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PÅ JAGT EFTER VÆK S T M ULIG HEDER ?
S E UDO VER G RÆNSERNE !
NIELSEN GLOBAL SNAPSHOTS
Kendskab til markedet og vækstmulighederne er altafgørende for velovervejede strategiske
beslutninger,men forretningsudvikling er som regel forbundet med en stor grad af usikkerhed
og tunge investeringer. Global Snapshots giver dig hurtig tilgang til den nyeste information
om markeder, kategorier og brands - og mindsker dermed risikoen med nye projekter.
Aktuelt for:

Spar tid og penge:

Strategisk markedsføring:
• Find spændende vækstsegmenter
som kan bruges i Danmark.
• Skaf indsigt og bliv inspireret til
innovation.
• Få det nødvendige grundlag for at
evaluere egen position og profil.
• Følg udviklingen og konsekvenserne
af dine beslutninger.

•

Vi samler relevant information
til dit projekt fra lokale
eksperter rundt om i verden.

•

Vi skræddersyr rapporten med
de relevante detaljer og
filtrerer resten fra.

International ekspansion:
• Kvantificer dine muligheder i
planlægningsprocessen
• Vælg den bedste indgangsstrategi

•

Vi laver rapporten i
brugervenlig Excel format så
du kan tage hurtige
beslutninger og komme videre
med dit projekt.

Dette får du:
-

Øjeblikkelig kategoriprofil og/
eller markedsoversigt i et
eller flere lande.

-

Leveret på mail inden 5 - 10
arbejdsdage efter bestilling.

-

Seneste salgsdata samt
historisk udvikling til at
identificere væksttendenser.

-

Brugervenligt Excel format
med tabeller og grafiske
illustrationer.

Opkøb af virksomheder:
• Find mulighederne
• Evaluer kandidaterne

Investeringsniveau:
Priser på Global Snapshots varierer
afhængig af kategoriens
kompleksitet, rapportens omfang
og markedets geografiske
beliggenhed.
Kontakt os endelig, så vi kan
identificere behovene i dit projekt
og bygge en rapport med de
nødvendige detaljer og det rette
perspektiv til en overkommelig
pris.
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Udover RMS data kan vi også tilbyde data fra vore forbrugerpaneler i 26
lande. De giver indsigt i forbrugernes købsadfærd.

Source: Nielsen

Få mere information, kontakt din lokale repræsentant af vort globale netværk:
Lone Basse, tlf: 77 88 23 05, mail: lone.basse@nielsen.com
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