
Cover Angebot 

we show you the way 
IC Market Tracking®  

Kancelársky nábytok v 
Európe 2020 

 
 

www.interconnectionconsulting.com 



Štruktúra trhu str. 04 

Metodológia str. 07 

Benefity str. 03 

Referencie str. 13 

Kontakt str. 16 

Cenová ponuka str. 12 

IC Market Tracking® Kancelársky nábytok v Európe 2020 
Obsah 

s.2 

Objednávkový formulár str. 17 

© Interconnection Consulting 



Stručný prehľad výhod 
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Kancelársky nábytok 
V Európe 

2020 

Prehľad o vývoji celkového trhu  
  Okrem jednotlivých segmentov trhu 
získate prehľad o celkovom trhu. 

Interaktívne tabuľky 
  Grafická prezentácia výsledkov 
uľahčuje tvorbu Vašich vlastných 
stratégií. 

Analýza konkurencie 

Analýza konkurencie s trhovými podielmi a 
skúmanie vývoja v predchádzajúcich 
rokoch z hľadiska: 

• celkového  trhu 

• produktových skupín 

• distribučných kanálov 

• segmentov 

 

Kľúčové trhy  

Podrobné zobrazenie kľúčových trhov 
podľa krajín a prognózy na ďalšie tri roky 
založené na ekonometrickom modeli 
spoločnosti. 
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Segment sedenia 

Produktové skupiny 

Otočné stoličky 

Štruktúra trhového reportu 

Iné 

konferenčné stoličky 

Segment Lounge 

Ukladací prietor 

Pracovné stoly 

Konferenčné stoly 

Rozdeľovacie systémy  Kreslá 

Dostupné krajiny 

Trhová štruktúra 

 

 Belgicko a Luxembursko 

 Dánsko 

 Nemecko 

 Fínsko 

 Francúzsko 

 Spojené kráľovstvo 

 Taliansko 

 Holandsko 

 Nórsko 

 Rakúsko 

 Španielsko 

 Švédsko 

 Švajčiarsko 

Západná Európa 

 

Stredná a východná Európa: 

 

 Poľsko 

 Slovensko 

 Slovinsko 

 Česká republika 

 

 

 

 

 

 

 Maďarsko 

 Bulharsko 

 Rusko 

 Rumunsko 

 Ukrajina 

Pohovky 

- Pre každý segment trhu bol  analyzovaný celkový trh počas predchádzajúcich dvoch rokov a 
dodatočne vypracovaný odhad na ďalšie 3 roky. 

- Obrat je uvedený v miliónoch Eur. Hodnoty tržieb sú vždy hodnoty čistého obratu (nie katalógové 
ceny) vrátane rabatov. Množstvo v 1.000 jednotkách znamená počet predaného nábytku. Údaje o 
množstve sú uvedené iba pre segment sedenia. 

Business segmenty 

Výkonný sektor 

Operatívny sektor 

Distribúcia 

Priama 

Nepriama 



Definície a vymedzenia 
Definície 

Skladacie stoličky pre veľké stretnutia a kreslá alebo stoličky pre konferenčné 

miestnosti 

Vrátane stoličiek a sedacích súprav 
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Segment sedenia 1 

Otočné stoličky 

Segment Lounge  

Konferenčné stoličky 

Kreslá 

S výnimkou podstavcov a všetkých typov obrazoviek (napr. Stolové počítače 

a systémy). 

Skrinky, kartotéky, prenosné a pevné stojany, kontajnery, priečky a knižnice 

Stoly, ktoré sa nepoužívajú ako trvalé pracovisko. Určené pre viacerých ľudí. 

Panely, prepážky 

Iné 

Ukladací priestor 

Konferenčné stoly 

Pracovné stoly 

Rozdeľovacie systémy  

• Obrat je uvedený v miliónoch Eur. Hodnoty 
tržieb sú vždy hodnoty čistého obratu (nie 
katalógové ceny) vrátane rabatov.  

• Množstvo v 1.000 jednotkách znamená 
počet predaného nábytku.  

