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Benefity 

Stručný prehľad výhod 

 Prehľad o vývoji celkového trhu i jednotlivých trhových segmentov. 

 

 Prognóza vývoja všetkých produktových skupín, segmentov a regiónov 
pre nasledujúce tri roky na základe ekonometrických modelov 
spoločnosti. Detailné zobrazenie: 

 

• celkového trhu 

• rámových materiálov 

• zákazníckych a business segmentov 

• distribučných kanálov 

• cenových segmentov 

• údajov o importe a exporte  

• druhov zasklenia 

 

 Informácie o najdôležitejších faktoroch ovplyvňujúcich trh. 

 

 Grafická reprezentácia výsledkov uľahčuje tvorbu Vašich vlastných 
stratégií. 

 

 

 



Dostupné krajiny 

Dáta o trhu s oknami pre Európu a svet na úrovni krajiny 
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GRE 

RUS TUR 

USA 

CAN CHN 

ARG CHI ECU COL MEX PER 

URG BRA 

JAP KOR IND 

SNŠ Blízky východ Krajiny mimo Európy na požiadanie. 



Každý segment trhu obsahuje celkovú analýzu trhu z predchádzajúcich dvoch rokov a predpoveď na ďalšie 3 roky. 

IC Market Forecast® Okná v Európe a vo svete 2020 

Obytné budovy Nebytový sektor Priama 

Nepriama 

Rámový materiál 

Distribúcia Zákaznícke segmenty 

Plast/Kov 

Hliník 

Drevo 

Drevo/ Hliník 

Plast 

Business segmenty 

Nová výstavba 

Rekonštrukcia 

Podľa segmentu 

Cenové kategórie 

Nízka 

Medium 

 
Import/Export 

 

Premium 

Typ zasklenia 

Jedno sklo 

Dvojsklo 

Trojsklo 

Podľa 
segmentu 

Import 

Export 

Domáca výroba 

Plast 

Hliník 

Drevo 
Laminátové 

Biele 

AUT IRE GER GBR ITA POR SUI ESP FRA BEL LUX NED SWE NOR FIN DEN 

SLO SVK HUN POL CZE UKR BUL ROM BIH CRO SRB 

Trh podľa: 

GRE EST LAT LIT 

USA TUR RUS CAN ARG CHN CHI COL ECU URG MEX PER BRA 
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Definície a vymedzenia 
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Definície 

Nepriama 

Distribúcia 

Priama Priamy predaj konečnému užívateľovi, a to aj vlastným predajným zástupcom; iné: internet a pod. 

Veľkoobchod, maloobchod a všetky ostatné formy obchodu, v ktorých tovar kupuje a predáva tretia 
strana. 

Ceny okien zo závodu do 200 EUR; merané z hľadiska množstva, bez prepravy a inštalácie. 

Ceny okien od 200 do 400 € zo závodu; merané z hľadiska množstva, bez prepravy a inštalácie. 

Ceny okien od 400 € zo závodu; merané z hľadiska množstva, bez prepravy a inštalácie. Premium 

Cenová kategória 

Medium 

Nízka 

Zákaznícky segment 

Nebytový 

Bytový Bytová výstavba vrátane 1-rodinných, 2-rodinných bytov a budov. 

Nebytové budovy, ako napríklad budovy určené na vzdelávanie, zdravotníctvo, priemysel, skladovanie, 
kancelárie, obchodné budovy, poľnohospodárske budovy a pod. 



Definície a vymedzenia 
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Definície 

Hodnota 

Množstvo 

Obrat je uvedený v 1 000 EUR. Hodnoty sú vždy čisté 
obraty (bez katalógových cien), vrátane zliav. 

