
Rynek dóbr 
luksusowych 
w Polsce

Wartość rynku dóbr luksusowych 
    w 2015 roku szacowana jest na

Dochód netto 
zamożnych i bogatych 
Polaków w 2015 roku 
to około 

Najszybciej będzie 
rósł segment usług 
hotelarskich i SPA, 
osiągając tempo wzrostu 

Najwięcej polskich marek premium i 
luksusowych obecnych jest w segmentach odzieży, 
biżuterii i zegarków oraz alkoholi

Dla blisko 

połowy 
zamożnych 
i bogatych 
nabywców kraj 
pochodzenia marki 
ma duże lub bardzo 
duże znaczenie 

Internet  
jest drugim, po 
centrach handlowych, 
najważniejszym 
miejscem zakupu 
polskich marek 
premium i luksusowych

60% zamożnych 
i bogatych Polaków 
wykorzystuje Internet 
do porównywania 
cen polskich marek 
premium i luksusowych

14,3 mld zł

155 mld zł

11% rocznie

Według szacunków 
KPMG do 2018 roku 
wartość rynku dóbr 
luksusowych w Polsce 
wzrośnie o 17%, 
osiągając poziom 
niemal 17 mld zł.

Według analiz KPMG do 2018 
roku wartość ta wzrośnie do 
około 209 mld zł.

Według analiz KPMG również 
segmenty jachtów oraz biżuterii 
i zegarków osiągną wzrost 
przekraczający 6% rocznie.

Jakie znaczenie przy zakupie marek 
premium i luksusowych ma dla 
Pana(i) kraj pochodzenia marki?

Internet ma największe znaczenie w przypadku 
zakupów kosmetyków i perfum. 43% zamożnych 
i bogatych Polaków przyznało, że polskie marki z tego 
segmentu kupuje zwykle w sieci. W przypadku 
odzieży, obuwia i galanterii skórzanej oraz zegarków 
i biżuterii stwierdził tak prawie co czwarty respondent.

2015

14,3 mld zł
17 mld zł

2018

6% 
Nie wiem, 
trudno powiedzieć

16% 
Wcale 
nie ma to 
dla mnie 
znaczenia

29% 
Małe

37% 
Duże

12% 
Bardzo duże
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