
Електронна база даних 
"Аналіз ринків" 



Що ми пропонуємо? 

• Доступ до структурованої добірки 
аналітичної та статистичної 
інформації 
 

• Доступ до більш ніж 65 000 
аналітичних оглядів 
 

• Задіяно понад 2000 інформаційних 
джерел 
 

• База щодня наповнюється новими 
оглядами 

 
 

Для кого призначено? 

• Фахівці департаментів 
кредитування та ризиків (банки) 
 

• Аналітики (інвестиційні компанії, 
фінансові установи) 
 

• Фахівці з маркетингу 
(маркетинговий відділ компаній) 
 

• Менеджери середньої та вищої 
ланки, керівники компаній 
 

• Власники бізнесу 
 
 

ЕЛЕКТРОННА БАЗА «АНАЛІЗ РИНКІВ» 



Блок  
"Аналіз ринків" 

У блоці представлені огляди щодо 
основних товарних та фінансових 
ринків України, Росії та інших країн 
світу. Розглядаються основні 
ринкові показники, ціни, оператори, 
аспекти споживання, ЗЕД, 
перспективи розвитку та багато 
іншого. 

Блок «Маркетингові 
дослідження» 

Подано інформацію щодо 
споживчих переваг у розрізі 
категорій товарів та послуг. 
Висвітлено фактори впливу на 
вибір товару чи послуги, смаки 
споживачів, частота придбання 
товарів та послуг. 

Блок «Статистика з 
ринків» 

Наведено статистичні дані в 
розрізі різних категорій товарів 
та послуг. 

ЕЛЕКТРОННА БАЗА «АНАЛІЗ РИНКІВ» 
Електронна база «Аналіз ринків» - це добірка структурованої аналітичної та статистичної інформації із понад 2 000 

спеціалізованих відкритих інформаційних джерел. Складається з трьох блоків і містить понад 65 000 оглядів за такими 

аспектами: загальна ситуація на ринку; основні ринкові показники; ціни; державне регулювання; оператори ринку; 

сировинна база; зовнішня торгівля; споживання; інвестиції; канали збуту; реклама; прогноз розвитку ринку 



Plan ВАРТІСТЬ ТА УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ 

Передплата всіх розділів бази: 

1 місяць – 3060 грн;  
(мінімальний термін підписки 2 місяці) 

Передплата на 3 розділи бази: 

1 місяць – 1950 грн;  
(мінімальний термін підписки 2 місяці) 

Акційні умови від компанії Pro-Consulting: 

• Підписка на 6 місяців - знижка у розмірі 15% та вартість складає 15 606 грн  

при підписці на всі розділи бази 

• Підписка на 12 місяців - знижка у розмірі 25% та вартість складає 27 540 грн  

• при підписці на всі розділи бази 



 

 Українська консалтингова компанія в сфері аналітики, маркетингових 

досліджень ринків, стратегічного консалтингу і бізнес-планування 

 Повноважний і постійний член Української Асоціації Маркетингу з 

2005 року 

 Член ESOMAR - міжнародного об'єднання маркетологів і 

дослідницьких компаній, що встановлює стандарти маркетингових 

досліджень 

 Акредитований учасник Програми ділових консультаційних послуг 

ЄБРР для малого та середнього бізнесу з 2010 року 

 Aссоціірованний член АП «Асоціація консалтингових фірм» 

 «Консультант року - 2011» - переможець міжнародної премії ім. 

Габріеля Аль-Салем 
 

Компанія входить в склад інвестиційного холдингу Pro Capital Group 
 
 
 
 

Pro-Consulting 
Pro Capital Asset 

Management 
Pro Capital 
Securities  

Pro Capital 
Investment  

17  
років на ринку 

65 000 
оглядів в базі 

2000  
готових досліджень 

700 
клієнтів 



НАШІ КЛІЄНТИ 



КОНТАКТИ 

ТОВ «Компанія«Про-Консалтинг» 

Україна, 01133, м. Київ, 
провулок Лабораторний , 1 
Тел. +38(044) 233-34-32  

http://www.pro-consulting.ua/
https://www.facebook.com/pro.consulting.llc/?ref=ts&fref=ts
https://t.me/pro_consulting
https://www.linkedin.com/company/pro-consulting-ukraine
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