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F| Badanie rynku 

Badanie będzie przeprowadzone w oparciu o spis treści i parametry dostarczone przez 

klienta. 

Typowo spis treści badania rynku obejmuje zazwyczaj następujące etapy: 

Otoczenie makroekonomiczne 

▶▶ Trendy wskaźników ekonomicznych, demograficznych i społecznych 

▶▶ Handel międzynarodowy 

▶▶ Inwestycje zagraniczne 

▶▶ Rynek pracy 

Charakterystyka badanego sektora 

▶▶ Wielkości, wartości i segmentacja rynku 

▶▶ Produkcja krajowa 

▶▶ Import i eksport 

▶▶ Poziom i struktura cen 

Analiza obszarów ściśle związanych z sektorem badanym (dostawcy, klienci instytucjonalni 

itd.) 

Konkurencja: identyfikacja i charakterystyka głównych graczy na rynku 

▶▶ Dane adresowe 

▶▶ Dane ekonomiczne i finansowe 

▶▶ Profil działalności 

▶▶ Główni klienci 

▶▶ Poziom i struktura cen 

Kanały dystrybucji i marketing 

▶▶ Struktura handlu w Polsce 

▶▶ Sieci handlowe 

▶▶ Wyspecjalizowani dystrybutorzy  

▶▶ Targi i wystawy branżowe 

▶▶ Inne narzędzia marketingowe używane w danym sektorze 

 



 

 

 

 

Analiza regulacji prawnych i podatkowych 

▶▶ Analiza prawa podatkowego 

▶▶ Koszt personelu 

▶▶ Zakładanie spółek z udziałem kapitału zagranicznego 

Identyfikacja możliwości rozwoju działalności 

▶▶ Inwestycje w Specjalnych Strefach Ekonomicznych 

▶▶ Zniżki i zachęty dla firm 

▶▶ Możliwości współpracy z firmami już obecnymi na rynku 

▶▶ Wnioski i rekomendacje dla klienta 

Metodologia stosowana w badaniach obejmuje: 

▶▶ Analizę danych pierwotnych: 

- Rozmowy z przedstawicielami firm już działających w danym sektorze rynku 

- Spotkania z ekspertami branżowymi 

▶▶ Analiza danych wtórnych: 

- Dane statystyczne opublikowane przez GUS i inne organy 

- Informacje publikowane w magazynach, gazetach i raportach branżowych oraz w 

internecie 

- Informacje z baz danych  

- Szczegółowe informacje z materiałów promocyjnych firm (raporty roczne, foldery, katalogi, 

broszury, oferty, cenniki, strony internetowe) 

W zależności od charakterystyki danej branży, badania mogą obejmować także: 

▶▶ Analizę konsumpcji i konsumenta 

▶▶ Badania jakościowe (Focus groups, itp.) 

▶▶ Badania ilościowe (badania omnibusowe, wywiady telefoniczne i bezpośrednie na grupie 

badawczej, itd.) 

▶▶ Inne czynności na życzenie klienta 
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