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▪ Аналіз світового ринку яєць і яєчних продуктів.

▪ Аналіз світового ринку продуктів глибокої переробки кукурудзи

▪ Аналіз ринку заставного та беззаставного небанківського кредитування в різних країнах 
світу.

▪ Аналіз ринку арт-інсталяцій ОАЕ.

▪ Аналіз збуту виробів з пластмаси на ринку Угорщини, Болгарії і Румунії.

▪ Аналіз ринку звукоізолюючих матеріалів Китаю.

▪ Аналіз ринку стартерних акумуляторів Німеччини, Мексики.

▪ Аналіз світового ринку автоматичних «розумних» пилососів.

▪ Аналіз ринку готелів країн Європи (Іспанія, Угорщина, Литва, Естонія, Хорватія, Болгарія, 
Грузія, Чехія, Греція).

▪ Аналіз ринку кінематографічних послуг Великобританії

▪ Аналіз ринку макулатури і виробів з неї в Греції
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Реалізовані проекти в галузі

Больше проектов на
www.pro-consulting.ua

http://www.pro-consulting.ua/


Кейс №1

Агрохолдинг «Авангард» - одна з найбільших
агропромислових компаній України, що
спеціалізується на виробництві курячих яєць і
яєчних продуктів).

Мета дослідження - вихід на IPO, аналіз позицій
компанії на ринках України та інших країн

Аналіз тенденцій і конкурентного середовища
ринку, експортних та імпортних операцій в розрізі
країн і регіонів діяльності компанії. Вивчення
динаміки виробництва і надання прогнозних
показників розвитку галузі. Щорічна
інформаційно-аналітична підтримка компанії з
2010 року.

ЗАДАЧА

РІШЕННЯ
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Кейс №2

«Державна продовольчо-закупівельна корпорація України»
- найбільша державна вертикально-інтегрована компанія
в аграрному секторі економіки України, що забезпечує до
10% потреб ринку різної продукції.

Мета дослідження - розвиток виробництва продуктів
глибокої переробки кукурудзи

Визначення ключових тенденцій на ринку переробки
кукурудзи, розрахунок показників ринку і визначення
дефіциту і профіциту продукції в розрізі ринків і регіонів.
Поглиблений аналіз регіонів з найбільшим споживанням
кукурудзи та продуктів її переробки

ЗАДАЧА

РІШЕННЯ
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«Благо» - один з лідерів сегменту заставного та беззаставного
небанківського кредитування в Україні. Входить в список
найбільших ломбардних мереж в Україні

Мета дослідження - виявлення перспектив виходу в країни ЄС і СНД

Проведення досліджень ринків онлайн і оффлайн заставного та беззаставного
небанківського мікрокредитування. Аналіз ставлення населення до кредитів,
формування ринку мікрокредітних організацій в Німеччині, Італії, Іспанії,
Великобританії, Польщі, Румунії, Болгарії та низці інших країн для визначення
перспектив виходу в сегмент. Аналіз позиціонування ключових гравців.
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Кейс №3

ЗАДАЧА

РІШЕННЯ



Кейс №4
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Dynamic Division - перспективний український
старт-ап, який розробив модель розумних
пилососів.

Мета дослідження - виявлення конкурентного
середовища на міжнародному ринку.

ЗАДАЧА

РІШЕННЯ Проведено оцінку перспектив сегменту розумних
пилососів в цілому, проведений аналіз конкурентів,
їх переваг і цінової політики, визначено потенціал
для альтернативних моделей збуту продукції на
рику

Оспішес-Україна - інноваційна компанія в
сегменті побутової хімії і товарів для
здоров'я

Мета дослідження - оцінка перспективних
країн для виведення назальних бустерів.

ЗАДАЧА

РІШЕННЯПроведено аналіз ключових макроекономічних і
демографічних показників, побудована
багатофакторна модель для оцінки
перспективних країн для виходу з інноваційним
продуктом, проаналізовані канали збуту в США,
Німеччині, Великобританії та Франції, зібраний
список потенційних партнерів по збуту.

Кейс №5



Наші клієнти
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