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▪ Аналіз ринку автозапчастин

▪ Аналіз ринку легкових автомобілів України

▪ Аналіз ринку вантажних вагонів в Україні

▪ Аналіз ринку тракторів (потужністю до 100 кінських сил) 
України

▪ Аналіз ринку сільськогосподарської авіації України

▪ Аналіз ринку вантажних причепів, напівпричепів та трейлерів
в Україні

▪ Аналіз ринку вантажних вагонів України

2

Реалізовані проекти в галузі

Більше проектів на
www.pro-consulting.ua

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


Кейс №1

Hyundai Corporation - великий південнокорейський
конгломерат з виробництва та реалізації широкого
спектру послуг і продуктів.

Мета - проведення досліджень ринку комерційних
автомобілів України, країн СНД і Європи, ринку
нержавіючої сталі, а також ринку нафти і газу України.

Надання інформаційно-консультаційних послуг в якості
проведення досліджень ринку комерційних автомобілів
України, країн СНД і Європи, ринку нержавіючої сталі, а
також ринку нафти і газу України.

У процесі підготовки досліджень були розкриті основні
ринкові тенденції, споживання, оператори ринку і багато
іншого.

ЗАДАЧА

РІШЕННЯ
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Кейс №2

ВАТ "Тепловозоремонтний завод" - одне з
найпотужніших ремонтних підприємств України.

Мета: аналіз товарних і фінансових ринків України,
Росії та світу.

Аналітична підтримка в рамках надання інформації
щодо ситуації і основних тенденцій на товарних і
фінансових ринках України, Росії та світу. Користувач
Електронної бази даних "Аналіз ринків".

ЗАДАЧА

РІШЕННЯ
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Кейс №3
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Кейс №4

"Украгрозапчастина" - офіційний
представник багатьох провідних виробників
сільгосптехніки та оригінальних запасних
частин.

Мета дослідження - аналіз ринку
сельскохозтехнікі в рамках стратегії
розвитку компанії на українському ринку.

ЗАДАЧА

РІШЕННЯ

Goodyear - найбільша в світі шинна
компанія, з присутністю на шести
континентах і річним обсягом продажів
понад 15 млрд. Доларів США.

Мета: аналіз ринку шин для легкових
автомобілів в рамках стратегії виходу
компанії на український ринок.

ЗАДАЧА

РІШЕННЯНадання аналітичної підтримки при
проведенні дослідження ринку
сільськогосподарської техніки в рамках
стратегії розвитку компанії на українському
ринку.

У процесі підготовки дослідження була
надана інформація про основні виробниках
ринку, постачальників, структуру, основні
тенденції на ринку і перспективи розвитку а
також багато іншого.

Надання інформаційно-консультаційних
послуг в якості проведення дослідження
ринку шин для легкових автомобілів в
рамках стратегії виходу компанії на
український ринок.

В результаті проведення аналізу було
розкрито основні тенденції розвитку ринку,
а також перелік основних операторів з їх
частками, зовнішня торгівля, висновки і
багато іншого.



Наші клієнти
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