ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. jest istniejącą od 1996 roku firmą posiadającą status
Instytutu Badawczego oraz Centrum Badawczo-Rozwojowego.

Naczelna zasada firmy to:

Nie tworzymy rzeczywistości, pomagamy ją poznać
Od początku istnienia Firma rozwija specjalizację badań dedykowanych rynkowi inwestycyjnobudowlanemu.
Aby zaoferować swoim klientom jak najlepszą na rynku badawczym obsługę ASM Centrum Badań i
Analiz Rynku powołał Dział Analiz Rynku Budowlanego.
Oferta działań skierowanych w kierunku rozwoju sektora budowlanego nie ogranicza się do
realizacji badań. ASM jest organizatorem branżowych przedsięwzięć i eventów własnych oraz na
zlecenie Klientów.

W jakim wymiarze firmy wykonawcze
korzystają z wypożyczonego sprzętu?

Firmy, o jakim profilu
wypożyczają sprzęt?

CHCESZ
WIEDZIEĆ?

Jaki rodzaj sprzętu
wypożyczają specjaliści
najczęściej?

Jaka jest struktura wykonywanych prac
z wykorzystaniem wypożyczonego sprzętu?

Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w raporcie!

Dzięki raportowi zdobędziesz wiedzę:

 Ile firm wykonawczych w Polsce korzysta z usług wypożyczalni sprzętu budowlanego
 Jak

kształtuje

się

struktura

zapotrzebowania

na

sprzęt

znajdujący

się

w wypożyczalniach.
 Jakie firmy najczęściej korzystają z usług wypożyczalni sprzętu budowlanego.
 W jakich regionach Polski najczęściej korzysta się z usług wypożyczalni sprzętu
budowlanego.

Opracowanie przedstawia perspektywę firm wykonawczych działających
na terenie całej Polski.

Badanie wśród wykonawców przeprowadzono techniką wywiadów CATI, czyli
telefonicznych

wywiadów

wspomaganych

komputerowo.

Dane

zbierane

były

w pierwszym kwartale 2012, a odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu
udzieliło 1646 reprezentantów firm wykonawczych, dobranych proporcjonalnie
względem liczebności podmiotów z sektora budowlanego w województwach.

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozdział 1. Charakterystyka polskich firm wykonawczych
W tej części opracowania znajdują się informacje na temat

profilu firm wykonawczych ze

szczególnym uwzględnieniem głównej dziedziny działalności oraz pełnego zakresu ofertowego
(szczegółowa oferta usługowa). Ponadto czytelnik zapozna się z cechami społeczno-demograficznymi
firm wykonawczych, takimi jak wielkość zatrudnienia, roczne obroty netto, zasięg działalności.

Rozdział 2. Charakterystyka wykonywanych prac
Dane statystyczne zgormadzone w tej części opracowania dostarczą wiedzy o strukturze
wykonywanych prac w podziale na nowe/ remontowane, mieszkaniowe/ niemieszkaniowe (jakie?),
jednorodzinne/wielorodzine z uwzględnieniem zmiennej wielkość podmiotu gospodarczego .
Ponadto czytelnik pozna strukturę zleceniodawców prac budowlanych – klienci indywidualni /

instytucjonalni (jacy?).

ZAWARTOSĆ RAPORTU
Rozdział 3. Wykorzystywanie w pracy wypożyczonego sprzętu specjalistycznego
Ta część raportu zawiera szczegółowe informacje o strukturze wykorzystania sprzętu pochodzącego
z wypożyczalni, a także rodzaju wypożyczanych produktów.

Analiza statystyczna została oparta o następujące zmienne demograficzne firm wykonawczych:
lokalizację obszaru działalności, region, wielkość firmy, wielkość obrotów firmy. Ponadto analizie
poddano główny profil działalności wykonawców w podziale na:
 prace wznoszeniowe obejmują następujące typy prac: wznoszenie ścian, materiały
termoizolacyjne
 prace dekarskie obejmują następujące typy prac: pokrycia dachowe, systemy rynnowe, okna
dachowe
 prace instalacyjne obejmują następujące typy prac: grzejniki
 prace wykończeniowe obejmują następujące typy prac: materiały do gładzenia
i wyrównywania ścian, tynki dekoracyjne (cienkowarstwowe), farby dekoracyjne, kostka
brukowa, kleje, fugi, okna elewacyjne, piany, silikony, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne,
zamocowania budowlane, bramy garażowe

FORMA RAPORTU
Forma raportu

Raport jest graficzną prezentacją wyników uzupełnioną opisem

ważniejszych wniosków. Opracowanie dostarczane jest do klienta w formie prezentacji
elektronicznej (plik PDF).
Cena raportu

1 800 PLN + 23% VAT

Dostępność raportu

Raporty dostępne są po przesłaniu wypełnionego formularza

zamówienia faxem na numer /24/ 355 77 01 lub 697 134 770 bądź
j.florczak@asm-poland.com.pl

e-mail:

FORMULARZ ZAMÓWIENIA RAPORTU
Raport: Rynek wypożyczalni sprzętu
budowlanego

Cena raportu:
1 800 PLN + 23% VAT

Forma raportu: Raport jest graficzną prezentacją danych uzupełnioną opisem ważniejszych wniosków.
Opracowanie dostarczane jest do klienta w formie prezentacji elektronicznej (pdf)
Nazwa firmy:

Branża:

NIP:

Sektor:

Adres:

Telefon:

Fax:
e-mail:
Imię i nazwisko (osoba wypełniająca):

Stanowisko:

UPOWAŻNIAM ASM DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT BEZ PODPISU ODBIORCY

Data:

Podpis i pieczątka firmy zamawiającego:

Warunki zamówienia:
1. Zamówienie jest prawnie wiążącą umową pomiędzy ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Zamawiającym
2. Zamówienie jest podstawą do wystawienia faktury VAT. Do ceny netto doliczamy 23% VAT.
3. Prawa autorskie dotyczące raportu pozostają po stronie autorów. Kopiowanie niniejszego raportu w całości
lub części wymaga uzyskania pisemnej zgody.
4. Warunkiem otrzymania raportu jest dokonanie wpłaty na rachunek ASM: BPH Oddział w Kutnie Nr konta:
Prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie faxem na numer
67 1060 0076 0000 3200 0083 3311
/24/ 355 77 01 bądź adres e-mail: j.florczak@asm-poland.com.pl

KONTAKT
Bliższych informacji o raporcie udziela:
Joanna Florczak-Czujwid
j.florczak@asm-poland.com.pl
24 / 355 77 80
697 134 770

ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.
Ul. Grunwaldzka 5
99-300 Kutno
------------------------------------------------------NIP: 775 22 53 397; nr KRS: 0000198125
Sąd Rejonowy Łódź Śródmieście
Kapitał zakładowy: 480 000 zł
------------------------------------------------------www.asm-poland.com.pl