- Údaje o množstve sú uvedené iba pre 
segment sedenia. 
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• Nábytok predávaný súkromným 
osobám prostredníctvom kanála B2C 
sa nezapočítava. (napr. nábytok IKEA) 
Kuchynský nábytok, školský nábytok sú 
tiež vylúčené zo štúdie. 

• Upozorňujeme, že kancelársky nábytok 
predávaný ako B2B, a to aj z 
veľkoobchodov s nábytkom, je braný 
do uváhy. Napr. IKEA B2B v krajinách 
Škandinávie. 

• Výrobcovia rozdeľovacích systémov nie 
sú zahrnutí (sú zahrnutí v osobitnom 
prieskume). 

Produktové skupiny 

Údaje sú reprezentované z hľadiska hodnoty a množstva 

Údaje sú reprezentované z hľadiska hodnoty 

- Pre každý segment trhu bol  analyzovaný 
celkový trh počas predchádzajúcich dvoch 
rokov a dodatočne vypracovaný odhad na 
ďalšie 3 roky. 

Pohovky 

© Interconnection Consulting 



Definície a vymedzenia 
Definície 

Predaj sa vzťahuje na predaj výrobkov priamo spotrebiteľovi v inom ako maloobchodnom prostredí, ako aj na predaj 
prostredníctvom vlastných pobočiek / obchodných zástupcov (týka sa iba predaja prostredníctvom B2B). Zahrnutý je aj 
online predaj. 

Predaj prostredníctvom všetkých ostatných sprostredkovateľov (špecializovaných predajcov, veľkoobchodníkov, iných 
maloobchodníkov, internetové obchody). 

(Compound Annual Growth Rate) -- Zložená ročná miera rastu v období  2018 - 2023f 

Priemerný podiel za obdobie 2018 - 2023f 

(Estimated/Forecasted) - (Odhad / Prognóza) 
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Priama 

Nepriama 

CAGR 

2020e/2023f 

Pr. Podiel 

Distribúcia 

Skratky 

Údaje sú uvádzané z hľadiska hodnoty. 

Pre každý segment trhu bol analyzovaný celkový trh počas predchádzajúcich dvoch rokov a dodatočne vypracovaný odhad na ďalšie 3 roky. 
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Generálne riaditeľstvá, prémiová cena. 

Priemerné pracovisko 

Výkonný sektor 

Operatívny sektor 

Business Segment Údaje sú uvádzané z hľadiska hodnoty. 



Metodológia 

Rozhovory s distribútormi a 
špecializovanými predajcami slúžia ako 
kontrola údajov. Okrem toho sa 
vykonávajú prieskumy výpisov a 
priemerných cien. 

Základom analýzy boli rozhovory s 
najdôležitejšími výrobcami, ktorí poskytli 
informácie prostredníctvom písomných 
dotazníkov alebo telefonických rozhovorov. 
Spolupracujúce spoločnosti na oplátku 
dostávajú časť analýzy zadarmo, čo 
zaručuje vysokú mieru návratnosti. 

Interconnection meria celkový 
predaj v cenách pre prvého 
kupujúceho bez DPH za pobočku. 

P
ri

am
y 

p
re

d
aj

 

Výrobca 

Konečný zákazník 

Predaj je segmentovaný podľa 
prvého distribučného partnera. 

Distribútor 

Dealer 

Náš spôsob merania predaja 

© Interconnection Consulting 
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Základ výskumu od výrobcov a odborníkov 
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Metodológia 

Kvalitatívny výskum 

Výrobca 

Rozhovory s odborníkmi 

Distribútor 

Dealer 

• Company Databases 
• Balance Sheets, Banks 
• etc. 

Databáza 

Celkový trh Predpoveď Trhový podiel 

Údaje o predaji 

Odbborníci 

Delphi metóda 

kontrola údajov 

Ukazovatele ovplyvňujúce trh 

Vývoj trhu 

Predpovedný model 

Štruktúra metodiky prieskumu 



Údaje výrobcov v súlade s výpočtom trhu 
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Metodológia 

Prístup „Sell-In“ Prístup „Sell-Out“ 

TO
P

  D
O

W
N

 

Hersteller 

TOP 10 

Iní 

∑  Celkový trh 

Trhové podiely 

Odborník 

Krížová 
kontrola 

Kupujúci 

Predajca 

Výrobca 

∑   Celkový trh 

Výrobca 

Distribútor Zákazník 

Štruktúra metodiky prieskumu 
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Najúčinnejší spôsob prezentácie a úpravy dát 
IC Cockpit 

s.10 

 Možnosť implementácie všetkých údajov v 

Tableau cockpit. 

