APIE STATISTIKOS IR ANALITINIŲ DUOMENŲ BAZĘ...
Passport duomenų bazėje pateikiami duomenys
apie:
• pramonės šakas, šalis ir vartotojus;
• tarptautinį verslą ir prekybą;

• ekonomiką, socialinius mokslus,
 humanitarinius mokslus;
• tarptautinius santykius, keliones ir turizmą;
• viešbučių valdymą ir maisto produktų rinkodarą.
- Informacija apie šalis:
• tarptautiniu mastu palyginami demografiniai,
ekonominiai ir kiti šalių statistiniai duomenys
 iki 2030 m.;
• verslo aplinkos analizė ir ekonomikos
 perspektyvos;
• šalies ir regionų profiliai.

- Informacija apie ūkio šakas:
• rinkos dydžio duomenys plataus vartojimo
 prekėms;
• pramonės analizė ir sektorių ataskaitos;
• įmonių profiliai, prekybinių ženklų ir
kompanijų dalys.
- Informacija apie vartotojus:
• išsami pajamų, išlaidų ir gyvenimo
 būdo statistika;
• gyvenimo būdo analizė ir demografinė padėtis;
• sparčiai augančios vartojimo tendencijos ir
požiūris.

PAIEŠKOS GALIMYBĖS...
Passport duomenų bazėje galima pasinaudoti keliais paieškos būdais:
•

•

•

•

•

•

Paieška pagal kategorijas (Categories and Topics);
Kompanijų paieška (Companies);
Prekės ženklų paieška (Brands);
Įpakavimo rūšių paieška (Packaking);
Įvairių pakuočių uždarymų paieška (Closure);
Paieška pagal gyvenimo būdo sritį (Lifestyles).

Paieška pagal kategorijas
Paieška atliekama pasirenkant
dominančias kategorijas, kurias dar galima
išskleisti (hierarchinis išdėstymo būdas).

Paieška pagal pramonės šaką, ekonomiką, vartotojus ir kompanijas (Industries, Economies, Consumers,
Companies)
Kiekvienas skirtukas leidžia lengvai pasirinkti
dominančią sritį apie pramonės šakas,
ekonomiką vartotojus bei kompanijas.

Paieška pagal raktinius žodžius (Find Analysis, Statistics and more...)
Konkretinkite užklausą naudodamiesi
loginiais operatoriais (AND, OR, NOT).
AND (ir) – detalizuoja paiešką ir užtikrina, kad 2 ar
daugiau reikšminių žodžių būtų rastame dokumente;

OR (arba) – išplečia paiešką ir padidina paieškos
rezultatų skaičių. Dažnai loginiu operatoriumi
OR sujungiami žodžiai – sinonimai;

Vizualizacijos (Search Dashboards)
Vizualizacijos skirtos peržiūrėti
pramonės šakų, ekonomikos ir vartotojų
naujausias tendencijas.

NOT (ne) – operatorius NOT pašalina
dokumentus, kuriose yra nepageidaujamų
žodžių.

REZULTATŲ PATEIKIMAS IR REDAGAVIMAS...

Rezultatus lengvai redaguosite pakeisdami laikotarpį, kategorijas, geografinę padėtį ir pan.
Rezultatai pateikiami MS Excel, Adobe PDF (Dashboards skyrelyje ir MS PowerPoint) formatais.

Rezultatus galima atsispausdinti, išsisaugoti savo kompiuteryje.

PAGALBA NAUJIEMS PASSPORT DUOMENŲ BAZĖS VARTOTOJAMS...
Daugiau informacijos (anglų k.) apie šią duomenų bazę, jos turinį, dažniausiai užduodamus klausimus,
paieškos galimybes ir kt. galite pasiskaityti ir pasižiūrėti mokomąjį video įrašą paspaudę
mygtuką.
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