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Informacja jest podstawą funkcjonowania

W 2018 roku otrzymaliśmy znak jakości

sprawnego biznesu w dzisiejszych

Małopolskich Standardów Usług

czasach. Od ponad 12 lat zajmujemy się

Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES),

dostarczaniem, wyszukiwaniem i analizą

który potwierdza nasze kompetencje w

informacji na potrzeby przedsiębiorstw.

zakresie usług doradczych.

W oparciu o aktualne, rzetelne

Dbamy o jakość naszych usług,

i wiarygodne źródła informacji

zapewniając opiekuna do każdego

przygotowujemy dla naszych klientów:

projektu i starając się zaspokoić

- analizy rynku,

najbardziej wyszukane potrzeby

- badania rynku,

informacyjne klientów.

- analizy konkurencji
- oceny potencjału innowacyjnego,

Zaufały nam organizacje zarówno z

- zestawienia ofert i kontaktów,

sektora komercyjnego jak i rządowego,

- monitoring branż i sektorów ,

z wieloma z nich współpracujemy

- monitoring informacji o przetargach,

regularnie, dostarczając zweryfikowane

- monitoring działań konkurencji,

informacje dla Zarządów i Kadry

- weryfikacja firm i kontrahentów

Managerskiej.

oraz inne zastawienia infobrokerskie.
Do każdego klienta podchodzimy
Nasz zespół posługuje się w sumie 11

indywidualnie i projektujemy analizy

językami: angielskim, francuskim,

i badania skrojone na miarę.

niemieckim, rosyjskim, ukraińskim,
czeskim, włoskim, portugalskim,
hiszpańskim, chińskim oraz norweskim.
Znak
jakości

Zapraszamy do zapoznania się
z naszym katalogiem
Patrycja Hrabiec-Hojda i Justyna Trzeciakowska
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PONAD 12 LAT DOŚWIADCZENIA

LISTA ZADOWOLONYCH KLIENTÓW

WŁASNY KATALOG ŹRÓDEŁ INFORMACJI

PRACUJEMY AŻ W 11 JĘZYKACH
REALIZACJA NIETYPOWYCH ZLECEŃ
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NASZE SPECJALIZACJE

PRODUKCJA
ŻYWNOŚCI

przykłady realizacji:
Analiza rynku
skrobi pszennej
Analiza rynku
zbóż ekspandowanych

INNOWACYJNE
TECHNOLOGIE

przykłady realizacji:
Ocena potencjału
innowacyjnego Małopolski
Zestawienie projektów B+R
w VBM

PRZEMYSŁ
przykłady realizacji:
Analiza rynku
gum elastomerowych
Analiza rynku
szlabanów przemysłowych

USŁUGI I
E-COMMERCE

ADMINISTRACJA
PUBLICZNA

przykłady realizacji:
Analiza rynku
rynku portali medycznych
Analiza rynku
usług tłumaczeniowych

przykłady realizacji:
Analiza rynku świadczeń
społecznych
w województwie
Zachodniopomorskim
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Usługa dedykowana przedsiębiorcom przygotowującym się do
wprowadzenia nowych produktów i usług oraz firmom
planującym wejście na rynki zagraniczne.

POTENCJAŁ
RYNKU

Realizując projekt, odpowiadamy na kluczowe pytania
dotyczące potencjału rynku, konkurencji, szans rozwoju
i barier, z jakimi trzeba się liczyć wchodząc na rynek.
Dostarczamy możliwie najbardziej aktualne dane wymiarujące i
charakteryzujące rynek, budujemy strategie rozwoju i strategie
marketingowe. Dokonujemy identyfikacji

KONKURENCJA

i profilowania konkurencji oraz potencjalnych partnerów do
współpracy.
Podstawę do opracowania analizy stanowi metodyka desk
research, uzupełniana o np. pogłębione wywiady z graczami
rynkowymi lub wywiady z ekspertami-naukowcami. Dzięki
temu nasze hipotezy zostają skonfrontowane z opiniami osób

SZANSE
ROZWOJU

będących bliżej rynku lub przyglądających się mu z perspektywy
świata nauki.
Nasza oferta dostosowana jest nie tylko do potrzeb dużych
podmiotów. Chętnie i z powodzeniem realizujemy projekty
także dla mikro przedsiębiorców, którym zależy na
podejmowaniu decyzji w oparciu o wiarygodne dane i
informacje.
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Badania rynku to usługa zbliżona do analizy rynku pod kątem celów,

