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▪ Аналіз ринку мінеральних добрив України.

▪ Дослідження ринку промислових газів України

▪ Аналіз ринку мастильних матеріалів

▪ Огляд ринку гумотехнічних виробів

▪ Аналіз ринку сонячних батарей і сонячної енергетики

▪ Дослідження ринку лакофарбової продукції

▪ Дослідження ринку палива (бензин А92, дизельне паливо,
пропан/бутан), автомобільних масел і бітуму

▪ Аналіз пропозицій біопалива на ринку України

▪ Дослідження ринку торфу і торф'яних субстратів

▪ Аналіз показників ринку ЗЗР України
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Реалізовані проекти в галузі

Більше проектів на 

www.pro-consulting.ua

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


Кейс №1

ТОВ «Вог Рітейл» керує мережею автозаправних
комплексів під брендом WOG, що нараховує
близько 500 об'єктів.

Мета дослідження: визначення конкурентного
середовища на ринку послуг з перевалки
нафтопродуктів морським транспортом

Визначені ключові гравці ринку, побудовано
прогноз з урахуванням інфраструктури ринку та
споживання. Проаналізовані поточні та
перспективні тенденції на ринку.

ЗАДАЧА

РІШЕННЯ
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Кейс №2

ТОВ «ЛУКОЙЛ Лубрікантс Україна» –
генеральний імпортер мастильних матеріалів
ЛУКОЙЛ в Україні.

Мета дослідження— формування стратегії
розвитку на українському ринку

Визначення перспективних сегментів ринку для
компанії виходячи зі структури імпортних
поставок моторних, гідравлічних, індустріальних,
трансмісійних та інших мастил. Побудовано
висновки про оптимальну збутову, цінову та
логістичну політику. Проаналізовано ціни на
логістичні послуги.

ЗАДАЧА

РІШЕННЯ
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Кейс №3

ТОВ «Котельно-механічний завод Пархоменко»
(КЗМП) – одне з найбільших українських
проектно-виробничих об'єднань, яке входить в
групу компаній Energetik.

Мета дослідження: побудова стратегії
розвитку напрямку газощільних панелей

Проведено інвестиційний аналіз ринкової
привабливості, тендерні закупівлі та зовнішню
торгівлю. Визначені ключові конкуренти та
споживачі на ринку.

ЗАДАЧА

РІШЕННЯ
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Кейс №4

ТОВ БМС спеціалізується на виробництві і
реалізації різних будівельних матеріалів.

Мета дослідження— визначення потенціалу
ринку та компанії в конкурентному середовищи
для прийняття рішення про подальший розвиток
на ринку

Проаналізовано асортимент конкурентів та
компанії, визначені лідери та їхні канали збуту,
визначено пріоритетні тренди розвитку галузі та
потенціал подальших інвестицій у виробництво

ЗАДАЧА

РІШЕННЯ
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Наші клієнти
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