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▪ Паспорт ринку систем промислової вентиляції і
кондиціонування

▪ Аналіз ринку укупорочного обладнання для алкогольної
промисловості України

▪ Аналіз ринку охолоджувальних систем для дата-центрів

▪ Паспорт ринку теплових насосів в Україні

▪ Паспорт ринку радіаторів в Україні

▪ Паспорт ринку котельного обладнання в Україні

▪ Аналіз ринку харчової гнучкої полімерної упаковки в Україні

▪ Огляд ринку торгових меблів для нехарчової промисловості
України
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Реалізовані проекти в галузі

Больше проектов на
www.pro-consulting.ua

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


Кейс №1

Ергопак - один з провідних виробників продукції
сегмента household в Україні, великий експортер
продукції в країни ближнього і далекого зарубіжжя:
Південну Корею, Росію, Білорусь, Грузію, Молдову,
Польщу, Францію, Канаду, Китай та ін.

Мета: аналіз ринку пластикових ємностей
(універсальних ящиків, скриньок типу KLT і складських
лотків)

Надання інформаційно-консультаційних послуг в
якості підготовки і проведення дослідження ринку
пластикових ємностей України, аналіз розвитку
даного ринку

ЗАВДАННЯ

РІШЕННЯ
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Кейс №2

NMQ S.A - діяльність компанії спрямована на проектування та
впровадження водоочисних споруд з використанням систем
водоочистки DEFERUM ™.

Мета: розробка інвестиційного документа з метою
залучення інвестицій в інфраструктуру і сектор ЖКГ.

У розробленому інвестиційному документі міститься техніко-
економічне обґрунтування вкладення інвестицій у впровадження
систем водоочистки DEFERUM ™ з метою отримання стабільного
прибутку за рахунок різниці між існуючим тарифом на холодну
воду і нової більш низькою собівартістю очищення води,
одержуваної при впровадженні інноваційних систем водоочистки
DEFERUM ™.

ЗАДАЧА

РІШЕННЯ
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Кейс №3
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Кейс №4

Компанія «Біоконд Україна» - входить в ТОП-
10 компаній в галузі кондиціонування і
вентиляції повітря.

Мета: підготовка і проведення дослідження
ринку кліматичної техніки і ринку
іонізаторів для води України.

ЗАВДАННЯ

РІШЕННЯ

Київгума - лідер з виробництва гумових
виробів. Основні напрямки: виробництво
виробів медичного призначення з гуми,
силікону і натурального латексу.

Мета: надання дослідження ринку
гумотехнічних виробів в рамках стратегії
розвитку компанії на українському ринку.

ЗАВДАННЯ

РІШЕННЯВ рамках співпраці з компанією були
підготовлені дослідження ринку кліматичної
техніки і ринку іонізаторів для води України.

У процесі підготовки даних досліджень було
проаналізовано актуальні тенденції на ринках,
розрахована їх ємність, розглянута
зовнішньоекономічна діяльність в галузях,
виділені основні конкуренти на ринку, надані
прогнозні тенденції розвитку ринків.

Проведено дослідження ринку
гумотехнічних виробів в рамках стратегії
розвитку компанії на українському ринку.
При підготовці дослідження було
розглянуто ситуацію і основні тенденції, а
також частки гравців ринку, структура
продажів, визначені основні ризики і
бар'єри виходу на ринок.



Наші клієнти
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