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JAK UWOLNIĆ POTENCJAŁ 
GOSPODARCZY RYNKÓW 

WSCHODZĄCYCH.



zadanie zbierania 
szczegółowych informacji, 
analiz przedsiębiorstw, 
branż z rynków 
wschodzących.

EMIS obserwuje i dobiera 
trudno dostępne informacje 
z rynków wschodzących 
oferując m.in. aktualności, 
dane badawczo-
analityczne, porównania 
grup rówieśniczych. Nasi 
analitycy zbierają 
informacje bezpośrednio z 
rynków wschodzących 
przesyłając raporty 
zawierające bezcenne 
ekspertyzy i informacje o 
lokalnych 
uwarunkowaniach.

Dzięki unikalnej kombinacji 
własnych analiz oraz 
globalnych i lokalnych 
źródeł EMIS dostarcza 
wszystko, czego potrzebują 
Nasi Klienci, by skutecznie 
rozwijać działalność na 
ponad 125 rynkach 
wschodzących.

Rynki wschodzące 
nadal oferują wiele 
możliwości, ale i 
wyzwań. Szybki 

rozwój gospodarczy i 
sprzyjająca sytuacja 
demografi czna sprawiają, 
że są to atrakcyjne obszary 
do nowych inwestycji i 
ekspansji biznesu. Z kolei 
kruchość tych gospodarek, 
niestabilność polityczna i 
skomplikowane środowisko 
biznesowe wiążą się z 
dodatkowym ryzykiem.

W celu podejmowania 
właściwych decyzji 
inwestycyjnych na rynkach 
wschodzących, potrzebne 
są odpowiednie narzędzia. 
Profesjonaliści potrzebują 
stałego dostępu do 
precyzyjnych, bieżących 
informacji, analiz i 
aktualności. EMIS jest 
doskonałym rozwiązaniem 
dla tych potrzeb.

Od ponad 20 lat nasi 
klienci powierzają nam 

Analiza możliwości biznesowych.   
Mądrzejsze decyzje inwestycyjne w Twojej fi rmie.

Stały dostęp do najrzetelniejszych analiz 
rynków wschodzących.

KRAJE

BRANŻE
PRZEDSIĘBI-

ORSTWA

EMIS: fakty

rynków wschodzących
z informacjami obejmującymi
najnowsze doniesienia,
opracowania badawcze i 
statystyki makroekonomiczne

125+

250+
branż z informacjami
obejmującymi najnowsze 
doniesienia, opracowania 
badawcze, statystyki i prognozy

profi li przedsiębiorstw
prywtanych i publicznych, w 
tym ponad 875 000 z danymi 
fi nansowymi

1.3M+



EMIS.com
Jedna platforma analizy informacji o przedsiębiorstwach, 
przemyśle i krajach na rynkach wschodzących.

raporty, EMIS.com daje Tobie 
kontrolę nad wybranymi 
przez Ciebie informacjami 
z serwisu. Ty decydujesz, 
która część świata interesuje 
Ciebie i jak są porządkowane 
wybrane przez Ciebie 
informacje.

Zaawansowane i 
spersonalizowane narzędzia 
ułatwiają sortowanie i 
analizę dużych ilości danych. 
Dodatkowo masz też do 
dyspozycji bogatą bazę 
z informacjami o fuzjach i 
przejęciach.

Jakich narzędzi używają 
eksperci do analizy, 
monitorowania 
i wyszukiwania 

możliwości rozwoju na rynkach 
wschodzących?

EMIS.com: Źródło 
najdokładniejszych danych 
rynkowych oparte na 
własnych i zewnętrznych 
analizach - profesjonalne 
narzędzia niezbędne w twoim 
przedsiębiorstwie.

