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Kto sme

Viac ako 12 rokov poskytuje MARKETiN CEE komplexné trhové spravodajstvo, 

poradenstvo a podporu pri vstupe na nové trhy, rozvoji podnikania ako aj pri 

posilňovaní konkurencieschopnosti v strednej a východnej Európe. 

Prostredníctvom prieskumu trhu, konkurenčného spravodajstva, 

strategického poradenstva a taktickej podpory pomáhame identifikovať, 

vyhodnocovať a zužitkovať príležitosti i zmierňovať hrozby súvisiace s trhmi, 

odvetviami a firmami v regióne.

Od spravodajskej a poradenskej podpory pri plánovaní a rozhodovaní až po 

praktickú pomoc pri ich implementácii Vám naši konzultanti a široká sieť 

lokálnych expertov pomôžu rozvíjať Váš biznis na trhoch SVE.
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Ako môžeme pomôcť

Náš team skúsených konzultantov a analytikov v našej centrále v Senci 

podporuje rozhodovanie klientov pri poskytovaní znalostí a náhľadu na lokálne 

trhy, odvetvia a spoločnosti, kým naša bezkonkurenčne najrozsiahlejšia sieť 

lokálnych expertov a konzultantov v SVE poskytuje asistenciu na mieste pre 

úspešný vstup na trh alebo ďalší rozvoj podnikania.

Táto stratégia nám umožňuje byť veľmi flexibilnými! A naši klienti obzvlášť 

oceňujú našu flexibilitu v krátkom čase reakcie a dodania výstupov, ako aj 

v prispôsobovaní našej cenotvorby a riešení ich momentálnej situácii, 

potrebám a požiadavkám.
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Naše služby a schopnosti

 Prieskum trhu: Strategický prieskum trhu | Marketingový prieskum a analýza

 Konkurenčné spravodajstvo: Strategické správy | Firemné profily a spravodajstvo

 Skoré varovanie a monitoring: Strategický Radar™ | Online monitoring konkurencie

 Manažérske poradenstvo: Strategické poradenstvo | Marketingový audit a konzultácie

 Vyhľadávanie firiem: Hľadanie cieľov fúzií a akvizícií | Hľadanie obchodných partnerov

 Pomoc pri vstupe na trh: Manažment investícií | Pomoc pri predaji a marketingu
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Pokrytie trhu

Okrem dobrej znalosti slovenského a českého trhu, sme tiež schopní realizovať

mnohonárodné výskumné projekty pokrývajúce viaceré trhy regiónu SVE

prostredníctvom našej siete lokálny expertov a konzultantov s názvom CEERICA -

Central and Eastern European Research, Intelligence and Consulting Alliance.

Pokrývame nasledovné subregióny a trhy v SVE:

 Stredná Európa: Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko, Slovinsko,

 Pobaltie: Estónsko, Litva, Lotyšsko,

 Balkán: Rumunsko, Bulharsko, Chorvátsko, Srbsko + Kosovo, Bosna a 

Hercegovina, Albánsko, Macedónsko, Čierna hora,

 Iné krajiny SVE: Bielorusko, Moldavsko, Turecko, Ukrajina a Rusko.
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Odvetvové sektory

Hoci pomáhame klientom z rôznych odvetví, máme najviac skúseností z projektov

pre podniky z výrobných odvetví:

 Elektrotechnický priemysel

 Strojárstvo

 Obrábanie kovov

 Petrochémia

 Automobilový priemysel

a z mnohých iných odvetví

ako aj zo sektoru služieb:

 Doprava a logistika

 Zdravotníctvo a liečivá

 IT, reality, energetika, atď.
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Vybraní klienti
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Zákaznícke referencie

Spoločnosť MARKETiN CEE “poskytla správu z podnikateľského prieskumu trhu, ktorá 

bola konkurencieschopne ocenená a bola dobre cielená na požadované subjekty 

a body. Ukázalo sa, že správa bola veľmi praktická a nebudem váhať využiť služby 

tejto spoločnosti opäť.”

Riaditeľ, poradenská spoločnosť v oblasti zdravotných pomôcok, Veľká Británia.

