
Електронна база даних  
«Аналіз ринків» 



Готових досліджень Оглядів в базі Клієнтів Років досвіду 
роботи на ринку 

1600 55 000 400 15 

Pro-Consulting 
Pro Capital Asset 

Management 
Pro Capital 
Securities  

Pro Capital 
Investment  

• Українська консалтингова компанія в сфері аналітики, маркетингових досліджень ринків, 
стратегічного консалтингу і бізнес-планування; 

• Повноважний і постійний член Української Асоціації Маркетингу з 2005 року; 

• Акредитований учасник Програми ділових консультаційних послуг ЄБРР для малого та 
середнього бізнесу з 2010 року 

• асоційований член АП «Асоціація консалтингових фірм»; 

• «Консультант року - 2011» - переможець міжнародної премії ім. Габріеля Аль-Салем; 

Компанія входить до складу Інвестиційного холдингу Pro Capital Group. 



Електронна база «Аналіз ринків» 

Що ми пропонуємо? 

Деталі тут 

Доступ до більш ніж 55 000 
аналітичним оглядам 

Доступ до структурованої підбірці 
аналітичної і статистичної 
інформації 

База щодня наповнюється новими 
оглядами 

Задіяно понад 2000 інформаційних 
джерел 

Для кого призначена? 

Фахівці департаментів 
кредитування і ризиків (банки) 

Аналітики (інвестиційні компанії, 
фінансові установи) 

Фахівці з маркетингу 
(маркетинговий відділ компаній) 

Менеджери середньої та вищої 
ланки, керівники компаній 

Власники бізнесу 

https://pro-consulting.ua/ua/services?code=Elektronnaia-baza-Analiz-rynkov


Електронна база «Аналіз ринків» - 
структурована підбірка статистичної та 
аналітичної інформації, зібраної та 
систематизованої аналітиками компанії з 
більш ніж з 2 000 відкритих інформаційних 
джерел. Містить більше 40 000 оглядів з 
таких елементів: 

 

Електронна база «Аналіз ринків» 

Що ми пропонуємо? Що ви отримуєте? 

• загальна ситуація на 
ринку; 

• основні ринкові 
показники; 

• цінова ситуація; 

• державне 
врегулювання; 

• оператори ринку; 

• сировинна база; 

• зовнішня торгівля 
(експорт, імпорт); 

• споживання; 

• інвестиції; 

• канали збуту; 

• асортимент продукції; 

• оптова та роздрібна 
торгівля; 

• реклама; 

• технології 
виробництва; 

• стимулювання 
продажів; 

• прогноз розвитку ринку 

• Максимально зручно і зрозуміло 
структуровану базу аналітичної та 
статистичної інформації по ринках 
України, Росії та світу 

• Щоденне поповнення новими 
актуальними оглядами 

• Зручність пошуку за ключовими словами 

 

Ваш час, який Ви витрачаєте не на пошук 
інформації, а на збільшення свого 
капіталу 

Деталі тут 

https://pro-consulting.ua/services/Elektronnaia-baza-Analiz-rynkov


Для доступу до бази необхідно: 

Зареєструватися на сайті або зв'язатися з нами: +38 (044) 370-87-10,  
E-mail: base@pro-consulting.ua 

Надати реквізити, замовити рахунок або оплатити підписку карткою 
в особистому кабінеті за допомогою LiqPay 

Після оплати менеджер активує Ваш логін і пароль 

Ви отримуєте можливість користуватися оглядами, які розміщені в 
Електронної базі на поточний момент, а також до тих оглядів, які 
з'являться в ній в період дії Вашої підписки за такими блоками: 

Блок «Аналіз ринків» Блок «Маркетингові 
дослідження» 

Блок «Статистика по 
ринках» У блоці представлені огляди по основним 

товарним і фінансових ринкам України, 
Росії та інших країн світу. 
 
Розділи цього блоку щодня поповнюються 
новими оглядами в форматі діаграм, 
таблиць, графіків і описової частини. 
Розглядаються основні ринкові показники, 
ціни, оператори, аспекти споживання, 
ЗЕД, перспективи розвитку та багато 
іншого. 

Представлена інформація щодо 
споживчих переваг в розрізі категорій 
товарів і послуг. 
 
Висвітлено чинники впливу на вибір 
товару або послуги, охарактеризовані 
портрети споживачів, смаки споживачів, 
частота придбання товарів і послуг. 

Представлені статистичні дані в розрізі 
різних категорій товарів і послуг. 



Вартість: 
 

Підписка на всі розділи бази:  
2 місяці - 5140 грн;  

 (мінімальний термін підписки 2 місяці) 

 
Підписка на 3 розділи бази: 

 2 місяці - 3160 грн;  
 (мінімальний термін підписки 2 місяці)  

Аукціонні умови від компанії 
Про-Консалтинг: 

Вартість і умови підписки на базу: 



Наші клієнти: 



Контакти: 

03150, г. Киев, 

вул. Ділова, 2б 

+38 (044) 370-87-10 

info@pro-consulting.ua  

www.pro-consulting.ua  
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