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Čo získate – Stručný prehľad výhod
Obsah reportu
Benefity

Trhové dáta, náhľady a znalosti…
ANALÝZA TRHU
•

Trhové dáta za obdobie 2016 – 2019 pre celkový trh, ako aj
•
•

typy služieb
zákaznícke segmenty

•

Prognóza vývoja pre obdobie 2020 – 2023 pre celkový trh, ako aj
produktové skupiny a rôzne segmenty

•

Ročné aktualizácie dát

ANALÝZA KONKURENCIE
•

Trhové podiely najlepších hráčov v rokoch 2018/19
•
•

Podiely na celkovom trhu z hľadiska množstva a hodnoty
Trhové podiely podľa produtových skupín a segmentov z hľadiska
množstva

Trhová analýza & analýza konkurencie

HNACIE SILY TRHU

Veľkosť trhu

•

Analýza najrelevantnejších faktorov trhu, ako napríklad HDP, disponibilné
príjmy, verejné výdavky, trh práce, demografia, atď

Rast trhu

•

Priebežné aktualizácie údajov

Trendy
Trhové podiely
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Čo získate – Stručný prehľad výhod
Prezentácia údajov a výstupov
Benefity

Prístup a výstupy nástroja Market Intelligence
ONLINE-COCKPITS
•

Online dashboard zahrňujúci všetky dáta, ktorý umožňuje individuálnu a
špecifickú analýzu

•

Užívateľsky prístupné a intuitívne ovládanie dashboardov

•

Online prístup k dashboardom prostredníctvom akýchkoľvek zariadení (PC,
notebooky, smartfóny, tablety, ...), vždy a všade

•

Sťahovanie a extrahovanie dát z dashboardov

VÝKONNÉ SPRÁVY
•

PDF správy zahrňujúce kľúčové fakty a základné informácie o prognózach,
trendoch a konkurenčnom prostredí

•

Infografika sumarizujúca trh a poskytujúca regionálne porovnania a
kontrasty

PIVOT TABUĽKY
•

Nástroje a správy Market Intelligence
Online dashboardy

MS-Excel pivot tabuľky, vrátane všetkých prvotných údajov
•

pivot tabuľka prognózy trhu

Výkonné správy
Pivot tabuľky
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IC Market Tracking® Facility služby v CEE 2019
Štruktúra trhu

Facility služby
Česká republika

Slovensko

Ostatné na
požiadanie

Poľsko

Trh facility služieb 2019
Zákaznícke segmenty
Priemysel

Typy služieb & druhy čiastkových služieb
Technické FS (Hard)

Infraštruktúrne FS (Soft)

Podnikateľské FS

Obchod
Maloobchod
Zdravotná starostlivosť
Vláda & vzdelanie

Doprava
Šport & voľný čas

Technická údržba

Čistiace/ upratovacie služby

Účtovníctvo

Služby riadenia strojov

Bezpečnostné služby

Správa nehnuteľností

Energetický manažment

Catering služby

Priestorové plánovanie

Kúrenie, ventilácia &
klimatizácia

Služby vrátnika/ recepcie

Nákup

Iné

Krajinné služby

Iné

Iné
Iné
Všetky segmenty „External Facility Services Market“ sú základné. Avšak poskytujeme aj informácie o celkovej veľkosti trhu (internal + external services). Pre každý segment, analyzujeme veľkosť trhu za posledné dva roky a
predpovedáme nasledujúcee 3 roky. V konkurenčnej analýze predstavujeme trhové podiely najväčších spoločností ako celku, a taktiež aj jeho najdôležitejších častí a regiónov.
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Definície a vymedzenie
Definície

Typy služieb
Technické FS (Hard)

Typy kontraktov
HVAC, riadenie & automatizácia,
elektrotechnika , správa energií,
technická údržba, atď.

Infraštruktúrne FS
(Soft)

Upratovacie služby, čistenie, bezpečnosť,
catering, likvidácia odpadu, odstránenie
snehu, ochrana proti škodcom, úprava
terénu, atď.

Podnikateľské FS

Riadenie, správa nehnuteľností, logistika,
územné plánovanie, atď.

