


Raport 

POLSKIE MEBLE OUTLOOK 2019 

to  

kompleksowa wiedza na temat 
zmieniającej się branży meblarskiej  

w Polsce 

„Kto angażuje swój kapitał w prowadzenie biznesu, a 
nie rozpoznaje dokładnie sytuacji na rynku ten jest 

nierozważny i poniesie klęskę.” 
 

Parafraza SUN TZU „Sztuka Wojny” 
 



Rok 2018 był rokiem rozwoju branży meblarskiej 

 
 Wzrost produkcji mebli o 6,5 %  

 Wzrost importu i eksportu mebli 

 Rynek krajowy odnotował rekordową wartość 

 Wzrosły obroty na rynku międzyfirmowym 

 Branża meblarska zatrudniła rekordowe ponad 200 tys. osób! 

 Niestety pogorszyła się rentowność 

 

 

 

 



Co czeka polską branżę meblarską w 2019 roku? 

 
 Czy będzie kontynuacja trendu wzrostowego  

w produkcji? 

 Czy Polska wyeksportuje meble o większej wartości? 

 Czy polska waluta umocni się? 

 Czego można spodziewać się na rynku klientów indywidualnych? 
 

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 2019 (1/2) 

struktura produkcji według wielkości firm i lokalizacji 
(lata 2016-2018 ) 

struktura produkcji według grup mebli (lata 2013-2017 
+ szacunki na 2018) 

wyniki finansowe i wskaźniki branży meblarskiej (lata 
2015-2018) 

koniunktura w produkcji mebli (lata 2015-2018) 

 

 

konsumpcja rzeczywista i pozorna (lata 2014-2017 + 
szacunki na 2018) 

struktura handlu meblami 

sklepy i sieci handlowe 

dynamika zmian cen oraz marż 



STRUKTURA RAPORTU POLSKIE MEBLE OUTLOOK 2019 (2/2) 

HANDEL ZAGRANICZNY 

IMPORT MEBLI 
(LATA 2015-2018) 

 

EKSPORT MEBLI 
(LATA 2015-2018) 

 

struktura geograficzna  

struktura wartościowa według grup mebli 

struktura wolumenu według grup mebli 

ceny w handlu zagranicznym 



W RAPORCIE POLSKIE MEBLE OUTLOOK 2019 OMAWIAMY GRUPY 
MEBLI 

meble biurowe, w tym krzesła i fotele biurowe 

meble tapicerowane 

krzesła i fotele twarde 

meble kuchenne 

materace 

meble pozostałe 

meble sypialniane 

meble do salonu i jadalni 

elementy meblowe 



RAPORT POLSKIE MEBLE OUTLOOK 2019 

łącznie 47 wykresów, 28 tabel 

prognozy produkcji, sprzedaży, eksportu i importu na 2019 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) 

 

PAKIET/OPIS Raport DRUK 
[1] 

Raport ECO 
[2] 

Raport XLS 
[3] 

Raport BAZA 
[4] 

Cena 

STANDARD      3 490 zł netto 

ECO      4 190 zł netto 

ECO + XLS       4 490 zł netto 

PREMIUM         5 890 zł netto 

 



KONTAKT W SPRAWIE RAPORTU 

 
 
 
 
 
 
 

 
Milena Dorozińska 
tel. 792 73 12 01 

milena.dorozinska@brstudio.eu 

 
 
 
 

www.brstudio.eu 



B+R Studio Tomasz Wiktorski 
Kietlin, ul. Słoneczna 3 

97-500 Radomsko 
tel. + 48 790 027 920 
fax. +48 44 682 44 42 

www.brstudio.eu 
e-mail: brstudio@brstudio.eu 

http://www.brstudio.eu/