 Spoločne s Vami definujeme, ako by mala 

vyzerať konečná verzia IC cockpitu za účelom 

najefektívnejšej prezentácie dát. 

 V priebehu prihlásenia sa na odber našich 

trhových správ sa poplatky za tvorbu 

dashboardov objavia len v prvom roku. V 

nasledujúcich rokoch sa aktualizované údaje o 

trhu automaticky nahrajú do softvéru. 

© Interconnection Consulting 



Stručný prehľad výhod 
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Trhové 
podiely 

2017-2023f 

Údaje o trhu 
na úrovni 

krajiny 

IC Cockpit 

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

Jeden obrázok povie 
viac ako 1000 slov 

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

Interaktívne 
Dashboardy 

• Trhové dáta sú k dispozíciíi kdekoľvek je 
dostupné internetové pripojenie 

• Možnosť exportu dát vo formáte .jpg, .csv 
alebo .pdf 

Jednoduchý prístup 
online 



Ceny a podmienky 

Investičný plán pre Váš prieskum trhu 

© Interconnection Consulting s.12 

• 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. 

**  Cena balíka zohľadňuje rozsah zliav. 
*** Cena zahŕňa prístup k online dashboardu na 12 mesiacov v prípade jedného vydania alebo na dobu trvania predplatného v prípade predplatného. 

IC Market Tracking® Office Furniture  in Europe 2020 

Single Country 

All Regions** 

Západná Európa 

Jedna krajina 

Jedno vydanie 

D
o

st
u

p
n

é 
kr

aj
in

y Západná Európa 

Predplatné* 

€ 9.900,- 

€ 1.950- 

 Belgicko a Luxembursko 

 Dánsko 

 Nemecko 

 Fínsko 

 Švajčiarsko 

 

Stredná a Východná Európa 

 Francúzsko 

 Spojené kráľovstvo 

 Taliansko 

 Holandsko 

 Nórsko 

 Rakúsko 

 Španielsko 

 Švédsko 

 Poľsko 

 Slovensko 

 Slovinsko 

 Česká republika 

 Rumunsko 

 Maďarsko 

 Bulharsko 

 Rusko 

 Ukrajina 

 Ostatné krajiny na požiadanie 

Stredná a Východná Európa € 7.900,- 

Všetky krajiny € 15.999,- 

Balíček 10-ich krajín € 8.900,- 



  
Referencie 
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 „IC je stálym lektorom pri hodnotení trhov a ponúka užitočný základ pre rozhodovanie.“  

       Bernd Blümmers 
Generálny riaditeľ, 

Solárne systémy Saint-Gobain 
Stredná Európa. 

http://images.google.at/imgres?imgurl=http://bene.com/benecom/files2002.nsf/Lookup/logo_bene_v/$file/logo_bene_v.gif&imgrefurl=http://bene.com/benecom/Cont_de.nsf/0/bene-warschau.html?OpenDocument&mod=maerkte&cat=$80$111$108$101$110&h=318&w=327&sz=3&hl=de&start=1&um=1&tbnid=yuL-mgcyxkT2DM:&tbnh=115&tbnw=118&prev=/images?q=Bene&svnum=10&um=1&hl=de&sa=N
http://www.rbmfurniture.com/default.aspx?Page=Product
http://www.rh.se/Templates/Default.aspx


Interconnection poskytuje dáta pre firemné rozhodnutia 
O nás 

© Interconnection Consulting s.14 

 

 

 

 

 

 

 

Rozšírte svoj obzor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medzinárodný nadhľad 

Priemyselná spôsobilosť 

Metodológia “Know-How” 

Poradenstvo - strategické semináre 

Kompetencia na riešenie problémov 

  Poznáme efektívne nástroje na riešenie Vašich problémov 
/ otázok 

Kancelárie vo Viedni, Bratislave, Ľvove a Buenos Aires 

Priemyselná spôsobilosť vďaka dlhoročným 
skúsenostiam a pravidelne vykonávaným štúdiám 