Keďže neexistuje všeobecne uznávaná európska norma, obrat sa vyjadril 
v nemeckej norme, pričom jedna jednotka okna sa definovala ako okno s 
veľkosťou 1,3 x 1,3 m = 1,69 m2. V niektorých regiónoch nie sú 
spoločnosti pripravené vôbec kvantifikovať svoju produkciu okien z 
hľadiska veľkosti (výstupy z okien sú často kvantifikované podľa 
hmotnosti), čo znamená, že transformácia na okenné jednotky sa niekedy 
javí ako náročná. Snažíme sa čo najlepšie poskytovať spoľahlivé údaje, 
avšak v niektorých krajinách môže byť obrat vyjadrený v hodnote 
relevantnejší ako obrat vyjadrený v množstve. 

Nezahŕňa: vývoz, strešné okná, presklené fasády, zimné záhrady 

© Interconnection Consulting 



OEM 

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

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

 

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

s.8 

Metodológia 



Primárny výskum založený na výrobcoch a expertoch 
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Kvalitatívny prieskum 

Výrobca 

Rozhovory s odborníkmi 

Distribútor 

Predajca 

• Databázy spoločností 
• Finančné výkazy 
• iné 

Databáza 

Celkový trh Prognóza Trhové podiely 

Sell-In Data 

Odborník 

Delphi metóda 

Krížová kontrola údajov 

Ukazovatele ovplyvňujúce trh 

Vývoj trhu 

Prognostický model 

Štruktúra metodiky prieskumu 
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Metodológia 



Výpočet a prognóza: Metódy predpovede 
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Obsah 

Počet stavebných projektov; 
zohľadnenie bytovej a 

nebytovej výstavby 

Miestne stavebné 
postupy 

Priemerný počet okien v 
každej budove 

Na základe IC prognózy 
Osobitné faktory 

ako výskum, právo, 
a pod. 

Trh s oknami pri novostavbách 

Vynásobené s Brané do úvahy 

Priemerná kvóta na 
renováciu; 

Aktuálne existujúce 
budovy (počet / vek) 

Investičné sadzby Hospodársky rozvoj v rámci regiónu 

Základné informácie založené na: 

Zohľadnenie vnútroštátnych 
hospodárskych faktorov 

Prispôsobenie regionálnych 
preferencií geografickým 
marketingovým údajom 

Trh s oknami pri rekonštrukciách 

Výstavba v rámci regiónu Spotrebiteľské správanie 

HDP 

atď. 
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Úvodné zhrnutie 
Vzorové grafy 
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 Zhrnutie obsahuje všetky dôležité a relevantné informácie správy. Prognóza a 

distribúcia sú zvýraznené. 

 Údaje v grafe sú fiktívne. 

Celkový vývoj trhu 



Predpokladané údaje o prostredí na trhu pre dané obdobie 
Vzorové grafy 

 Údaje pre trhové prostredie pozostávajú z hlavných faktorov, ako sú všeobecné ekonomické údaje, 
demografia, štatistika príjmov a stavebné prostredie. 

 Údaje v grafe sú fiktívne. 
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Predpokladá sa, že počet stavebných povolení poklesne 



Vývoj segmentov a prognóza 
Vzorové grafy 
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 Prehľad výkonnosti pre každú skupinu výrobkov podľa roku. 

 Prognóza na nasledujúce tri roky. 

 Údaje v grafe sú fiktívne. 

Plast je čoraz viac významnejší 



Najúčinnejší spôsob prezentácie a úpravy dát 
IC Cockpit 

s.14 

 Možnosť implementácie všetkých údajov v 

Tableau cockpit. 

 

 Spoločne s Vami definujeme, ako by mala 

vyzerať konečná verzia 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. 
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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 online 
prístup 



Najlepšie vyvíjajúce sa trhy a segmetny na prvý pohľad 
 IC Cockpit 
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IC Management systém 
Implementácia s najlepším BI nástrojom na trhu! 

Benefity 
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Zdroj: Gartner Magic Quadrant pre obchodné spravodajstvo a analýzu, 2017 
© Interconnection Consulting  



Ceny 

IC Market Forecast® Okná v Európe a vo svete 2020 
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* 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 firmou 
Interconnection najmenej šesť týždňov pred 31. decembrom. 
 
