РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЕКТИ
БУДІВНИЦТВО ТА БУДМАТЕРІАЛИ
www.pro-consulting.ua

Реалізовані проекти в галузі
▪ Аналіз ринку підлогового покриття в Україні
▪ Аналіз ринку алюмінієвих профілів України
▪ Аналіз ринку міжкімнатних дверей в Україні

▪ Аналіз ринку бетону України та ринку цементу деяких країн СНД
▪ Аналіз ринку змішувачів України
▪ Аналіз ринку щебеню в Україні і країнах ближнього зарубіжжя
▪ Дослідження ринку теплоізоляційних матеріалів в Україні

▪ Огляд ринку бетонних опор ЛЕП України
▪ Аналіз ринку добавок до цементу і бетону України
▪ Аналіз будівельного ринку України
▪ Аналіз ринку блоків з граніту і габро України
▪ Аналіз ринку дощок і бруса різного розпилу України
БІльше проектІв на
www.pro-consulting.ua
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Кейс №1
ЗАДАЧА

BI Group - великий будівельний холдинг, лідер на
ринку нерухомості Казахстану. BI Group сьогодні багатопрофільний холдинг, структуру якої
складають дивізіони та дирекції в різних сферах
будівництва, девелопменту та інжинірингу.
Мета дослідження - оцінка українського ринку
дорожнього будівництва.

РІШЕННЯ

Інформаційно-аналітична підтримка в сфері
дослідження ринку дорожнього будівництва
України: аналіз основних показників ринку,
дослідження конкурентів, державних закупівель,
цін на ринку, постачальників сировини.
Побудований прогноз розвитку та надано
рекомендації щодо розвитку на ринку.
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Кейс №2
ТОВ «Сен-Гобен. Будівельна Продукція Україна »- світовий
лідер у виробництві і продажі будівельної продукції.

ЗАДАЧА

Мета: аналіз ринку будівельних сумішей і ринку
гіпсокартону для подальшої побудови стратегії виходу
компанії на зазначені українські ринки.

Аналітична підтримка при проведенні ряду досліджень, а
саме: аналіз ринку будівельних сумішей та гіпсокартону в
рамках стратегії виходу компанії на український ринок. У
процесі підготовки дослідження були надані дані щодо обсягів
виробництва,
операторам
ринку,
ємності
ринку,
структурування і споживання, висновки і прогнозні показники.

РІШЕННЯ
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Кейс №3
ЗАДАЧА

АТ «Слобожанська будівельна кераміка» найбільший
в
Україні
виробник
облицювальної
цегли
і
поризованих
керамічних блоків.
Мета: визначення кон'юнктури окремих
сегментів
ринку
для
оцінки
їх
перспективності.

РІШЕННЯ

Аналітична підтримка при проведенні ряду
досліджень, а саме - аналіз ринку
керамічної цегли та інших стінових
матеріалів.
У процесі підготовки дослідження були
надані дані щодо обсягів виробництва,
операторам
ринку,
ємності
ринку,
структурування і споживання, висновки і
прогнозні показники.

Кейс №4
МІРОПЛАСТ - один з
виробників ПВХ профілю.

найбільших

ЗАДАЧА

Мета: отримання інформації щодо
ринків виробів з полімерів, а також щодо
різних профільних сегментів.
РІШЕННЯ
У процесі підготовки дослідження були
розкриті основні характеристики ринку
еластичних полімерів та інших полімерних
виробів, а також цінова політика, динаміка
виробництва, прогнозні показники розвитку з
урахуванням факторів впливу та інші ринкові
показники.
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Наші клієнти

03150, м.. Київ,
вул. Ділова, 2Б, 2 поверх.
Т: +38 (044) 370-87-10
E-mail: info@pro-consulting.ua
Сайт: www.pro-consulting.ua
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