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ROZWÓJ RYNKU 
BUDOWLANEGO 
W REGIONACH
Kameralne spotkanie z ekspertem rynku – analiza potencjału 
i najbardziej znaczących sektorów w regionach

15 marca 2017 r. Hotel Le Regina Mamaison, Warszawa



 Szanowni Państwo,

od wielu lat dostarczamy Państwu rzetelne dane kształtujące obraz rynku budowlanego 

i zachodzących na nim zmian. Aby jeszcze lepiej wesprzeć Państwa w procesie decyzyjnym 

i odpowiedzieć na pytania m.in. o to jak wyglądają perspektywy rozwoju najważniejszych 

sektorów i w których regionach tkwi największy potencjał, proponujemy bezpośrednią 

formę skorzystania z naszej wiedzy i doświadczeń.

PMR RoundTable to spotkanie z ekspertem rynku w kameralnym gronie 10 managerów 

reprezentujących zarządy wiodących firm, gdzie nie tylko otrzymają Państwo zestaw 

najważniejszych faktów z sektora i wnioski z naszych najnowszych analiz, ale także możliwość 

ich konfrontacji z poligonem rynkowym. 

Ocena rynku i prezentowany przez nas materiał − wyniki badań, szacunki, autorskie prognozy 

i najważniejsze trendy − wręcz prowokują do wymiany myśli i podjęcia nowych działań. 

Warto z nich skorzystać.

      Do zobaczenia!

      Bartłomiej Sosna

      Główny ekspert rynku budowlanego PMR



1.	 To	możliwość	otrzymania	unikalnej	wiedzy	o	regionalnych rynkach  
 budowlanych w	krótkim	czasie	i	przejrzystej	formie

2.	 Prezentowane	autorskie prognozy i rekomendacje eksperta  
	 to	rzetelne	wsparcie	dla	krótko	i	długoterminowych	planów

3.	 To	oszczędność	czasu	na	weryfikację źródeł danych o kierunkach  
 rozwoju regionalnego i dynamice rynku 

4.	 To	okazja	do	poznania	5-letnich	prognoz	i	analizy	najważniejszych	zmiennych	 
	 wpływających	na	kondycję	poszczególnych sektorów

5. To rzeczowa dyskusja w strategicznym gronie	i	możliwość	poznania	 
	 tego,	co	o	potencjale	inwestycyjnym	i	ryzykach	w	regionach	myślą	 
	 kluczowi	gracze	na	rynku

5powodów  
dlaczego warto 
wziąć udział:



09:30  Rejestracja i poranna kawa

10:00 	 Powitanie	uczestników	i	omówienie	kluczowych	informacji	dotyczących	sektora

BUDOWNICTWO W POLSCE I ROZWÓJ REGIONÓW – ANALIZA MAKROEKONOMICZNA

• Wpływ sytuacji makroekonomicznej w Polsce na sektor budowlany  
–	prognozy	rozwoju	do	2022	r.	z	uwzględnieniem	najważniejszych	czynników	dla	rynku

• Regionalne prognozy makroekonomiczne	na	najbliższe	5	lat	
–	które	regiony	będą	rozwijały	się	najszybciej	i	dlaczego	

• Motory napędowe budownictwa w regionach – najnowsze dane dot. produkcji 
budowlanej	małych	i	dużych	firm	według	miejsca	wykonywania	robót.

Przerwa na kawę

ROZWÓJ  SEGMENTÓW BUDOWNICTWA W REGIONACH

• BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE  
–	dynamika	rozwoju,	kluczowe	inwestycje	i	obszary	o	największym	potencjale	

• BUDOWNICTWO NIEMIESZKANIOWE  
–	obszary	o	największym	potencjale	i	segmenty	zyskujące	na	znaczeniu

• BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE	–	dominujące	segmenty	i	rozwój	w	regionach	
w	świetle	zapowiadanych	inwestycji	i	wykorzystania	funduszy	unijnych

• 3 najbardziej perspektywiczne regiony oraz	przegląd	kluczowych inwestycji.

13:30   Lunch i kontynuacja rozmów w doborowym gronie

14:30			 Zakończenie	spotkania

AGENDA SPOTKANIA



BARTŁOMIEJ SOSNA
GŁÓWNY EKSPERT RYNKU BUDOWLANEGO PMR
Laur	Buildera	2015	w	kategorii	Doradztwo	
w	budownictwie

EKSPERCI PROWADZĄCY SPOTKANIE 

Specjalizuje się w analizach sektora 
budowlanego w Polsce oraz w krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej.  
Autor	szeregu	raportów,	zarówno	ogólnobudowlanych	
jak	i	specjalistycznych,	obejmujących	m.in.	
budownictwo	drogowe,	kolejowe,	energetyczne,	
mieszkaniowe,	komercyjne,	a	także	analizujących	
poszczególne	segmenty	rynku	materiałów	
budowlanych.	Z	jego	analiz	regularnie	korzystają	
liderzy	branży	jak	Budimex,	Skanska,	Strabag,	Erbud,	
Eiffage,	Lafarge,	CRH,	Cemex,	Wienerberger,	BASF,	
Castorama,	SIG,	Ulma,	Doka,	Hilti	czy	Daikin.	

MICHAŁ BUNDYRA
EKONOMETRYK PMR

Specjalizuje się w tworzeniu analiz oraz 
prognoz makroekonomicznych i sektorowych 
dla gospodarek krajów Europy Środkowo-
Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem 
sektora handlu detalicznego i budowlanego.  
Jest	odpowiedzialny	za	modelowanie	ekonometryczne	
i	prognozowanie,	ogólny	monitoring	sytuacji	
makroekonomicznej	gospodarek,	komentarze	
metodologiczne,	a	także	szeroko	pojęte	analizy	
ilościowe.	



zgłoszenie udziału jednej osoby w PMR RoundTable, w cenie:

 895	Euro	+	23%	VAT	

KLIKNIJ, aby zgłosić udział!

przy zakupie raportu „Sektor budowlany w Polsce 2017 – Analiza regionalna”*, 
zgłoszenie jednej osoby w PMR RoundTable, w cenie:

 495	Euro	+	23%	VAT	

KLIKNIJ, aby zgłosić udział!

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU 
Zapraszamy do rejestracji uczestnictwa w PMR RoundTable oraz zapoznania 
ze szczegółowymi warunkami udziału dostępnymi pod poniższymi linkami:

UWAGA: W pakiecie z raportem taniej!

*Raport w licencji „STANDARD” (dla 1-2 użytkowników)

W przypadku pytań dotyczących udziału w RoundTable zapraszamy do kontaktu:

Iryna Henher
Business	Development	Manager
tel.	+48	12	340	51	43
e-mail:	Iryna.Henher@pmrcorporate.com

Bartłomiej Bartnik
Senior	Sales	Consultant
tel.	+48	12	350	51	44
e-mail:	Bartek.Bartnik@pmrcorporate.com
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