
Najnowsza w Polsce baza danych
dla budynków:
» dane aktualne na IV kwartał 2017
» ponad 7 mln budynków
» 5,7 mln budynków z informacją

o zamieszkaniu
» informacje demograficzne
» dane o sile nabywczej GfK
» dane wzbogacane

» liczba mieszkańców
» liczba mieszkań
» liczba ludności w podziale na wiek i płeć

Informacje demograficzne

Dostępne dane o lokalizacji:
» współrzędne geograficzne
» dane adresowe, kod pocztowy
» TERYT, jednostki administracyjne

Pełna informacja przestrzenna

Dane są agregowane do dowolnych 
obszarów: kodów pocztowych, rejonów 
statystycznych czy siatki GfK Micro Grid

Dowolna agregacja danych

Do każdego budynku przypisane informacje: 
» typ miejscowości
» struktura zabudowy
» Siła Nabywcza GfK
» Siła Nabywcza dla Handlu Detalicznego
» opcjonalnie: wzbogacenia adresu o inne 

dane potencjałowe, segmentacje
» opcjonalnie: pełna charakterystyka 

sąsiedztwa – np. liczba generatorów ruchu, 
sklepów sieciowych, odległości

Dane wzbogacane



Baza posiada informacje dla ponad
7 mln budynków w Polsce, w tym 5,7 mln 
z informacja o zameldowaniu. Dane ludno-
ściowe aktualne są na IV kwartał 2017. Siła 
Nabywcza z najnowszej edycji danych GfK. 

Współrzędne geograficzne przypisane są
w zdecydowanej większości bazy do cen-
troidu obrysu budynku, w pozostałych 
wypadkach do interpolowanych współ-
rzędnych odcinka ulicy. 

Baza oferowana jest, w zależności od 
potrzeb analitycznych, jako dane dla 
budynków w całej Polsce lub wskazanych 
miastach, a także jako dane zagregowane 
do dowolnie zdefiniowanych mikroobsza-
rów np. obwody, gridy, kody pocztowe.

Dane dostępne są w trzech pakietach:

» Pakiet bazowy

» Pakiet super

» Pakiet extra
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KONTAKT

GfK. Growth from Knowledge

GfK Address Points to baza budynków z infor-
macją o potencjale demograficznym i ekonomicz-
nym, pozwalająca na analizy w dowolnie zdefinio-
wanych obszarach. Baza istnieje od 2006 roku, 
obecna edycja powstała w IV kwartale 2017
w oparciu o dane GfK oraz oficjalne rejestry 
budynków i ludności w Polsce – PESEL i COGiK. 
Każdy rekord w bazie opisany jest następującymi 
danymi: 

» Adres: nazwa ulicy i jej numer 
» Nazwa miejscowości i kod pocztowy, TERYT
» Jednostki administracyjne: nazwa gminy, 

powiatu, województwa
» Liczba mieszkań
» Liczba mieszkańców w podziale na wiek i płeć
» Typ budynku: jedno i wielorodzinny
» Ogólna Siła Nabywcza GfK
» Siła Nabywcza dla Handlu Detalicznego
» Współrzędne geograficzne X i Y
» Opcjonalnie: pełna charakterystyka sąsiedz-

twa, odległości, segmentacja gospodarstw 
domowych i dodatkowe dane potencjałowe

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Agnieszka Szlaska-Bąk | agnieszka.szlaska-bak@gfk.com
T +48 22 43 41 612 | GfK Polonia, Customer Analytics & Sales Strategies

Przykład wizualizacji GfK Address Points.