Niezależnie od tego czy 
porównujesz dane, zbierasz 
informacje czy tworzysz 

EMIS: fakty

9 000+ publikacji
Analizy własne i sprawdzone 
informacje od renomowanych 

dostawców

1.3M+

Ponad 1,3 mln profili 
przedsiębiorstw  

prywatnych i publicznych, w 
tym ponad 875 000 z danymi 

finansowymi

Ponad 540 000
raportów badawczych

publikowanych każdego roku

Ponad 58 000 profili sektorów
publikowanych każdego dnia

Ponad 250 działów branżowych
z informacjami, statystykami i 

prognozami

Ponad 100 000 informacji 
o fuzjach i przejęciach 

oraz aktywności na rynku 
kapitałowym

popartych własną analizą, 
wyceną i prognozami

DoSkonalE DobranE 

InforMacjE. IntuIcyjny 

IntErfEjS oraz profESjonalny 

zESpół gotowy Do poMocy o 

każDEj porzE.

– analItyk, MErrIll lyncH



EMIS: CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

SERWIS EMIS: w liczbach
Bieżące analizy z najbardziej zaufanych 
źródeł na świecie. Z nami nie ominie Cię 

żadna szansa na rozwój.

DwIE trzEcIE 

powIErzcHnI 

naSzEj planEty 

pokrywa woDa. 

rESztę pokrywa 

EMIS.

– nortHgaS, roSja

Europa Wschodnia 
i Azja Centralna

262
branż

29
głównych rynków 

wschodzących

900,000+
 profi li przedsiębiorstw

Azja

233
branż

22
głównych rynków 

wschodzących

538,000+
 profi li przedsiębiorstw

Bliski Wschód
& Afryka

210
branż

49
głównych rynków 

wschodzących

80,000+
 profi li przedsiębiorstw

Ameryka Łacińska

180
branż

25
głównych rynków 

wschodzących

163,000+
 profi li przedsiębiorstw



KLIENCI SERWISU EMIS:
własnymi słowami
Daje przewagę konkurencyjną. Oferuje szybszy dostęp do informacji. Pozwala 
podejmować bardziej trafne decyzje. Daje więcej szans na rozwój własnego biznesu. 
Dziesiątki tysięcy klientów z całego świata codziennie polega na analizach EMIS.

waSzE narzęDzIE jESt 

nIEzbęDnE by DzIałać 

na tycH rynkacH. 

SzczEgółowość analIz 

nIE Ma SobIE równycH.

– caStlEton HolDIngS,  
waSHIngton

Serwis EMIS
pomaga:
Z platformy Serwisu EMIS 
korzystają największe światowe 
korporacje i instytucje z 
sektora prywatnego, a także 
publicznego, do szczegółowej 
analizy rynków wschodzących. 
Serwis EMIS ma zastosowanie 
w wielu obszarach działalności 
tych instytucji.

Z Serwisu EMIS 
korzystają między innymi:
Instytuje akademickie

Banki komercyjne

Firmy konsultingowe

Korporacje

Ambasady

Instytucje rządowe

Towarzystwa ubezpieczeniowe

Banki inwestycyjne

Kancelarie prawnicze

Doradcy ds. fuzji i przejęć

Domy mediowe

Prywatne spółki kapitałowe

Przykładowe funkcje oraz 
sekcje informacyjne 
Serwisu EMIS, z których 
korzystają Klienci:
Zarządzanie aktywami

Audyty

Rozwój Firmy

Finanse korporacyjne

Kredyty i pożyczki

Doradztwo prawne i finansowe

Relacje inwestorskie

Fuzje i przejęcia

Badania rynku

Marketing i Public relations

Badania i analizy

Zarządzanie ryzykiem

Planowanie strategiczne

Trendy i finansowanie 
projektów

wyjątkowE właSnE analIzy 

EMIS Dają ogląD DynaMIkI 

rynków wScHoDzącycH.

– InVEStMEnt aDVISor,
Dow jonES



O SERWISIE EMIS
EMIS powstał w 1994 roku, początkowo pod nazwą 
ISI Emerging Markets. W roku 1999 został przejęty 
przez Euromoney Institutional Investor PLC. 
EMIS jest obecnie wykorzystywany przez fi rmy 
z całego świata i oferuje analizy przdsiębiorstw, 
branż przemysłowych i krajów na rynkach 
wschodzących.
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