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Реалізовані проекти в галузі

▪ Дослідження ринків алкогольних напоїв (крафтове пиво, джин,
віскі, бренді)
▪ Аналіз ринків горіхів в Україні (фундук, кеш’ю, волоський горіх)

▪ Дослідження ринків хлібу та ХБВ
▪ Аналізи ринку зеленої, зернової (обсмаженої), молотої та
розчинної кави
▪ Аналіз ринку м’ясної консервації та кормів для домашніх тварин

України
▪ Аналіз ринку молочної продукції (сири, йогурти, молоко)
▪ Огляд ринку органічного цукру України
Більше проектів на
www.pro-consulting.ua
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Реалізовані проекти в галузі

▪ Огляд ринку глюкозних сиропів України
▪ Дослідження ринку яєць та яєчних продуктів світу
▪ Аналіз ринку дитячого харчування України

▪ Аналіз ринку здорових снеків, протеінових батончиків
України
▪ Дослідження ринків безалкогольних напоїв (ізотоніки
та функціональні напої, соки, мінеральні води солодка
вода, енергетики)
▪ Аналіз ринку овочів, фруктів та ягід в Україні
Більше проектів на
www.pro-consulting.ua
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Кейс №1
ЗАДАЧА

ТОВ «Три Медведі» - один
виробників морозива в Україні.

з

найбільших

Мета
дослідження:
побудова
стратегії
введення на ринок нових елітних продуктів в
сегментах
морозива
та
заморожених
напівфабрикатів.
РІШЕННЯ

Проаналізовано асортимент ключових конкурентів
на ринку, проаналізовано динаміку ринкових
часток операторів, брендінг та рекламу. В
споживчих сегментах оцінено потенційну частку
споживачів компанії
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Кейс №2
ЗАДАЧА

«Юкрейніан Шугар Компані» - один з найбільших
в світі постачальників продуктів харчування,
цукру, спецій, кави, кормів для тварин та інших
типів товарів.
Мета дослідження— прийняття рішення про
вихід в сегмент органічного цукру

РІШЕННЯ

Проведено аналіз переваг та недоліків органічного
виробництва цукру в Україні, проаналізовано
поточну ситуацію, оцінено потенціал для нового
гравця на ринку України з орієнтацією на експорт
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Кейс №3
ЗАДАЧА

Група компаній «Нові продукти» - великий
оператор ринку харчових продуктів в сфері
виробництва напоїв. Постійний клієнт.
Мета
дослідженнь:
аналіз
ринкового
середовища під запуск інноваційних продуктів
харчування та напоїв до України (протеїнові
батончики, ізотоніки.

РІШЕННЯ

Проведення
бенчмарк-досліджень
з
застосуванням оцінки ринків інших країн. Аналіз
поточної ситуації та оцінка ризиків сприйняття
інноваційних товарів споживачами.
Розрахунок потенційної ємності ринку нового
оператора.
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Кейс №4
ЗАДАЧА

«Луганськ нива» групи «Добродія-фудс» - один з найбільших виробників
борошна та бакалійних виробів на сході України.
Мета дослідження: визначення потенціалу ринку та компанії в
конкурентному середовищи для прийняття рішення про подальший
розвиток на ринку

РЕШЕНИЕ

Проаналізовано асортимент конкурентів та компанії, визначені лідери
та їхні канали збуту, визначено пріоритетні тренди розвитку галузі та
потенціал подальших інвестицій у виробництво.
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Кейс №5
ЗАДАЧА

ВАТ «Херсонський хлібокомбінат» - група
компаній, що займаються виробництвом
хлібобулочних, кондитерських і борошномельних
продуктів.
Мета
дослідженнь:
оцінка
доцільності
інвестиції в розширення виробництва та збуту.

РІШЕННЯ

Аналіз тенденцій та показників ринку ХБВ в
Україні, порівняльний аналіз конкурентів, їхнього
асортименту та обсягів виробництва, побудова
прогнозної моделі розвитку ринку.

8

Кейс №6
ЗАДАЧА

Агрохолдинг «Авангард» - одна з найбільших агропромислових компаній України, що
спеціалізується на виробництві курячих яєць і сухих яєчних продуктів.
Мета дослідження— надання аналітичного звіту в рамках регулярної звітності
акціонера, розрахунок потенціалу ринків збуту для розширення поставок

РІШЕННЯ

Аналіз виробництва, імпорту та експорту яєць в Україні та світі, побудова прогнозу
споживання в цільових регіонах в розрізі континентів та країн. Надання незалежних
рекомендацій щодо перспектив розвитку.
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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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