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Raport PMR
zz Unikalne 5-letnie autorskie prognozy przygotowywane w oparciu o sprawdzoną i spójną metodologię.
zz Eksperckie komentarze pozwalające na lepsze zrozumienie obecnej i przyszłej sytuacji oraz szans i zagrożeń.
zz Opis najważniejszych trendów, jak i zmian prawnych mających wpływ na rynek.

Jakie informacje zawiera raport?
zz Wartość i dynamika polskiego rynku usług IT w latach 2005-2018
zz Prognozy rozwoju rynku usług IT w okresie od 2018 do 2023
zz Struktura wartościowa rynku w latach 2005-2023 i analiza
najważniejszych segmentów rynku: usługi serwisowe, usługi
integracyjne, usługi wdrożeniowe w zakresie oprogramowania, usługi
konsultingowe IT, budowa infrastruktury IT, outsourcing IT, szkolenia IT
zz Liderzy polskiego rynku usług IT – lista 50 największych firm w kraju
według przychodów z usług IT i szczegółowe profile 15 największych
dostawców, uwzględniające obok wyników finansowych również
najważniejsze wydarzenia, umowy i portfolio oferowanych usług.
zz Udziały poszczególnych graczy w rynku i jego poszczególnych
segmentach.
zz Trendy wpływające na dalszy rozwój rynku usług IT.
zz Lista najważniejszych umów i projektów realizowanych przez polskich
integratorów i dostawców usług IT w latach 2013-I poł. 2017.

zz Wyniki dwóch dedykowanych badań PMR – duże firmy (300 wywiadów),
MŚP (600 wywiadów).
zz Penetracja usługami IT w przedsiębiorstwach w Polsce w podziale na
najważniejsze sektory gospodarki (handel i dystrybucja, przemysł,
FMCG, usługi, transport i logistyka, utlitites, finanse i ubezpieczenia,
usługi)
zz Posiadane własne zasoby vs. skłonność do realizacji projektów IT
z wykorzystaniem zewnętrznych dostawców
zz Modele współpracy z dostawcami IT (klasyczne wdrożenia vs. body leasing)
zz Plany i budżety.
zz Wyniki badania menedżerów ponad 100 największych firm IT w Polsce,
w tym m.in. perspektywy rozwoju rynku, outsourcing IT i usługi zarządzane.
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Powodów,
dlaczego
warto wybrać
PMR

Ponad 15 lat doświadczenia zespołu analitycznego PMR w analizach rynku IT

Dla kogo jest oferta PMR?

w Polsce i w regionie środkowo-europejskim.
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Metoda analizy rynku uwzględniająca zarówno stronę podażową (dostawcy),
jak i popytową (odbiorcy).
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Badania prowadzone cyklicznie przez PMR na dużych firmach (250 i więcej
pracowników) oraz w sektorze MŚP (10-249 pracowników). Weryfikacja

zz Dyrektorzy i menedżerowie z działów sprzedaży, marketingu, strategii
i rozwoju biznesu firm IT
mogących wdrażać rozwiązania na rynku B2B

Możliwość porównań i uchwycenia zmian trendów poprzez porównanie

zz Operatorzy centrów danych i dostawcy usług cloud computing

tegorocznych badań z edycjami z lat 2010-2017.
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konsultingowych i outsourcingowych (usługi zarządzane) z sektora IT

zz Producenci i dystrybutorzy sprzętu i infrastruktury IT szukający partnerów

bieżących założeń, poziomów penetracji i budżetów IT firm w kraju.
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zz Kadra zarządzająca dostawców usług IT, firm szkoleniowych,

zz Inwestorzy rozważający wejście na polski rynek usług IT

Modele prognostyczne na lata 2018-2023 uwzględniające założenia

zz Instytucje finansowe i rządowe, stowarzyszenia i organizacje branżowe

odnośnie pozostałych segmentów rynku IT w kraju, jak również otoczenie

zaangażowane w sektor IT

makroekonomiczne – spójny obraz całości (nie w oderwaniu od szerszej

zz Konsultanci, analitycy i badacze polskiego rynku IT.

perspektywy).
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