Rôzne nástroje pre rôzne otázky a charakteristiky trhu 

Podporujeme Vás pri čerpaní stratégií a krokov z výsledkov 
výskumu 

Interconnection 



Naše nástroje na zvýšenie Vašich ziskov 
Market Intelligence 

© Interconnection Consulting s.15 

Náš ad-hoc výskumný tím disponuje najmodernejšími nástrojmi 
na  trhu s cieľom: 

• analyzovať potenciál na zvýšenie obratu a ziskov 

• poskytnúť informácie o potrebách a názoroch zákazníkov 

• identifikujte nové potenciálne trhy a obchodné segmenty 

• optimalizuje Vaše stratégie s ohľadom na výhody pre 
zákazníkov a konkurenčné prostredie 



   

Kontakt 

 V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte 
kontaktovať! 

 

Interconnection Consulting 

Dostojevského Rad 11, 811 09 Bratislava  

 

 Julia Tarasenko – Trhová analytička 

Tel: +43 1 375 00 15 17 
Fax: +43 1 5854623 -30 

tarasenko@interconnectionconsulting.com 

 

Ján Hudák - Konateľ 

Tel: +43 1 375 00 15 12 

Fax: +43 1 5854623 30 

hudak@interconnectionconsulting.com 
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we show you the way 
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Vienna • Oberstdorf • Lviv • Bratislava • Buenos Aires 
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Áno, radi by sme si objednali 
IC Market Tracking® Kancelársky nábytok v Európe 2020  

(Vytlačte si, prosím, objednávkový formulár a označte požadované produkty) 

 
 

Vyberte si, prosím, z dostupných krajín 

 Západná Európa: 

 Belgicko a Luxembursko     Dánsko    Španielsko     Nemecko     Fínsko     UK    Francúzsko 
 

 Švajčiarsko      Taliansko     Holandsko     Nórsko    Rakúsko      Švédsko         
 
 

Stredná a východná Európa: 
 

 Poľsko     Slovensko    Slovinsko     Česká republika     Rumunsko    Maďarsko     Bulharsko 
 

 Rusko      Ukrajina     
 
Predplatné* 
 

 Jedna krajina................................................................................................................ EUR 1.950.- / krajina  
 Západná Európa…………………………………….…………………………………………………………………EUR 9.900,- 
 Stredná a východná Európa…………………………………….……………………………………………….EUR 7.900,- 
 Všetky krajiny……………….…………………………………….…………………………………………………...EUR 15.999,- 
 10 krajín.……………….…………………………………….……………………………………………………….….EUR 8.900,- 

 
 
Jedno vydanie 
 

 Jedna krajina................................................................................................................ EUR 2.437.- / krajina 
 Západná Európa…………………………………….………………………………………………………………….EUR 12.375,- 
 Stredná a východná Európa…………………………………….………………………………………………..EUR 9.875,- 
 Všetky krajiny……………….…………………………………….…………………………………………………….EUR 19.998,- 
 10 krajín .……………….…………………………………….……………………………….............................EUR 11.125,- 

 

 

 Jedno vydanie Predplatné* 

25% cenová výhoda   

Interaktívne PDF   

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

Webová konferencia s analytikom zadarmo   
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Fakturačná adresa:  
(prosím, kompletne vyplňte údaje) 

 
Doručovacia adresa:  

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

   
Spoločnosť:________________________________ 

Meno:____________________________________. 

Adresa:  _________________________________ 

PSČ:  ____________________________________ 

Krajina:  _________________________________ 

 Spoločnosť: _________________________________ 

Meno: ____________________________________ 

Adresa:  __________________________________ 

PSČ:  _____________________________________ 

Krajina:  __________________________________ 

IČ DPH: __________________________________ 

E-Mail: __________________________________ 

 
 

E-Mail: ___________________________________ 

 

 

 

 

 

Dátum                   Meno                                       Podpis 

 

 

 

*Predplatné: 

Cena je individuálna cena za najmenej dve objednávky štúdie (rok objednávky a nasledujúci rok). Zmeny cien musia byť oz-
námené 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 či-
astočne, 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. 

 