Avg. Share
2019e/2022f
Turnover
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Kontrakt na jednu individuálnu službu

Vertikálny kontrakt

Kontrakty na niekoľko služieb v rámci
jednej
skupiny
služieb
(napr.
technická)

Horizontálny kontrakt

Kontrakty na 2 rôzne typy služieb

Kompletný kontrakt

Kontrakt na všetky 3 typy služieb

Typy kontraktov

Skratky
CAGR

Individuálny kontrakt

Zostavené ročné tempo rastu za obdobie
2016 – 2022f

Vnútorné

Vlastná
spoločnosť

Priemerný podiel za obdobie 2016 – 2022f

Vonkajšie

Subdodávky

odhadované/predpovedané
Obrat (Turnover) je vyjadrený v mil. Eur.
Hodnota je vždy vyjadrená ako čistá (netto)
– nie ako katalógová cena, vrátane rabatov
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Jedinečný mix metód
a prístupov pre spoľahlivú analýzu trhu
Metodológia

SELL-IN

Prieskum medzi
výrobcami a expertmi

Model výpočtu trhu

Analýza meria údaje o predaji.
Predaj
od
výrobcu
prvému
distribučnému partnerovi. OEM sa
nezohľadňujú.

Základom analýzy sú prieskumy –
elektroincké dotazníky a telefonické
rozhovory – s najdôležitejšími
výrobcami, ako i s trhovými
expertmi.

Vo výpočtovom modeli sa pri
určovaní celkového objemu trhu a
predpovedí zohľadňujú relevantné
trhové faktory.

Silné zameranie na rozhovory v rámci odvetví je jednoznačne naším USP
“Iba ten, kto hovorí s priemyslom, vie, čo sa deje!”
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IC Cockpit
Online nástroj s interaktívnou prezentáciou dát
IC Cockpit

Jeden obrázok povie
viac ako 1000 slov

Interaktívne
Dashboardy

Jednoduchý prístup
online

© Interconnection Consulting

•

Komplexné korelácie sú vizualizované vo
forme geo máp, stromových máp, atď.

•

Použitie interaktívnych dashboardov pre rýchlu
implementáciu údajov, pre potenciálne odhady,
pre kontrolu predaja, pre meranie úspechu, atď.

•

Trhové dáta sú k dispozíciíi kdekoľvek je
dostupné internetové pripojenie

•

Možnosť exportu dát vo formáte .jpg, .csv
alebo .pdf
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Vzor dát trhovej analýzy
IC Cockpit

Tento graf obsahuje fiktívne údaje
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Vzor dát analýzy konkurencie
IC Cockpit

Tento graf obsahuje fiktívne údaje

© Interconnection Consulting

9
s.9

Ďalšie výstupy
Zhrnutie a pivot tabuľky
IC Cockpit

Zhrnutie vo formáte PDF (fiktívne údaje)

Zhrnutie vo formáte PDF (fiktívne údaje)

Pivot tabuľka vrátane všetkých prvotných údajov ako súboru MS-Excel (fiktívne
údaje)
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Ivestičný plán pre Vašu trhovú analýzu
IC Market Tracking® Facility služby v CEE 2019

Cenová ponuka

Predplatné*
Jedna krajina

€ 3.375,-

Všetky 3 krajiny**

€ 8.600,-

Dostupné krajiny

Česká republika

Jednorázovo

Slovensko

Poľsko

Rozsah zliav
€ 5.000

-5%

€ 10.000

-15%

Ostatné regióny na požiadanie

KÚPTE TERAZ
IC predplatné: 25% cenová výhoda v porovnaní s jedným vydaním. Predplatné možno zrušiť po dvoch nákupoch štúdie,
najneskôr však 31. decembra roku, v ktorom bola prijatá posledná štúdia. Ak sa odber nezruší, predĺži sa o ďalší rok. Cena je
individuálna cena za najmenej dve objednávky štúdie (rok objednávky a nasledujúci rok). Zmeny cien musia byť oznámené
spoločnosťou Interconnection najmenej šesť týždňov pred 31. decembrom.
** V cene balíka sú zľavy už zohľadnené.
*** Cena zahŕňa prístup k online dashboardu na 12 mesiacov v prípade jedného vydania alebo na dobu trvania predplatného v
prípade predplatného.
© Interconnection Consulting
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Vybrané referencie
Referencie

"IC je náš stály partner a poskytuje užitočné informácie pre naše rozhodnutia."
Mr. Bernd Blümmers
General Manager, Saint-Gobain Solar Systems Central Europe
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Interconnection poskytuje dáta pre firemné rozhodnutia
O nás

Kompetencia na riešenie problémov
Poznáme efektívne nástroje na riešenie Vašich problémov
/ otázok

Medzinárodný nadhľad
Kancelárie vo Viedni, Bratislave, Ľvove a Buenos Aires

Interconnection
Rozšírte svoj obzor

Priemyselná spôsobilosť
Priemyselná spôsobilosť vďaka dlhoročným
skúsenostiam a pravidelne vykonávaným štúdiám

Metodológia “Know-How”
Rôzne nástroje pre rôzne otázky a charakteristiky trhu

Poradenstvo - strategické semináre
Podporujeme Vás pri čerpaní stratégií a krokov z výsledkov
výskumu
© Interconnection Consulting
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Nástroje prieskumu trhu
Prieskum trhu

