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 Prezentujemy najbardziej aktualne i kompletne zestawienie przedsiębiorstw
    z branży przetwórstwa  owocowo-warzywnego.
 

 W jednym pakiecie oferujemy dwie listy uwzględniające czołowe podmioty działające na rynku
    przetwórstwa owoców i warzyw. W przypadku 270 firm uwzględniono dane finansowe
    za rok 2014, z kolei lista 80 powstała w oparciu o dane za rok 2015.
 

 Raport zawiera informację o przychodach ze sprzedaży i zysku (stracie) analizowanych
    przedsiębiorstw w latach 2014-2015. W przypadku braku nowych danych pod uwagę
    były brane wyniki historyczne.
 

 Bazując na najnowszych dostępnych danych, pokazujemy pozycję krajowych firm
    z branży przetwórstwa owocowo-warzywnego oraz kondycję całego sektora.
 

 Obok danych finansowych czołowych spółek publikujemy ich dane adresowe oraz komentarze
   ekspertów dotyczące aktualnych trendów i perspektyw dla rynku przetwórstwa owoców
   i warzyw w Polsce.
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 JAK UZYSKAĆ DOSTĘP DO ANALIZY? 

 KONTAKT

    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

    WYKUP DOSTĘP TYLKO DO TEGO OPRACOWANIA

   ZA 1000 ZŁ  z VAT

  KONTAKT@PORTALSPOZYWCZY.PL 32 209 13 03
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Analiza dostępna  
w postaci elektronicznej: plik pdf 
       
Polska wersja językowa

https://www.ptwp.pl/konto/potwierdz_zamowienie/20.html
http://www.portalspozywczy.pl/strefa-premium/
http://www.portalspozywczy.pl/rankingi/
https://konto.ptwp.pl/konto/potwierdz_zamowienie/178.html

