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Raport nt.rynku kosmetycznego

Raport "Rynek usług kosmetycznych w Polsce. Trendy, kierunki
rozwoju, strategie i metody działania" opracowany przez GabiNET i
Questus prezentuje polski rynek usług kosmetycznych, trendy oraz
kierunki rozwoju, strategie i metody działania. Analiza ma charakter
jakościowy i ilościowy – prezentuje: wielkość rynku, ilość działających
salonów, dynamikę, obroty. Zawiera między innymi analizę sieci
franczyzowych, działających w Polsce, analizę najpopularniejszych
usług oraz segmentację klientów, czynniki wyboru salonu przez
klientów. Raport zawiera 71 stron.
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