do pogorszenia rentowności firm?

 Czy nastąpi wzrost znaczenia rynku usług? 

Jeśli chcesz poznać zmiany zachodzące na polskim rynku 
produkcji i handlu meblami …

koniecznie sięgnij po nasz raport!



SPRZEDAŻ MEBLI W POLSCE

PRODUKCJA POLSKICH MEBLI NA 
TLE ŚWIATA

STRUKTURA RAPORTU POLSKIE MEBLE OUTLOOK 2020 (1/2)
struktura produkcji według wielkości firm i lokalizacji 
(lata 2017-2019)
struktura produkcji według grup mebli (lata 2015-2019 
+ prognoza na 2020)
wyniki finansowe i wskaźniki branży meblarskiej (lata 
2015-2019)
koniunktura w produkcji mebli (lata 2016-2019)

konsumpcja mebli (lata 2015-2019)
struktura handlu meblami
sklepy i sieci handlowe
dynamika zmian cen oraz marż



STRUKTURA RAPORTU POLSKIE MEBLE OUTLOOK 2020 (2/2)

HANDEL ZAGRANICZNY

IMPORT MEBLI
(LATA 2016-2019 + prognoza 2020)

EKSPORT MEBLI
(LATA 2016-2019 + prognoza 2020)

struktura geograficzna 
struktura wartościowa według grup mebli
struktura wolumenu według grup mebli
ceny w handlu zagranicznym



W RAPORCIE POLSKIE MEBLE OUTLOOK 2020 OMAWIAMY GRUPY 
MEBLI

meble biurowe, w tym krzesła i fotele biurowe
meble tapicerowane
meble do siedzenia twarde
meble kuchenne
materace
meble sypialniane
meble do salonu i jadalni
elementy meblowe
meble pozostałe



RAPORT POLSKIE MEBLE OUTLOOK 2020

łącznie 55 wykresów, 30 tabel

prognozy produkcji, sprzedaży, eksportu i importu na 2020 rok

dane finansowe 50 największych firm meblarskich

baza danych kontaktowych ponad 400 najważniejszych producentów mebli w Polsce



CENNIK RAPORTU

[1] wersja drukowana w miękkiej oprawie
[2] bez limitu egzemplarzy, licencja dla jednej firmy
[3] tabele i wykresy w edytowanym arkuszu kalkulacyjnym
[4] baza danych 400 największych firm meblarskich (dane kontaktowe, www, e-mail, profil działalności)
[5] warsztat (4 godziny) z zarządem firmy w formie telekonferencji

PAKIET/ OPIS Raport 
DRUK

[1]

Raport 
ECO
[2]

Raport 
XLS
[3]

Raport 
BAZA

[4]

Wykład
[5]

Cena

STANDARD  3 839 zł netto

ECO  4 609 zł netto

ECO + XLS   4 939 zł netto

PREMIUM     5 890 zł netto

PREMIUM + 
WYKŁAD

     6 479 zł netto



KONTAKT W SPRAWIE RAPORTU

Milena Dorozińska
tel. 792 73 12 01

milena.dorozinska@brstudio.eu

Michał Strzelecki
tel. 22 245 19 20

michal.strzelecki@oigpm.org.pl
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