Trhové analýzy

Distribučné analýzy

Veľkosť trhu a trendy

Mapa distribučných kanálov

Analýza konkurencie

Distribučná matica
Marža

Pohľad na zákazníka

Brand Insight

Cieľové skupiny

Povedomie o značke

Motívy nákupu

Skóre značky

Výhody pre zákazníka

Afinita značky

Cenové simulácie

Typy cien

Nástroje prieskumu
trhu

Predajná funkcia ceny
Nástroj na simuláciu tvorby
cien
Optimálne oceňovanie

Manažérsky
informačný systém
Nástroje Business Intelligence
Dashboardy

Vstup na trh
Nové trhy/segmenty
Bodovací model

Segmentácia zákazníkov
Povedomie o cene
Nákupné správanie

Mystery shopping
Sledovanie ceny
Databázy cien
Hodnotenie predaja

Skúsenosť zákazníkov
Relevancia/Spokojnosť
Vernosť zákazníkov
Čisté skóre promotéra
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Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte
kontaktovať!
Interconnection Consulting
Dostojevského rad 11, 811 09 Bratislava

Ján Hudák – Konateľ
Tel.: +43 1 375 00 15 12
Fax: +43 1 585 46 23 30
hudak@interconnectionconsulting.com

Interconnection Consulting I Vienna• Bratislava • Lviv • Mexico City • Oberstdorf

www.interconnectionconsulting.com
© Interconnection Consulting

s.15

FAX: +43 1 585 46 23 30
E-Mail: office@interconnectionconsulting.com

Bestellformular
Áno, radi by sme si objednali
IC Market Tracking® Facility služby v CEE 2019
(Vytlačte si, prosím, objednávkový formulár a označte požadované produkty)

Vyberte si, prosím, z dostupných krajín
Jedno vydanie

Predplatné*

Česká republika

EUR 4.219.-

EUR 3.375.-

Slovensko

EUR 4.219.-

EUR 3.375.-

Poľsko

EUR 4.219.-

EUR 3.375.-

Všetky krajiny

EUR 10.750.-

EUR 8.600.-

Jedno vydanie

Predplatné*



25% cenová výhoda
IC Cockpit – Online Dashboard





Interaktívne PDF





Plná flexibilita - v rámci súčtu predplatného je možné zmeniť dostupné
prehľady krajín bez akýchkoľvek dodatočných nákladov



Webová konferencia s analytikom zadarmo



Fakturačná adresa:

Doručovacia adresa:

(prosím, kompletne vyplňte údaje)

(len v prípade, ak sa líši od fakturačnej adresy)

Spoločnosť: ______________________________

Spoločnosť: _______________________________

Meno: __________________________________

Meno: ___________________________________

Adresa: _________________________________

Adresa: __________________________________

PSČ: ____________________________________

PSČ: _____________________________________

Krajina: _________________________________

Krajina: __________________________________

IČ DPH: _______________________________
E-Mail: _______________________________

Dátum

Meno

E-Mail: ________________________________

Podpis
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FAX: +43 1 585 46 23 30
E-Mail: office@interconnectionconsulting.com

Bestellformular
*Predplatné:
Cena je individuálna cena za najmenej dve objednávky štúdie (rok objednávky a nasledujúci rok). Zmeny cien musia byť oznámené spoločnosťou Interconnection najmenej šesť týždňov pred 31. decembrom. Predplatné možno zrušiť po dvoch
nákupoch štúdie, najneskôr však 31. decembra roku, v ktorom bola prijatá posledná štúdia. Ak sa odber nezruší, predĺži sa o
ďalší rok.

Všeobecné obchodné podmienky
Splatné pri prijatí faktúry bez zľavy. Prípadné spory sa urovnajú pred príslušným súdom vo Viedni. Uplatňujeme rakúske právo.
Zakúpená analýza je založená na špecifickej metodike, ktorej opis je pre zákazníka k dispozícii na požiadanie a ktorej splnenie je
základom tejto zmluvy.
Vyžadujeme ochranu autorských práv k dielu. Distribúcia tretím stranám, rozmnožovanie, uverejňovanie alebo revízia, aj čiastočne, nie je povolená. V prípade porušenia sa spoločnosť alebo osoby zadávajúce objednávku zaväzujú v každom prípade
zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške stotisíc eur. Všetky uvedené ceny neobsahujú daň z obratu. Interconnection si vyhradzuje
právo používať logo klientov ako referenciu až do písomného odvolania.

Rozsah zliav
od 5.000.- EUR

5%

od 10.000.- EUR

15%
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