BADANIA
CATI

jakie ma pomóc osiągnąć. Specyfiką badań rynku jest jednak
pozyskiwanie danych ze źródeł pierwotnych, a więc w zasadzie,
tworzenie tych danych.
Dla naszych Klientów realizujemy badania rynkowe, np.
- badanie metodą CATI (wywiadu telefonicznego);
- badanie metodą CAWI (ankiety online);

BADANIA
CAWI

- wywiad pogłębiony.
Wszystkie te badania służą pozyskaniu informacji bezpośrednio od
graczy rynkowych, osób i firm, które stanowią grupę docelową dla
oferowanych produktów i usług. Pozwalają na zrozumienie oczekiwań
potencjalnych odbiorców i trafne zdefiniowanie grup odbiorców.

WYWIADY
POGŁĘBIONE

Dla każdego projektu konstruujemy optymalną metodykę badania,
uwzględniającą zarówno potrzeby informacyjne jak i możliwości
naszego Klienta.
Zgromadzone w badaniu dane zostają przez nasz zespół poddane
analizie, a finalnie są też uzupełnione o dane i informacje pozyskane ze
źródeł wtórnych. Dzięki temu nasz Klient otrzymuje raport stanowiący

ANKIETY
TERENOWE

szeroki obraz analizowanego rynku, wraz z opiniami potencjalnych
partnerów lub klientów.
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NALIZY KONKURENCJI

Analiza konkurencji - podobnie jak analiza czy badanie rynku - to
usługa, której produkt wspiera podejmowanie decyzji
strategicznych w firmie. Realizując tego rodzaju projekt, w centrum
zespołu analityków stoi konkurencja naszego Klienta. Zarówno ta już

IDENTYFIKACJA
KONKURENCJI

zdefiniowana i dobrze znana jak i ta pośrednia oraz ukryta.
Projekt rozpoczynamy od identyfikacji konkurencji, jej segmentacji, by
na zaawansowanej analizie i profilowaniu poszczególnych firm
skończyć. Niekiedy w taki projekt wprzęgamy także elementy badań
rynku, by jak najlepiej zrozumieć mechanizm działania konkurencji.

SUBSTYTUTY
NA RYNKU

Badając konkurencję sprawdzamy informacje dotyczące działań
marketingowych, planów rozwojowych, strategii cenowych,
oferty produktowej, kondycji finansowej oraz struktury
powiązań.
Naszemu Klientowi dostarczamy szczegółowy raport z

PROFILE
FIRM

przeprowadzonej analizy.
Dokonujemy także analizy benchmarkingowej składającej się z
analizy porównawczej oraz identyfikacji dobrych praktyk. Dając w
efekcie wartościowy punkt wyjścia do podejmowania decyzji
strategicznych.
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KONDYCJA
FINANSOWA

MONITORING
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Monitoring branży to usługa dedykowana kadrze

PRZEGLĄD
PRASY

menedżerskiej i zarządzającej.
Naszym Klientom dostarczamy spersonalizowane
newslettery - regularne przeglądy prasy, danych
statystycznych, zasobów rządowych czy naukowych.
Praca nad monitoringiem informacji rozpoczyna się od

MONITORING
PRZETARGÓW

precyzyjnego zdefiniowania potrzeb Klienta i określenia,
jakie dane i informacje, w jakich odstępach czasu chce i
powinien otrzymywać.
W kolejnym etapie współpracy zespół Infobrokerskiej
dobiera źródła informacji i konfiguruje warsztat do
regularnego monitoringu.

PRZEGLĄDY
STATYSTYCZNE

Finalnie, nasz Klient otrzymuje skrojony na miarę, regularny
przegląd informacji dotyczących określonego tematu, np.
wybranego rynku, zagadnień prawnych albo
zestawienie wydanych w Polsce pozwoleń na budowę
obiektów określonego typu.
Potrzeby informacyjne naszych Klientów są bardzo

MONITORING
SOCIAL MEDIA

zróżnicowane, a naszym zadaniem i celem jest
zaoferowanie szytego na miarę narzędzia, pozwalającego
trzymać rękę na pulsie.
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Ocena

Potencjału
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Ocena potencjału innowacyjnego to jeden z kluczowych
elementów na etapie rozmowy o budowaniu
konkurencyjności firmy lub wprowadzeniu na rynek
nowego produktu lub usługi.

