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Описание

Аналітиками Pro-Consulting був проведений аналіз ринку крохмалю в Україні.

В рамках дослідження було представлено аналіз тенденцій розвитку ринку підлогових
покриттів і розраховані загальні показники ринку в 2018-2020 рр. за обсягом виробництва,
експорту та імпорту в Україні. У звіті сегментований ринок за типом підлогового покриття
(ламінат, паркет, лінолеум і ковролін), а також показаний перелік найбільших операторів
ринку, їх спеціалізація. В аналізі представлені середньо поточні ціни на продукцію.
Аналітиками складено аналіз інвестиційної привабливості галузі: SWOT-аналіз ринкового
спрямування, PEST-аналіз факторів впливу на ринок.
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