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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 Analiza rynku dystrybucji IT w Polsce
zz Lista 20 największych dystrybutorów IT w Polsce
zz Profile 10 największych dystrybutorów IT w Polsce
zz Udziały poszczególnych graczy w rynku
zz Trendy wpływające na rozwój rynku dystrybucji IT
zz Dystrybucja z wartością dodaną (VAD/VAR)
zz Wartość i struktura rynku w latach 2006-2016
zz Prognozy rozwoju rynku w okresie od 2017 do 2022
zz Szczegółowa analiza segmentów rynku sprzętu IT: laptopy, desktopy, tablety, monitory, projektory, serwery, drukarki i urządzenia
wielofunkcyjne (w tym również druk 3D), akcesoria i materiały eksploatacyjne. Sprzedaż sprzętu w ujęciu ilościowym i wartościowym
zz Nasycenie sprzętem IT w polskich firmach z podziałem na MŚP i duże przedsiębiorstwa
zz Produkcja sprzętu IT w Polsce.
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Powodów,
dlaczego
warto wybrać
PMR
Dla kogo jest oferta PMR?

Stwórz strategię rozwoju firmy oraz plany operacyjne dla działów

sprzedaży i marketingu na podstawie twardych danych rynkowych
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Opracuj plany wydatków i budżety dla firmy lub wybranych segmentów
działalności na bazie prognoz, eksperckich ocen i komentarzy dotyczących
lat 2017-2022
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biznesu
zz Pracownicy firm IT, integratorów, dostawców i dystrybutorów sprzętu IT,
firm szkoleniowych i outsourcingowych z sektora IT

Zbuduj portfolio produktów IT i dostosuj je do sytuacji rynkowej,

zz Zagraniczni producenci sprzętu IT, w tym producenci szukający partnerów

z uwzględnieniem wiedzy o potencjale rynku i działalności konkurencji
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zz Kadra menedżerska działów sprzedaży, marketingu, strategii i rozwoju

Przygotuj raporty dla zarządu lub akcjonariuszy, wykorzystując gotowe

na rynku polskim

analizy, komentarze eksperckie i wskaźniki rynkowe

zz Inwestorzy rozważający wejście na polski rynek dystrybucji IT

Oceń realnie sytuację i perspektywy dla rynku dystrybucji IT w Polsce

zz Instytucje finansowe i rządowe, stowarzyszenia i organizacje branżowe
zaangażowane w sektor IT

i kluczowych segmentów w kontekście planowanego wejścia na rynek
ze swoimi produktami i poszukiwania partnerów

zz Konsultanci, analitycy i badacze polskiego rynku IT.
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