РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЕКТИ
МЕДИЦИНА ТА ФАРМАЦЕВТИКА
www.pro-consulting.ua

Реалізовані проекти в галузі

▪ Аналіз ринку медичних і спец рукавичок в Україні
▪ Аналіз ринку одягу медичного і промислового призначення в
Україні
▪ Аналіз ринку медичних послуг в Україні
▪ Аналіз ЗЕД на ринку медичного обладнання України
▪ Аналіз ЗЕД на ринку швидких медичних тестів України
▪ Аналіз ЗЕД продукції для лабораторій в Україні

▪ Аналіз тендерних закупівель медичних виробів в Україні
▪ Аналіз імпорту на ринку гематологічних аналізаторів і
центрифуг в Україні
БІльше проектІв на
www.pro-consulting.ua
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Кейс №1
ЗАДАЧА

Paul Hartmann входить в число провідних
європейських виробників і постачальників
інноваційної медичної та гігієнічної продукції.
Мета
дослідження
аналіз
ринку
перев'язувальних матеріалів України та ринку
урологічних підгузників і пелюшок України.

РІШЕННЯ

Надання інформаційно-консультаційних послуг в
якості підготовки і проведення дослідження
ринку перев'язувальних матеріалів України та
ринку урологічних підгузників і пелюшок України.
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Кейс №2
ЗАДАЧА

«Мати і дитина» - це міжнародна мережа центрів
репродуктивного здоров'я. Клініки спеціалізуються на
лікуванні
безпліддя,
спостереженні
вагітності,
пренатальній діагностиці, гінекології та мамології.
Мета: розуміння ситуації на ринку медичних послуг для
розробки стратегії розвитку компанії в Україні

РІШЕННЯ

Надання інформаційно-консультаційних послуг в якості
підготовки і проведення дослідження ринку медичних
послуг в рамках стратегії розвитку компанії на українському
ринку. У процесі підготовки дослідження були розкриті
основні тенденції розвитку ринку, аналіз привабливості
ринкового спрямування, демографічні та соціальні
показники і багато іншого.
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Кейс №3
ЗАДАЧА

РІШЕННЯ

Кейс №4

Компанія Mercator Medical працює на
польському ринку з 1996 року. Компанія є
фахівцем в області виробництва захисних
рукавичок, особливо, побутового і медичного
призначення.

Компанія Mindray була заснована в 1991 році в
Китаї (м Шеньчжень) з метою виробництва
медичного обладнання. Сьогодні компанія провідний розробник і виробник, який продає
свою продукцію в більш ніж 190 країн світу.

Мета: виявлення основних тенденцій,
положення конкурентів і прогнозів по різні
сегментам на ринку медичних виробів.

Мета: зрозуміти ситуацію на українському
ринку
медичних
послуг,
конкурентне
середовище, попит, проблеми та фактори
впливу на ринок.

Проведення дослідження ринку медичної
продукції (бинти, пластирі, рукавички). В
рамках дослідження надано повну інформацію
про тенденції розвитку ринку, проведено
глибинний аналіз конкурентної і споживчої
середовища.

Аналіз українського ринку медичних послуг.
Розглянуто домінуючі на ринку тенденції,
проведено аналіз привабливості ринкового
спрямування, демографічні та соціальні
показники.

ЗАДАЧА

РІШЕННЯ
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Кейс №5
Торгово-виробнича компанія «Оспішес Україна» виробляє і реалізує
товари для спорту і здоров'я. В асортименті продукції компанії
назальні бустери і екологічна косметика під ТМ "Whirl".

ЗАДАЧА

Мета: розуміння ситуації і особливостей на ринках назальних
фільтрів і розширювачів в Україні, країнах ЄС і США

Для компанії був підготовлений комплекс аналітичних досліджень по
ринках назальних фільтрів і розширювачів в Україні, країнах ЄС і США,
а також ринку екологічної косметики і побутової хімії.
Були виділені реальний і потенційний обсяг ринку, проаналізовані
канали продажів, оцінені оптимальні країни для виходу. Також був
проведений пошук потенційних партнерів для відправки продукцію
на експорт в Німеччину і Великобританію. Крім цього, проводився
аудит і коригування маркетингової стратегії компанії.

РІШЕННЯ
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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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