Сдружение „ПроИнтЕкс”
град Пазарджик,
ул. „Червен Стоян“ №5
ЕИК: 177129585

ПРЕПОРЪКА
Сдружение „ПроИнтЕкс ” издава настоящата препоръка в удостоверение на
това, че „ХЮМАНКОНСУЛТИНГ“ ЕООД, като изпълнител по Договор за
„Консултантски услуги, включващи Обособена позиция 1: Изследване и
анализ на таргетирани пазари и Обособена позиция 2: Разработване на
стратегия за интернационализация“, в периода от 08.02.2019 г до 02.05.2019 г.
предостави качествено и в срок следните услуги:
- Консултантски услуги за изследване и анализ на таргетирани пазари –
концепция за таргетиране, методология за проучване, анализ, управление на
риска, реалистични възможности, препоръки за: реализирането на продуктите,
избор на правилния пазар за проникване, метод на навлизане на пазара, момент за
действие и маркетингова програма.
Определяне на институции и подкрепящи организации, разработване на нови
нестандартни таргет групи, търсене и прилагане на ЕКО практики, зелена енергия,
оползотворяване на отпадъците.
Анализ на дистрибуционни канали и логистична мрежа.
Консултантски
услуги
за
разработване
на
стратегия
за
интернационализация – разработване на SWOT анализ на настоящето ниво, в
което се намира клъстера, анализ на международни мрежи и партньори и
механизми за включването на клъстера. Разработване на методология за
Управление на риска.
Разработване на стратегически план. Посочване и отчитане на рисковете и
пречките, улесняване на вземането на решение за реализиране на потенциални
партньорства и включването в международни мрежи. Определяне и посочване на
институции и подкрепящи организации, проучване и прилагане на международни
еко стандарти, разработване на план за социално-корпоративна отговорност към
околната среда и лансиране на дейности по него пред партньорите, обмяна на идеи
с партньорите по темата и внедряване.
„ХЮМАНКОНСУЛТИНГ“ ЕООД и експертите от екипа показаха отлични
умения при справяне с възложените задачи. Доказаха, че притежават богат опит,
висок професионализъм и компетентност.
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Бихме желали да декларираме нашето задоволство от съвместната ни
работа и да препоръчаме „ХЮМАНКОНСУЛТИНГ“ ЕООД, като надежден партньор
при изпълнение на дейности свързани със събиране и анализ на информация,
проучвания, анализи и прогнози, съставяне на планове, стратегии и др. документи.
Настоящата референция се издава на „ХЮМАНКОНСУЛТИНГ“ ЕООД с цел да
послужи, където е необходимо.

Емилия Паунова
Председател на УС
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