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Autor analizy: TOMASZ STARZYK, BISNODE POLSKA

Prawa autorskie 2014 Bisnode Polska Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Raport ten służy wyłącznie do użytku wewnętrznego w Państwa firmie.  
Jakiekolwiek przetwarzanie go, powielanie, kopiowanie i rozprowadzanie poza Państwa firmę jest surowo zabronione bez zgody Bisnode Polska.

AnAlizA brAnżowA
SUpermArketów

Przedmiotem niniejszej analizy jest omówienie sytuacji firm, które działają w branży 
producentów piwa. Przedstawiona zostanie ogólna sytuacja na polskim rynku  

oraz oceniona kondycja finansowa 14 przedsiębiorstw tej branży.
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