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▪ Огляд ринку освітніх мобільних додатків України та СНД

▪ Дослідження ринку ліній безпосереднього зв'язку.

▪ Аналіз ринку онлайн-сервісів для замовлення побутових послуг
України.

▪ Огляд ринку Інтернет-порталів для підтримки МСБ в Україні, Грузії,
Білорусі, Росії, Туреччині, Польщі та країнах ЄС в цілому.

▪ Аналіз ринкового середовища для послуги "Кнопка життя" в Україні.

▪ Огляд ринку хмарного відеоспостереження.

▪ Дослідження ринку Інтернет дошок для оголошень.

▪ Аналіз ринку мобільних додатків для побачень
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Реалізовані проекти в галузі

Більше проектів на
www.pro-consulting.ua

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


Кейс №1

Компанія «Е С У» спеціалізується на наданні послуг в телеком
секторі. Для компанії був наданий аналіз ринку онлайн-сервісів
для замовлення побутових послуг в Україні.

Мета – виявлення потенціалу українського ринку для запуску
сервіса з надання побутових послуг

В наданому звіті проаналізовано основні тенденції ринку

побутових послуг України в динаміці за останні 5 років,

розрахунок потенційного обсягу споживання, виділення основних

операторів на ринку, аналіз споживачів (виконавець/замовник),

проведено SWOT-аналіз конкурентів, ризики та бар'єри виходу

на ринок, рекомендації по просуванню.

ЗАДАЧА

РІШЕННЯ
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Кейс №2

Громадська Організація "Справа Кольпінга в Україні" - недержавна
громадська організація християнсько-соціального спрямування.

Мета: аналіз ринкового середовища для реалізації послуги «кнопка
життя» в Україні.

У звіті був наданий загальний аналіз ринку впровадження послуги,
визначення цільової групи проекту, потенційні конкуренти на
українському ринку.
На підставі вищезгаданого були зроблені висновки і рекомендації, а також,
визначена перспективність послуги на українському ринку. Було
проведено опитування потенційних споживачів.

ЗАДАЧА

РІШЕННЯ
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Кейс №3

У листопаді 2016 року був проведений аналіз інтернет-порталів
для підтримки малого та середнього бізнесу в Україні, Грузії,
Білорусі, Росії, Туреччини, Польщі, в країнах ЄС для Київського
національного економічного університету ім. В. Гетьмана, який є
одним з найбільших навчальних закладів України.

Мета – виявлення потенціалу українського ринку для запуску
сервіса з надання побутових послуг

При підготовці було розглянуто: наявність програм підтримки МСБ
(на рівні держави, від міжнародних організацій) в розглянутих
країнах, аналіз існуючих інтернет-порталів в Україні, країнах СНД
та сусідніх, проаналізовано формати монетизації діяльності
існуючих інтернет-порталів, надані висновки і рекомендації зі
створення інтернет-порталу з підтримки МСБ в Україні.

ЗАДАЧА

РІШЕННЯ
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Кейс №4
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Кейс №5

IT Future Company — розробник інноваційних
технологій, створених на основі масштабних
іноземних інвестицій. Для компанії був
наданий аналіз ринку хмарного
відеоспостереження.

Мета дослідження – розуміння ситуації на
ринку хмарного відеоспостереження для
визначення подальших кроків.

ЗАДАЧА

РІШЕННЯ

«Укртелеком» - є однією з найбільших
українських компаній, що надають
повний спектр телекомунікаційних
послуг в будь-якому регіоні України.

Мета дослідження: виявити тенденції
на ринку ліній безпосереднього зв'язку.

ЗАДАЧА

РІШЕННЯВ ході проведення роботи були розкриті основні
тенденції розвитку українського ринку хмарного
відеоспостереження, а також державне
регулювання в цілому в європейських країнах, був
проведений конкурентний аналіз операторів ринку,
їх структурування за спеціалізацією і регіонально.

Були визначені основні ціни і ціноутворення на
ринку відеоспостереження, основні канали збуту,
висновки і прогнози щодо подальшого розвитку
ринку, проведено SWOT аналіз ринкового
спрямування, інвестиційна привабливість галузі в
США, Європейських країнах і інших, ризики та
бар'єри виходу на даний ринок.

При підготовці і проведенні дослідження
українського ринку ліній безпосереднього
зв’язку були визначені ключові тренди
розвитку ринку в період 2012-2013 рр.,
виділено основні кількісні показники,
надані прогнози подальшого розвитку.
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