ANALIZY
PATENTOWE

Naszym Klientom dostarczamy analizy porównawcze
badań we wskazanym sektorze, zarówno w skali kraju
jak i w ujęciu globalnym. Identyfikujemy ekspertów,
jednostki naukowe, badawcze i inne podmioty
zajmujące się innowacjami w analizowanym obszarze.

ZASOBY
NAUKOWE

Oferujemy wsparcie w identyfikacji obszarów cechujących
się najwyższym potencjałem innowacyjnym, rozpoznajemy
i wskazujemy trendy oraz kierunki rozwoju.
Sprawdzamy w jakim stopniu produkt bądź usługa są
innowacyjne w skali globalnej.

PROJEKTY
B+R

Realizując tego rodzaju projekty, nawiązujemy współpracę
z ekspertami, w tym zarówno przedsiębiorcami jak i
naukowcami. Analizujemy szereg zasobów, także
komercyjnych, patentowych i naukowych, aby naszym
Klientom dostarczyć zestaw rzetelnych danych i informacji,
niezbędnych do podjęcia kluczowych decyzji.
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IDENTYFIKACJA
TRENDÓW

USŁUGI

INFOBROKERSKIE

(RESEARCH)

Nasze korzenie związane są z działalnością

WERYFIKACJA
FIRM

infobrokerską. Dlatego wspieramy Klientów w docieraniu
do informacji i danych, odpowiadając na bardzo
zróżnicowane potrzeby.
Na zlecenie weryfikujemy firmy i kontrahentów,
dostarczamy informacje o trendach rynkowych.

BAZY
WIEDZY

Przygotowujemy zestawienia: projektów B+R w
określonym obszarze realizowanych na skalę globalną,
zestawienia pozwoleń budowlanych, przetargów,
zamówień publicznych i in.
Każde z tego rodzaju zleceń wymaga indywidualnego
podejścia i skrojenia metodyki pozyskiwania danych i

TRENDY
RYNKOWE

informacji na miarę danego projektu i potrzeb Klienta.
Korzystając z naszego bogatego doświadczenia
realizujemy więc także nietypowe zlecenia, jak
opracowanie baz wiedzy na temat wybranej dziedziny.
Świadczymy także usługi researchu na zlecenie, czyli
działamy jako zewnętrzny dział infobrokerski

RESEARCH NA
ZLECENIE

wspierający pracę przedsiębiorstw.
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ZesPÓŁ

Infobrokerska.pl to zespół specjalistów: brokerów
informacji (researcherów), analityków rynku i
badaczy. Współpracujemy także z kilkunastoma
ekspertami, którzy angażują się w realizowane przez

12 LAT
PRAKTYKI

nas projekty, dzieląc się swoją specjalistyczną wiedzą
i doświadczeniem w konkretnych branżach.
Pracujemy na co dzień w 11 językach, dzięki czemu
możemy dla naszych Klientów realizować projekty
dotyczące wielu krajów, pozyskując informacje i dane
z wiarygodnych źródeł. W naszym zespole znajdują

RESEARCH
W 11 JĘZYKACH

się specjaliści o zróżnicowanych kompetencjach,
specjalizacjach i profesjach. Wszystkich nas łączy
natomiast umiejętność pozyskiwania trudno
dostępnych danych, przeprowadzania analiz
rynkowych czy weryfikacji informacji i radzenia sobie
z informacyjną manipulacją.

EKSPERCI
BRANŻOWI

Działając na rynku od lat, wciąż rozwijamy swoje
kompetencje, szkolimy się, by podnosić jakość
naszych usług.
Wierzymy, że zrealizowane wspólnie z nami projekty
pomogą Państwu podejmować słuszne decyzje i
osiągać zamierzone cele w biznesie.
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UNIKATOWE
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DOFINANSOWANE Z PARP
W ramach usług dofinansowanych przez PARP,
przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z
naszych usług doradczych w niższych cenach.
Dofinansowane może obejmować analizę i badania
rynku, analizę konkurencji, analizy proinnowacyjne
lub usługę infobrokerską. Może to być także
program mieszany, skonstruowany z modułów
różnych naszych szkoleń. W przypadku
specyficznych potrzeb Państwa firmy, dostosujemy
program szkolenia do zdefiniowanych wymagań.
Więcej informacji o dofinansowaniu znajduje
się w Bazie Usług Rozwojowych PARP.

