Analýza reálného podnikatelského
potenciálu města v porovnání s názory
podnikatelů

informace v souvislostech

Tušili jste, že:
	v Ostrově je podíl cizinců mezi podnikateli 28krát vyšší než v Odrách?
	v Říčanech stoupl meziročně počet obyvatel o 3,8 % a v Karviné klesl o 2,1 %?
	v Týnu nad Vltavou nebyl zkolaudován žádný byt, zatímco v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi
přibylo 16,19 bytu na 1000 obyvatel?
	v Lipníku nad Bečvou připadá na 1000 obyvatel 53 míst v mateřské škole a v Orlové 25?
	v Mikulově připadá na 1 lékaře 2592 a v Žatci 947?
	radnice v Konicích investuje ze svého rozpočtu 56 %, zatímco v Moravských Budějovicích jen 2,41 %?
	poměr rozpočtového přebytku k majetku obce je v Jablunkově 5,85 % a v Liberci rozpočtový deficit
k majetku -9,79 %?

A jak je na tom vaše město
ve více než 50 kritériích?
Podnikatelské prostředí | Kvalita lokality | Podmínky
pracovního trhu | Přístup veřejné správy
Cenové podmínky a poplatky | Průzkum mezi podnikateli

Kvalitu garantujeme na základě:
posouzení více než 20 tisíc dat z nezávislých ale i vlastních zdrojů (ČSÚ, MF ČR, Merces.cz, MPSV ČR,
Ústav pro informace ve vzdělávání, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR),
údajů za 205 obcí České republiky a 22 městských částí hlavního města Prahy,
realizací největšího průzkumu mezi podnikateli v ČR, kterého se zúčastnilo přes 10 tis podnikatelů,
spolupráce s Národní ekonomickou radou vlády (NERV), která při své závěrečné zprávě pracovala s daty
a analýzami, které byly určeny pro největší srovnávací výzkum podnikatelských podmínek Město pro byznys,
spolupráce s Hospodářskou komorou České republiky.
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Vyhodnocení kvality komunikace městského úřadu
s podnikateli v konfrontaci s názory podnikatelského sektoru

Analýza reálného podnikatelského potenciálu města
v porovnání s názory podnikatelů

	Odpovídají vaši úředníci na elektronické dotazy kvalitně a rychle? Jsou vaše interní
procesy efektivní? Jak hodnotí vaši emailovou komunikaci samotní podnikatelé?

	Jsou ve vašem městě dobré podmínky pro podnikání? Víte, jak vypadá skladba
podnikatelů ve vašem městě?

	Nabízíte dostatečný rozsah úředních hodin?

	Odpovídají názory místních podnikatelů reálné skutečností? Dokáže vaše radnice
splnit očekávání místního podnikatelského sektoru?

	Znáte trendy v komunikaci s podnikateli, které se objevují na internetových
stránkách radnic?
	Jsou na vaši radnici místní podnikatelé přísní, mají oprávněné výhrady,
nebo jim poskytujete vyšší služby, než od vás očekávají?
	Jak jsou vaše webové stránky přehledné?
Vyhodnotíme úroveň komunikace prostřednictvím přehlednosti internetových stránek, rozsahu úředních
hodin či rychlosti a kvality elektronické komunikace ve srovnání s 227 radnicemi i s průměrem za kraj i celou
ČR. Tato objektivní data pak srovnáme s názory místních podnikatelů ve vašem městě a zjistíme, zda mají
místní podnikatelé k vaší radnici oprávněné výhrady či jen nereálná očekávání. Výslednou analýzu tak
můžete použít pro vylepšení komunikace s místními podnikateli a zároveň i jako podklad pro
vyhodnocení spolupráce mezi radnicí a podnikatelskou veřejností.

