Kompleksowość usług

Ważne telefony:

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.

placówka ośrodka doradztwa rolniczego, laboratorium,

zapewnia kompleksową obsługę hurtowej sprzedaży

agencja celna. Instytucje te zapewniają bezpieczeństwo

owoców, warzyw i kwiatów. Na terenie Rynku Hurtowego

obrotu hurtowego owoców, warzyw i kwiatów.

swoje przedstawicielstwa mają: inspekcje państwowe,

22 721 55 05
Recepcja

22 721 55 38

– wjazdy na teren Rynku

Transport

Bank

Ubezpieczenia

22 721 55 32

Biuro Administracji
– wynajem powierzchni

Importerzy

Eksporterzy

Bezpośrednie spotkanie
sprzedających i kupujących
Kompletacja towarów

Hurtownicy

Zaopatrzenie

Sortowanie
Pakowanie
Pośrednictwo

Handel detaliczny i HoReCa

Producenci
Opakowania

Inspekcje państwowe

Bezpośrednie kontakty

Gospodarka odpadami
na terenie Rynku Hurtowego
Polityka środowiskowa oraz gospodarka odpadami stanowi istotny element
zarządzania Spółką. Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek S.A. posiada własny
punkt sortowania i utylizacji odpadów. Najemcy dostarczają wstępnie posortowane odpady do punktu zbiórki gdzie są one klasyfikowane do recyklingu
lub biodegradacji.
Przyjęte rozwiązania sprzyjają ochronie środowiska, a także powodują mniejsze koszty utylizacji odpadów zarówno dla Spółki, jak i najemców. Do Rynku
Hurtowego Bronisze należy również oczyszczalnia ścieków obsługująca
Spółkę, a także ościenne miejscowości.

Biuro Administracji
remonty, serwis, gospodarowanie odpadami

Biuro Obsługi Klienta

Agencje celne

22 721 55 31

WARSZAWSKI ROLNO-SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY S.A.
Bronisze, ul. Poznańska 98, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel.: +48 22 721 55 10; fax: +48 22 721 55 00
www.bronisze.com.pl; e-mail: bronisze@bronisze.com.pl

22 721 55 21-23

Biuro Promocji i Komunikacji
notowania cenowe, reklama na Rynku,
obsługa akcjonariuszy,

22 721 55 42-43
Księgowość,
faktury

w hurcie cenimy detale

Rynek w liczbach

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. to największe centrum hurtowej sprzedaży owoców, warzyw i kwiatów w Europie
Środkowo-Wschodniej.

14 tys

61,8 ha

Zarejestrowanych Klientów
wjeżdżających na Rynek

Nieruchomości
w tym:

11

370

Obiektów
usługowych

Sektor owocowo-warzywny i artykułów spożywczych
Na Rynku Hurtowym Bronisze, jako jednym z niewielu Rynków

Rynek Hurtowy to główne miejsce zaopatrzenia małych, lokal

Lokalizacja Rynku Hurtowego - blisko owocowych i warzywniczych zagłębi produkcyjnych, całoroczna dostępność towarowa -

w Europie, małe, lokalne, rodzinne gospodarstwa stanowią

nych sklepów spożywczo-owocowych, stoisk na targowiskach

w sezonie duża podaż owoców i warzyw krajowych, a w zimie towarów importowanych, funkcjonalna, nowoczesna infrastruktura

podstawową grupę sprzedających. Krajowi dostawcy są naj

i bazarach. Z usług Rynku korzystają restauratorzy, hotelarze,

sprawiają, że Spółka jest najważniejszym ogniwem tradycyjnego łańcucha dystrybucji świeżych owoców, warzyw i kwiatów w Polsce.

ważniejszym elementem strony podażowej na Rynku. Według

właściciele barów szybkiej obsługi. Tu również kupują duże

szacunków prawie 20 tysięcy małych, rodzinnych gospodarstw,

hurtownie z dalszych części kraju, które dystrybuują towar

sprzedaje tutaj wyprodukowane przez siebie towary. Rynek Hurtowy

do mniejszych punktów. W uproszczeniu hurtownie te można

Bronisze daje im możliwość zbytu, wyspecjalizowania się w pro

nazwać „zamiejscowymi placówkami handlowymi Rynku

dukcji dla określonej grupy Klientów oraz rozwijania działalności.

Hurtowego Bronisze”.

Pełna oferta asortymentowa

Stałych Najemców

Sektor kwiatowy
Sektor kwiatowy to klimatyzowane hale wyposażone w doki
rozładunkowe. Prowadzona jest w nich hurtowa sprzedaż kwiatów

Ameryka Środkowa

ponad

Powierzchnia całkowita

10,5 ha

Zasadniczy obszar
oddziaływania
Rynku:

1 mln

Biletów wjazdowych
rocznie

Ameryka Południowa

Sprzedaż prowadzą polscy producenci oraz hurtownicy i impor
terzy. Asortyment sprzedawany obejmuje zarówno produkcję
rodzimą, jak i towary importowane. W Sektorze kwiatowym
zaopatrują się kwiaciarnie, domy pogrzebowe i weselne, hotele,
restauracje, studia florystyczne i dekoratorskie.

1 100

Szacunkowa roczna
sprzedaż owoców
i warzyw

miejsc

do sprzedaży na placach
handlowych

Oferta Sektora Kwiatowego obejmuje również organizowane

5,70% Pozostali
akcjonariusze
Skarb
Państwa

71,83%

22,47% Producenci,
hurtownicy

przez Rynek Hurtowy Bronisze szkolenia dla zaawansowanych

Chile, RPA

florystów oraz początkujących w tym zawodzie, a także pokazy
Chiny

Chile

Akcjonariat

Akcjonariuszy

dodatków kwiatowych, artykułów dekoracyjnych i florystycznych.

Floryda

1,2 mln ton

760

ciętych, roślin doniczkowych, rabatowych, balkonowych, zieleni,

i wystawy florystyczne.