** Cena balíka zohľadňuje rozsah zliav. Balík obsahuje všetky uvedené európske krajiny + Rusko, Turecko, Čína. Ostatné krajiny (označené svetlo šedou farbou) len na požiadanie. 
  Cena zahŕňa interaktívny dokument PDF. Všetky uvedené ceny neobsahujú daň z obratu 
 

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

IC Market Forecast® Okná v Európe a vo svete 2020 

Dostupné krajiny 

Jedna krajina 

Predplatné* 

€ 1.950,- 

€ 46.800,- Všetky krajiny** 

Rozsah zliav 

€  5.000,-                5% 

€ 10.000,-              10% 

€ 25.000,-                  20% 

€ 40.000,-                  25% 

AUT GER ITA POR SUI ESP FRA 

BEL LUX NED SWE NOR FIN DEN 

SLO SVK HUN POL CZE 

BUL ROM 

BIH CRO SRB 

EST GRC LVA LTU 

GBR 

USA TUR RUS CAN ARG CHN CHI ECU 

COL URG MEX PER BRA 

V prípade záujmu o jedno vydanie analýzy 
sa obráťte na zodpovedných analytikov 
Laszla Barlu a Katarínu Gajdovú. 
barla@interconnectionconsulting.com 

Tel.: +43 1 585 46 - 68 

 

mailto:barla@interconnectionconsulting.com
mailto:barla@interconnectionconsulting.com
mailto:barla@interconnectionconsulting.com


Referencie 

Vybrané referencie 
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Market Intelligence 
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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. 

Naše nástroje na zvýšenie Vašich ziskov 

© Interconnection Consulting s.20 



   

                                                                                                                                           
Interconnection Consulting  

Vienna • Oberstdorf • Lviv • Buenos Aires • Bratislava 

 

www.interconnectionconsulting.com 

Kontakt 
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V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte 
kontaktovať! 

Interconnection Consulting 

Getreidemarkt 1, A-1060 Wien 

 

  Laszlo Barla– Trhový analytik 

+43 1 585 46 23 68 
Fax: +43 1 5854623 -30 

barla@interconnectionconsulting.com 

   Katarína Gajdová– Trhová analytička 

+43 1 375 00 15 14 

Fax: +43 1 5854623 -30 

gajdova@interconnectionconsulting.com 
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Bestellformular 

FAX: +43 1 585 46 23 30 
E-Mail: office@interconnectionconsulting.com 
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Áno, radi by sme si objednali 
IC Market Forecast® Okná 2020 

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

 

Vyberte si, prosím, z dostupných krajín 

 Nemecko 

 Rakúsko 

 Švajčiarsko 

 Taliansko 

 Francúzsko 

 Veľká Británia 

 Portugalsko 

 Holandsko 

 Luxembourg 

 Nórsko 

 Švédsko 

 Fínsko 

 Dánsko 

 Španielsko 

 Belgicko 

 Česká republika 

 Poľsko 

 Slovensko 

 Maďarsko 

 Chorvátsko 

 Bosna a Hercegovina 

 Srbsko 

 Slovinsko 

 Rumunsko 

 Bulharsko 

 Grécko 

 Estónsko 

 Litva 

 Lotyšsko 

 Rusko 

 Turecko 

 Čína 

 

 

 

 

 
 

 Predplatné* ................................................................................................................. EUR 1.950.- / krajina  
 

 Jedno vydanie .............................................................................................................. EUR 2.438.- / krajina 

 
 

 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   
 

 

 

 

 

 

 



 

In terconnec t ion –  Getreidemark t 1 –  A -1060 Wien –  FN: 172445x -  ATU 45165306   

Bestellformular 
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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. 

 

 

Rozsah zliav 

od   5,000.- EUR         5% 

od 10,000.- EUR       10% 

od 25,000.- EUR       20% 

od 40,000.- EUR       25% 

 