Zjistěte, jak se podniká firmám a živnostníkům ve vašem městě.
Vyhodnotíme podnikatelský potenciál na základě více než 20 tisíc dat, všechny údaje očistíme
od dat za Prahu a srovnáme Vaše město s dalšími 204 trojkovými obcemi na základě 62 klíčových
ukazatelů, které jsou důležité pro rozvoj podnikání. Vedle vyhodnocení samotného podnikatelského
prostředí porovnáme pracovní trh, přístup radnice, kvalitu lokality, nastavení poplatků i úroveň cen.
To vše zkonfrontujeme s postoji podnikatelů a vyhodnotíme, zda jejich názor odpovídá skutečnosti.
Výslednou analýzu tak můžete použít pro tvorbu strategických dokumentů a zároveň i jako
podklad pro komunikaci s podnikatelským sektorem.
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Dostanete od nás:
 OZBOR obsahu a zpracování INTERNETOR
VÝCH stránek z pohledu podnikatelů

 ONITORING a srovnání ÚŘEDNÍCH HODIN
M
s 227 radnicemi ČR

 OSTAVENÍ vašeho města mezi NEJLÉPE
P
a NEJHŮŘE hodnocenými ORP

 ompletní VYHODNOCENÍ profesní úrovně
k
ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

SROVNÁNÍ vašeho města s KRAJEM i celou ČR
 dkrytí SILNÝCH a SLABÝCH stránek v komuo
nikaci města

Kvalitu garantujeme na základě:
posouzení více než 20 tisíc dat z nezávislých ale i vlastních zdrojů (ČSÚ, MF ČR, Merces.cz, MPSV ČR,
Ústav pro informace ve vzdělávání, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR),
údajů za 205 obcí České republiky a 22 městských částí hlavního města Prahy,
realizací největšího průzkumu mezi podnikateli v ČR, kterého se zúčastnilo přes 10 tis podnikatelů,
spolupráce s Národní ekonomickou radou vlády (NERV), která při své závěrečné zprávě pracovala s daty a analýzami,
které byly určeny pro největší srovnávací výzkum podnikatelských podmínek Město pro byznys,
spolupráce s Hospodářskou komorou České republiky.

Zavolejte nebo napište na uvedený kontakt. Nabízíme každoroční
aktualizaci dat a cenové zvýhodnění v případě objednání více
produktů současně.
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Dostanete od nás:

 íce než 35 stran informací spolu
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JAK ZÍSKAT AKTUÁLNÍ DATA PRO VAŠE MĚSTO?
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Sledujeme, testujeme a hodnotíme:

Radka Bříštělová
projektová specialistka
Tel.: 233 014 052 / Mobil: 777 923 447
E-mail: radka.bristelova@datank.cz

více než 200 stran informací a komentářů
spolu s více než 170 GRAFICKÝMI přehledy
přesné hodnocení vašeho města za každé
z 62 KRITÉRIÍ i s vyjádřením samotných
podnikatelů v rámci KRAJE i celé ČR

OČIŠTĚNÍ všech výstupů od VLIVU hl. města Prahy
SROVNÁNÍ s nejlépe a nejhůře hodnocenými
městy za každé kritérium
analýzu SILNÝCH a SLABÝCH stránek vašeho
města

Kvalitu garantujeme na základě:
posouzení více než 20 tisíc dat z nezávislých ale i vlastních zdrojů (ČSÚ, MF ČR, Merces.cz, MPSV ČR, Ústav pro
informace ve vzdělávání, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR),
údajů za 205 obcí České republiky a 22 městských částí hlavního města Prahy,
realizací největšího průzkumu mezi podnikateli v ČR, kterého se zúčastnilo přes 10 tis podnikatelů,
spolupráce s Národní ekonomickou radou vlády (NERV), která při své závěrečné zprávě pracovala s daty a analýzami,
které byly určeny pro největší srovnávací výzkum podnikatelských podmínek Město pro byznys,
spolupráce s Hospodářskou komorou České republiky.

JAK ZÍSKAT AKTUÁLNÍ DATA PRO VAŠE MĚSTO?

Zavolejte nebo napište na uvedený kontakt. Nabízíme každoroční
aktualizaci dat a cenové zvýhodnění v případě objednání více
produktů současně.
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