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Firma KPMG opublikowała swój najnowszy raport: "Rynek dóbr luksusowych w Polsce". Motywem
przewodnim tegorocznej edycji raportu jest portret bogatego Polaka oraz analiza poszczególnych
segmentów w obrębie rynku dóbr luksusowych, która uzupełniona została o wyniki badania konsumentów
oraz wypowiedzi ekspertów z branży.

W 2017 roku liczba dobrze zarabiających Polaków wyniesie już 1,1 miliona osób. W 2016 roku 164 tys.
osób zarabiało miesięczne powyżej 20 tys. zł brutto, w tym ponad 40 tys. Polaków osiągało miesięcznie
zarobki powyżej 50 tys. zł brutto. Wraz ze wzrostem liczby potencjalnych nabywców, w 2017 roku
kolejny raz zwiększy się wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce, która jest szacowana na ponad 21
mld zł. Osoby bogate, które wzięły udział w badaniu KPMG, pracują średnio 10 godzin dziennie, a wolny
czas najchętniej spędzają z rodzinami. Jako główne źródło sukcesu życiowego wskazują ciężką pracę,
cechy charakteru i wykształcenie.

&bdquo;Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Edycja 2017&rdquo; jest ósmą edycją publikacji KPMG o
rynku luksusu w Polsce. Motywem przewodnim tegorocznej edycji raportu jest portret bogatego Polaka
oraz analiza poszczególnych segmentów w obrębie rynku dóbr luksusowych, która uzupełniona została o
wyniki badania konsumentów oraz wypowiedzi ekspertów z branży. Na potrzeby raportu przyjęto, że
dobrem luksusowym jest każde dobro opatrzone marką powszechnie uznawaną za luksusową na danym
rynku lub takie, które ze względu na swoją specyfikę (unikalność, wysoką cenę itp.) nabiera luksusowego
charakteru. W raporcie przedstawione zostały wyniki badania przeprowadzonego na grupie 97
respondentów w okresie od lipca do września 2017 roku przy wykorzystaniu metody wywiadów
internetowych (CAWI &ndash; Computer Assisted Web Interview). Kryterium doboru respondentów były
dochody przekraczające 20 tys. zł brutto miesięcznie. Analiza ta została uzupełniona o wypowiedzi
specjalistów z analizowanych w raporcie segmentów. W raporcie wykorzystano także dane firmy Credit
Suisse, Euromonitor International, GUS-u, Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego,
Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, Polskiego Związku Żeglarskiego, Poland Sotheby&rsquo;s
International Realty, Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Więcej informacji oraz pełna treść raportu na stronie: KPMG ->>> link .
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