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▪ Аналіз ринку колекторських послуг в Україні

▪ Аналіз ринку харчування поза домом в Україні

▪ Аналіз ринку утилізації побутових відходів Києва

▪ Аналіз ринку арт-інсталяцій ОАЕ

▪ Аналіз ринку флексодруку в країнах Європи та СНД

▪ Аналіз ринку утилізації побутових відходів Києва

▪ Паспорт ринку страхування домашніх тварин в Україні

▪ Аналіз ринку доставки продуктів України

▪ Аналіз ринку сервісних послуг з обслуговування нерухомості в
Києві

▪ Аналіз ринку кейтерингу Києва

▪ Аналіз ринку фітнес-послуг України та Дніпра
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Реалізовані проекти в галузі
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Кейс №1

"Львівський друкар" пропонує послуги сучасного
флексографічного друку на будь-яких гнучких матеріалах
для упаковки, які використовуються для виробництва
упаковки, а також сучасні високотехнологічні рішення для
підвищення продажів і брендування.

Мета: дослідження ринку флекопечаті в країнах Європи і
СНД для визначення перспективних послуг в експортному
напрямку

Були проаналізовані країни, де послуги флексодруку
користуються найбільшим попитом, сегментовані основні
оператори в даних країнах і вартість їх послуг, виявлено
особливості виходу на ці ринки і найбільш популярні послуги
даної галузі

ЗАДАЧА

РІШЕННЯ
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Кейс №2

Спортивний клуб «ВОСХОД» (VIP рівня) надає найповніший
комплекс оздоровчих послуг у Дніпрі площею 2,7 га. Крім
мультифункціональних спортивних залів на території СК також
розташовані SPA і AQUA зони, тенісні корти, поля для міні-
футболу, ресторан з відкритою терасою і багато іншого.

Завдання: аналіз ринку фітнес послуг в Дніпрі і Україні в цілому
для прийняття стратегічних рішень

Визначено ємність ринку фітнес послуг України та Дніпрі, поточні
тенденції, виявлені основні СК в Дніпрі, їх частки і цінові
сегменти, а також частота відвідувань СК і ЦА фітнес послуг в
даному регіоні

ЗАДАЧА

РІШЕННЯ
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Кейс №3
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Кейс №4

UBI конференц-хол спеціалізується на
наданні комплексних рішень по організації
business і lifestyle заходів.

Мета: проведення дослідження ринку
конференц-сервісу в Києві для визначення
оптимальної площі для надання конференц-
послуг.

ЗАВДАННЯ

РІШЕННЯ

Elias Neocleous & Co LLC - найбільша
адвокатська компанія на Кіпрі, ведуча в
південно-східному
середземноморському регіоні.

Мета: аналітична підтримка в якості
проведення дослідження ринку нічних
клубів міста для виявлення конкурентів
на даному ринку, концепцій і
насиченості ринку.

ЗАВДАННЯ

РІШЕННЯ
В ході дослідження проведено оцінку
привабливості сегментів ринку з метою
вибору цільового, аналіз попиту, описаний
європейський досвід та актуальні тенденції
ринку.

В аналізі представлена характеристика
населення, розглянуті особливості ринку,
проаналізовані актуальні концепції, що
надаються нічними закладами, ціни в
розрізі установ, оцінена насиченість столиці
нічними клубами та інше.



Наші клієнти
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