“Sme veľmi spokojní s trhovou štúdiou, ktorú ste nám poskytli ... Vďaka za všetko 

vaše úsilie a za vynikajúcu prácu.”

Obchodný manažér, dodávateľ pre automobilový priemysel, Nemecko.

"Najlepšia agentúra pre konkurenčné spravodajstvo na Slovensku, pokiaľ ide 

o hodnotu produktu, flexibilitu a kvalitu siete."

Hlavný analytik podnikového spravodajstva, stredoeurópska investičná spoločnosť, SVE.
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Služby zdarma?

Našou konkurenčnou výhodou je, že sme chránené pracovisko, ktoré

zamestnáva aj telesne postihnutých analytikov a anketárov.

Čo to pre Vás znamená? Máte možnosť získať naše služby za veľmi výhodných

podmienok, a to bez vynaloženia dodatočných finančných prostriedkov! Totiž, ak

nezamestnávate zákonom stanovený počet ľudí so zdravotným postihnutím

(konkrétne 3,2% z celkového počtu zamestnancov), tak platíte každoročne dosť

vysoké odvody štátu rádovo v tisícoch eur – čo aj väčšina firiem naozaj robí. My

Vám ale ponúkame možnosť ušetriť firme nemalé prostriedky. Ide o to, že túto

pokutu (odvody) nemusíte platiť, ak dáte zákazku chránenému pracovisku a to

dokonca v hodnote nižšej ako ste povinní platiť štátu. 
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Výhody chráneného pracoviska

Takže, ak nezamestnávate zákonom stanovený počet zdravotne postihnutých, tak 

Vám ponúkame 3 bezkonkurenčné výhody: 

1. ušetríte (na splnenie zákonnej povinnosti stačí zadať zákazku chránenému 

pracovisku v sume o 11% nižšej ako povinné odvody), 

2. získate kvalitné služby (na rozdiel od platenia odvodov získate hodnotu za 

Vaše peniaze, pričom máme dobré referencie a naše chránené pracovisko 

poskytuje bezkonkurenčné služby), 

3. podporíte dobrú vec (prispejete ku skutočnému zamestnávaniu ľudí so 

zdravotným postihnutím a v prípade záujmu to môžeme zverejniť na našej 

webovej stránke či inde).

Koľko presne ušetríte si môžete vyrátať na kalkulačke dostupnej napr. na 

www.dielne.sk/vypocet-nahradneho-plnenia. Viac informácií získate aj na našej 

webstránke, prípadne nás kontaktujte.

10/12www.marketincee.com

http://www.dielne.sk/vypocet-nahradneho-plnenia
http://www.marketincee.com/SK/NEWS/80/Uz-5-rokov-setrime-financie-nasim-klientom-Ako-chranena-dielna
http://www.marketincee.com/


Najčastejšie typy riešení

Naša spoločnosť a chránené pracovisko najčastejšie realizuje:

 Telefonické prieskumy trhu (zväčša B2B prieskumy potrieb / preferencií / 

spokojnosti zákazníkov realizované v našom vlastnom CATI štúdiu, alebo 

CAWI prieskumy on-line, či formou „focus groups“).

 Analýzy odvetví a konkurenčné analýzy (často obsahuje charakteristiku 

trhu/odvetvia [v SK / inde v regióne SVE]: veľkosť, vývoj, prognózy/scenáre;

ako aj analýzu konkurenčných síl, trhové podiely a strategické mapy 

konkurencie).

 Vyhľadávanie obchodných partnerov v SVE (identifikovanie a selekcia 

partnerov, príp. aj asistencia našich lokálnych konzultantov).

 Profily firiem; previerky partnerov; diskrétne due diligence a iné.

11/12www.marketincee.com

http://www.marketincee.com/


Kontaktné údaje

MARKETiN CEE s.r.o.

Lichnerova 41, pasáž Helios II.

903 01  Senec, 

Slovensko

Tel.: +421 02 20 20 00 30

Fax: +421 02 20 20 00 31 

Skype: marketin4441

E-mail: info@marketincee.com
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