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• Аналіз ринків онлайн-платформ по доставці ліків в Україні, 2021 рік

• Аналіз ринку пакетних медичних послуг в м. Києві, 2021 рік

• Оцінка впізнаваності брендів брокерських компаній, 2021 рік

• Огляд ринку бутильованої води в м. Київ, 2021 рік

• Аналіз ринку молочної продукції для дітей (3+) в Україні, 2021 рік

• Проведення опитувань, глибинних інтерв'ю, кабінетне дослідження, розробка 
маркетингової стратегії для виробників фруктів та овочів

• Щорічний аналіз сприйняття корупції в бізнесі в Україні

• Аналіз ринку професійної косметики та косметології. 2021 рік

• Аналіз ринку електронної комерції в Україні, 2021 рік

• Опитування впізнаваності магазинів побутової техніки та електроніки в м.Київ, 
2021 рік
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ПРОЕКТИ

Больше проектов на
www.pro-consulting.ua
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Кейс №1

Milk Alliance – лідер молочної продукції на ринку
України;широко відомий під брендом «Яготинське»

Ціль дослідження– аналіз ринку після виходу нового
продукту з ціллю виявлення причин, які можуть
вплинути на зміну продукту, його продажів та
маркетингової стратегії.

До комплексу дослідження було включено:
- CATI – опитування споживачі
- Фокус-групові дослідження продукту
- Дослідження продажів
- Кабінетне дослідження ринку та TV - реклами
Надання рекомендацій по ребрендингу.

ЗАВДАННЯ

РІШЕННЯ
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Кейс №2

Airlife - провідний оператор у бронюванні та
продажу авіаквитків.

Мета дослідження - оцінити якість роботи
операторів компанії

Сервіс «Таємний дзвінок". Проведення дзвінків до
операторів компанії з ціллю перевірки їх роботи
відповідно сценаріїв для клієнтів та партнерів.

Визначення сильних та слабких сторін операторів.
Рекомендації щодо покращення сценаріїв
розмови.

ЗАВДАННЯ

РІШЕННЯ
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Проект АГРО, який фінансується USAID.

Ключовим завданням проекту - визначення конкретного
сегмента продуктів мікро, малих та середніх підприємств.

ЗАВДАННЯ

РІШЕННЯСпільно із замовником була розроблена методологія
дослідження, яка включала: кабінетне дослідження, аналіз
потреб споживачів, підприємств; глибинні інтерв’ю з
експертами ринку; 5 фокус-груп; розробка маркетингової
стратегії для мікро, малих та середній підприємств в
агросекторі.

Кейс №3



Кейс №4

FM Logistic Dnipro – міжнародна логістична
компанія, яка надає складські, транспортні
послуги та послуги по управлінню ланцюгів
поставок.

Мета дослідження: Оцінка рівня задоволеності
клієнтів компанії

Рівень задоволеності клієнтів компанії був
оцінений за допомогою телефонного опитування з
подальшим визначенням індексу NPS.

Глибинне телефонне інтерв’ю з спеціалістами, які
приймають рішення в компаніях – ключові клієнти
компанії FM Logistic Dnipro

ЗАВДАННЯ

РІШЕННЯ
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Кейс №5
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Метою Ukrainian Network of Integrity and Compliance
являється просування ідеї етичної та відповідальної
роботи бізнесу.

Ціль дослідження - визначити ступінь усвідомлення
існування політики відповідності українських компаній,
рівень корупції в малому, середньому бізнесі та у великих
компаніях, зміни рівня корупції в Україні

ЗАВДАННЯ

РІШЕННЯ Проводилися два щорічні опитування з порівнянням
попередніх результатів.



Клієнти
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