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▪ Аналіз ринку роздрібної торгівлі України в цілому та Західного
регіону

▪ Аналіз ринку фаст-фудів, пельменних і вареничних Києва

▪ Паспорт ринку оптової та роздрібної торгівлі продуктами
харчування в Україні

▪ Аналіз ринку роздрібної торгівлі одягом і взуттям України

▪ Дослідження ринку доставки продуктів України

▪ Аналіз ринку барів, ресторанів, готелів Майорки

▪ Аналіз ринку ресторанного бізнесу в Україні

▪ Аналіз ринку готельної нерухомості в Києві

▪ Аналіз речових ринків України.
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Реалізовані проекти в галузі

Больше проектов на 

www.pro-consulting.ua

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


Кейс №1

Nestle - найбільша компанія світу в сфері
виробництва продуктів харчування, яка діє на
принципах раціонального харчування та
здорового способу життя.

Мета дослідження: Аналіз потенційних клієнтів
для В2В напрямку

Визначено ключові гравці ринку харчування поза
домом в Україні, їх фінансові показники, меню,
побудовано прогноз з урахуванням
інфраструктури ринку і споживання.
Проаналізовано поточні та перспективні тенденції
на ринку.

ЗАДАЧА

РІШЕННЯ
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Кейс №2

Приватна особа, планує вихід на ринок
доставки продуктових наборів для
приготування

Мета дослідження: аналіз перспективності
сегмента і виявлення конкурентів

Визначено ключових операторів в основному і
суміжних сегментах доставки продуктів
харчування, дано аналіз успішних і неуспішних
кейсів на світовому ринку, зроблені висновки
щодо перспективності виходу на ринок

ЗАДАЧА

РІШЕННЯ
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Кейс №3

«Пузата Хата» - це найбільша мережа
колоритних ресторанів національної кухні в Києві
та великих містах України.

Мета дослідження: побудова стратегії
розвитку компанії на українському ринку

У процесі підготовки дослідження була
проаналізована ситуація і тенденції розвитку на
даному ринку, конкуренти і багато іншого.

ЗАДАЧА

РІШЕННЯ
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Кейс №4

Welfare - мережа роздрібних магазинів взуття в
ціновому сегменті «Середній +».

Мета дослідження: зміна стратегії розвитку
компанії для підвищення продажів і впізнанності
бренду.

Проаналізовано асортимент конкурентів і
компанії, визначені лідери і їх частки на ринку,
проведено аналіз портрета споживача,
проаналізовані світові тенденції з можливістю
імплементації окремих елементів стратегії

ЗАДАЧА

РІШЕННЯ
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Наші клієнти
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03150, м.. Київ,
вул. Ділова, 2Б, 2 поверх.

Т: +38 (044) 370-87-10
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