MAŁOPOLSKIE STANDARDY USŁUG
EDUKACYJNO-SZKOLENIOWYCH
Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES)
określają wymagania, jakie muszą spełniać podmioty świadczące usługi
dofinansowane przez PARP. Od czerwca 2018 roku, Infobrokerska.pl
posiada certyfikat MSUES, który potwierdza nasze kompetencje w
zakresie doradztwa biznesowego i usług szkoleniowych. Nasze usługi –
choć certyfikowane w Małopolsce – dedykowane są przedsiębiorcom z
całej Polski.
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OPINIE

Dzięki dobrze zorganizowanej współpracy i profesjonalnemu podejściu zespołu
Infobrokerskiej do realizacji naszego zlecenia, zdecydowaliśmy się na
kontynuację projektu i stałą, regularną współpracę.
Serdecznie polecam współpracę z firmą Infobrokerska.pl każdemu, komu zależy
na oszczędności czasu pracowników i kosztów oraz otrzymaniu informacji
dostosowanych do potrzeb firmy.
Adam Szarwiło
Krajowy Kierownik Sprzedaży
Green Steam Polska

Zrealizowana usługa przyspieszyła proces rozpoznania rynku oraz
pomogła w podjęciu decyzji dla przedsiębiorstwa. Współpraca z
zespołem Infobrokerskiej.pl przebiegała w bardzo sprawny sposób, a
projekt został zrealizowany w terminie i zgodnie z założeniami. Dlatego
też polecam współpracę z Infobrokerska.pk w ramach analiz
rynkowych.
Tomasz Szyszka
Polcomm

Zrealizowana usługa pozwoliła na ocenę potencjału zakładanego scenariusza
rozwoju oraz pomogła w podjęciu decyzji. W trakcie współpracy zespół
Infobrokerskiej wykazał się dużą elastycznością i zaangażowaniem w realizowany
projekt, dlatego polecam usługi tej firmy.
mgr inż. Artur Marcinkiewicz
Dyrektor zarządu
Zakłady Automatyki Kombud SA
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K L I E N C I*

WYBRANE FIRMY

:

Zakłady Automatyki Kombud S.A.
Fundacja Klaster Life Science
Polcomm
MIA Shop Concept Sp. z o.o.
Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o.
ConQuest Consulting
Urząd Marszałkowski Województwa
Zachodniopomorskiego
Green Steam Sp. z o.o.
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Meest Group Sp. z o.o.
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
MGBI Sp. z o.o.

* - wybrana lista klientów, referencje dostępne na życzenie
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REALIZUJEMY

PRAKTYCZNE

SZKOLENIA:

OSINT (BIAŁY WYWIAD W BIZNESIE)

Szkolenie pozwala na podniesienie kompetencji pracowników w zakresie weryfikacji
firm i kontrahentów, ustalania powiązań między podmiotami oraz identyfikacji źródeł
otwartych do wykorzystania w celach biznesowych.
Zalecane dla działów: bezpieczeństwa, compliance, strategicznych i badawczorozwojowych oraz działów zakupowych

POZYSKIWANIE INFORMACJI

Szkolenie podnosi umiejętności w zakresie zaawansowanego korzystania z metod
Google hacking, baz statystycznych oraz zasobów deep web. Pozwala na przyśpieszenie
wyszukiwania i pozyskiwania informacji.
Zalecane dla działów: marketingu, HR-owych, badawczo-rozwojowych, analitycznych
oraz dla asystentów i sekretarek.

WERYFIKACJA INFORMACJI

Szkolenie wprowadza w świat weryfikacji informacji, pozwala nabyć umiejętności
przydatne w walce z fake news, dezinformacją i fałszywą informacją.
Zalecane dla działów: bezpieczeństwa, strategicznych i odpowiedzialnych za
weryfikację kontrahentów oraz kadry managerskiej.

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

Szkolenie rozwija umiejętności bezpiecznego korzystania z zasobów sieci, pokazuje
metody zabezpieczania informacji biznesowych. Dedykowane jest osobą nie będącym
informatykami. Całość została przygotowana w bardzo praktyczny sposób z
możliwością wdrożenia od zaraz w firmie.

Sprawdź ofertę na www infobrokerska pl szkolenia
.
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