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ANALISI DI MERCATO

АНАЛІЗ РИНКУ

0201

Scheda paese: sintetica

Анкета країни: базова

- Informazioni generiche sul paese
- Inquadramento politico
- Situazione socio-culturale
- Quadro macro-economico
- Potenziale del mercato interno ed altre
informazioni utili ad una prima valutazione

- Загальна інформація про країну
- Політична характеристика
- Соціально-культурна ситуація
- Макроекономічна картина
- Потенціал внутрішнього ринку та інша
інформація,необхідна для попередньої
оцінки

0202

0203

0204

0205

Scheda paese: approfondita

Анктера країни: поглиблена

- Informazioni dettagliate relative agli indici
macro-economici
- Andamento del mercato
- Dettaglio sul rischio paese
- Informazioni giuridico-legislative
- Caratteristiche geo-economiche
- Interscambio commerciale e flussi
di investimento
- Analisi delle opportunità per il "Made in
Italy", tendenze, evoluzioni economiche,
consumi.

- Детальна інформація щодо
макроекономічних показників
- Розвиток ринку
- Детальна інформація про можливі ризики
- Правова та законодавча інформація
- Геоекономічна характеристика
- Товарообмін та інвестиційні потоки
- Аналізи можливостей зробленого в Італії,
тенденції, економічний розвиток, споживання.

Aggiornamenti alla data della richiesta

Оновлення даних на момент запиту

Analisi settoriale: giuridico-amministrativa

Галузеві аналізи: юридичноадміністративні

- Ricerca delle informazioni giuridico amministrative relative al settore di
competenza
- Primi suggerimenti sul modus operandi di una
società in loco ed indirizzo alla corretta
strategia

- Пошук юридично-адміністративної
інформації щодо відповідної галузі
- Попередні пропозиції стосовно способу дій
товариства на місці,скерування до
правильної стратегії

Analisi settoriale: tabella dei costi

Галузеві аналізи: прейскурант

Aggiornamento dei costi locali:
- Costo del lavoro
- Costo della produzione
- Materie primarie e secondarie
- Mercato immobiliare (affitto ed acquisto)
- Imposizione fiscale e previdenziale
- Altri costi contributivi
- ecc…

Інформація щодо місцевих розцінок:
- Вартість робіт
- Вартість виробництва
- Первинна та вторинна сировина
- Ринок нерухомості (оренда та купівля)
- Податки та страхування
- Інші витрати
- І т.д.

Analisi settoriale: verifica su settore
specifico

Галузеві аналізи: перевірка конкретних
галузей

- Ricerca di tutte le informazioni utili, riferite
ad un determinato servizio o prodotto,
finalizzate alla vendita / produzione / acquisto
/ mediazione del prodotto / servizio stesso nel
paese

- Пошук корисної інформації стосовно
окремих послуг або продукції для продажу/
виробництва / купівлі / посередництва
продукції / послуги в країні

- Ricerca effettuata su leggi, determinazioni,
normative e con l’individuazione dell'eventuale
necessità di acquisire licenze, quote, permessi,
iscrizioni ad albi / ruoli / repertori, ecc..
Indagini
pre-conoscitive
sulla
regolamentazione
doganale
(riferita
esclusivamente a costi e norme in

- Пошук здійснюється відповідно до законів,
постанов,нормативів
для
визначення
необхідності ліцензій,внесків,дозволів, запису
та реєстрації/ переліку / та інше.Попередні
дослідження щодо митних правил (охоплює
виключно наближені розцінки та правила)

NON SOCI
НЕ ЧЛЕНИ

SOCI
ЧЛЕНИ

€

80,00

gratuita

€

569,00

360,00

€

2.077,00

1.350,00

€

1031,00

670,00

€

2.400,00

1.560,00

approssimazione)

0206

- Esame e valutazione dei scenari di rischio
finanziario, economico, patrimoniale e
commerciale in relazione ai cambiamenti di
mercato e agli indicatori macroeconomici del
paese.

- Огляд та оцінка фінансових сценаріїв ризику,
економічний,патримоніальний
та
комерційний по відношенню до змін ринку і
макроекономічних показників країни

Pubblicazioni annuali

Щорічні публікації

- Volumi con i dettagli completi delle
normative doganali, fiscali e sui trasporti.

- Повний обсяг митних правил,податкових

Trattasi di pubblicazioni indispensabili per chi
opera in loco.
0207

0208

вимог та правил щодо перевезень
Ці щорічні публікації необхідні тим,хто працює
на місці.

Analisi di mercato completa

Повний аналіз ринку

Analisi completa di tutto quanto sopra,
comprensiva
dell’elenco
delle
aziende
concorrenti sul territorio, ed i volumi dell’anno
incorso con le normative complete dell’anno
relative a Fisco, trasporti e dogana

Повний аналіз усього вище зазначеного
,включно з переліком конкуруючих компаній
на території, обсягів поточного року з повним
списком нормативів стосовно податків,
перевезень на митниці

Analisi di mercato personalizzata

Індивідуалізований аналіз ринку

Si eseguono analisi e ricerche di mercato
complesse, statistiche e personalizzate,
comprese indagini di gradibilità del prodotto,
market test ed altro.

Виконуються
комплексні
аналізи
та
дослідження
ринку,
статистичні
та
персоналізовані,в тому числі вивчення
градації продукції, маркет - тест та інше.

TUTTI GLI IMPORTI SONO IVA ESCLUSA

ВСІ СУМИ ВКАЗАНІ БЕЗ ПДВ

€

461,00

300,00

€

4.569,00

2.970,00
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