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▪ Аналіз українського та світового ринку яєць та яєчних
продуктів

▪ Аналіз ринку соєвого і соняшникового шроту України

▪ Паспорт ринку соняшникової олії і фосфатидного
концентрату з соняшникової олії

▪ Аналіз ринку тепличних культур України

▪ Аналіз ринку зернових України

▪ Дослідження ринку рослинництва України і Центрального
регіону

▪ Аналіз ринку гранульованих кормів в Україні та потенціал
виходу на ринок країн
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Реалізовані проекти в галузі

Більше проектів 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 ринку.

Аналіз тенденцій і конкурентного середовища
ринку, експортних і імпортних операцій. 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

"Вітео" - компанія, що займається виробництвом
сушених овочів в широкому асортименті. Позиціонує
собі як національного виробника, високоякісної продукції
відповідно до сертифікацією ISO 22000 HACCP.

Мета дослідження - розуміння поточної ситуації на
Сайти Вся сушених овочів, а також прогнозів з
урахуванням факторів впливу на ринок.

Надання дослідження ринку сушених овочів в Україні,
виявлення тенденцій і конкурентного середовища
ринку, ситуації в сегменті зовнішньої торгівлі, прогнози,
а також побудова фінансової моделі для подальшої
стратегії розвитку.

ЗАДАЧА

РІШЕННЯ
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Кейс №3

Група Kusto Agro - частина міжнародного холдингу, заснованого в
кінці 90-их років для побудови вертикально-інтегрованої кампанії в
АПК України. Сьогодні Kusto Group реалізує проекти в Росії,
Казахстані, Україні, В'єтнамі, Китаї, Туреччині та Грузії.

Мета дослідження - аналіз ситуації на ринку ягід і кісточкових
культур в Україні.

Аналітична та інформаційна підтримка. Надання звітів по
дослідженню ринків ягід і кісточкових культур в Україні в
контексті формування стратегії розвитку компанії. Аналіз ринку,
конкурентів і перспективних ринків збуту продукції за кордон.

ЗАДАЧА

РІШЕННЯ
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Кейс №4
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Сьогодні група компаній «УкрАгроКом» і
«Гермес-Трейдінг» - це сільськогосподарська
корпорація, яка динамічно розвивається і
спеціалізується на виробництві зернових і
олійних культур, вирощуванні свиней і великої
рогатої худоби, зерновий торгівлі.

Мета дослідження - аналіз ситуації на різних
сільськогосподарських ринках.

ЗАДАЧА

РІШЕННЯ Інформаційно-аналітична підтримка: надання
результатів дослідження ринку мікродобрив,
засобів захисту рослин, насіння кукурудзи,
соняшнику та сої України. Також було надано аналіз
імпорту на ринку сировини для виробництва
мікродобрив України.

Холдингова група, що об'єднує групу хімічних
підприємств. Основним напрямком
діяльності групи є виробництво азотних
добрив, а так само продуктів органічного
виробництва.

Мета дослідження - виявлення тенденцій
розвитку і перспектив розвитку ринку
сільгоспавіації.

ЗАДАЧА

РІШЕННЯПроведення дослідження ринку
сільськогосподарської авіації з метою оцінки
перспектив виходу на ринок: аналіз поточного і
потенційного обсягу ринку, основних
конкурентів і ринкового середовища для
розвитку послуги в Україні.

Кейс №4



Наші клієнти
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