
Wartość rynku dóbr luksusowych 

w 2016 roku szacowana jest na: 

Według szacunków KPMG do

2020 roku wartość tego rynku
w Polsce wzrośnie łącznie o 27%, 
osiągając poziom blisko 21 mld zł. 

16,4 mld zł

2016 2020

16,4
mld zł

20,9
mld zł

5,5%
wartości całego rynku

odzieży w Polsce
stanowią produkty
marek luksusowych

40,4 tys.
samochodów premium

i luksusowych
zarejestrowano w 2015 roku

2,4 tys. zł
wynosi cena minimalna
za weekendowy pobyt
w luksusowym SPA dla
dwóch osób dorosłych

5% rocznie
wyniesie średnie tempo wzrostu

w segmencie nieruchomości luksusowych
w latach 2016-2020

300 zł
wynosi cena minimalna za
butelkę luksusowego wina

2/3
całego segmentu

luksusowych
kosmetyków i perfum

Rynek luksusowej biżuterii 
w Polsce jest niemal

3-krotnie większy
niż rynek luksusowych zegarków

Luksusowe 
perfumy

odpowiadają 
za blisko
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Pobierz raport „Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Edycja 2016”.
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