Agencja badawcza PBS
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Sopot, czerwiec 2016
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Szanowni Państwo,
zapraszamy Państwa do zapoznania się z portfolio naszych usług.
Mamy nadzieję, że nasze kompetencje oraz wieloletnie doświadczenie w badaniach zachęcą
Państwa do nawiązania współpracy z naszą agencją.
Serdecznie zapraszamy do dalszego kontaktu, który umożliwi nam przygotowanie dla Państwa
zindywidualizowanej oferty, odpowiadającej na Państwa cele badawcze.
Z poważaniem,
zespół PBS
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Główny zakres działalności:

PBS
to największa agencja
badawcza z polskim kapitałem.
Od lat w pierwszej dziesiątce
najlepszych firm w Polsce.*
* Audyt przychodów firm
badawczych 2015,
OFBOR.

PBS jest agencją badawczą świadczącą kompleksowe
usługi badawcze i konsultingowe w zakresie badań
rynkowych i społecznych.

Członkostwo w organizacjach:
PBS jest członkiem założycielem Organizacji Firm
Badania Opinii i Rynku (OFBOR), a jej pracownicy
zasilają szeregi Polskiego Towarzystwa Badaczy
Rynku i Opinii (PTBRiO). Jest także członkiem
Business Centre Club (BCC) oraz międzynarodowej
organizacji ESOMAR.

Certyfikaty:
PBS posiada certyfikaty Programu Kontroli Jakości
Pracy Ankieterów (PKJPA) we wszystkich kategoriach
badań oraz Programu Kontroli Jakości Bezpieczeństwa
Informacji (PKJBI). Od 2014 r. PBS posiada również
status Centrum Badawczo-Rozwojowego.
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Jesteśmy blisko
Centrala
81-812 Sopot
ul. Junaków 2
Tel.: (48-58) 550 60 70
Fax: (48-58) 550 66 70
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Biuro Świemirowska
81-877 Sopot
ul. Świemirowska 3
Tel.: (48-58) 555 45 55

Jesteśmy elastyczni
i cały czas dostępni dla Klienta.
Telefon i mail nie wystarczy?
Umówmy się na
telekonferencję!

Niestraszne są nam odległości
międzymiastowe.
Potrzeba spotkania się we Wrocławiu?
Przyjedziemy! Z Warszawy, jak i z Sopotu!
Biuro w Warszawie
00-654 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 101/51
Tel.: (48-58) 555 45 98
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Nasza misja - Partner In Business Strategies
partnerstwo

współpracując
z Klientami,
uczestniczymy we
wszystkich etapach
procesu badawczego,
od diagnozy
problemów po
rekomendacje
i wdrożenie nowych
rozwiązań

innowacyjność

będąc na bieżąco
z trendami rynkowymi,
stale wdrażamy nowe
rozwiązania
badawcze
i udoskonalamy
istniejące

branżowa
specjalizacja

nasi pracownicy, poza
kompetencjami
badawczymi,
posiadają wiedzę
ekspercką o
poszczególnych
branżach

szycie na
miarę

każdy projekt to
osobne wyzwanie we współpracy
z Klientami tworzymy
optymalne
rozwiązania,
dopasowane do ich
potrzeb i możliwości
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PBS w liczbach
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PBS w liczbach:
1

25

1200

największa polska
firma badawcza

lat na rynku

klientów zaufało nam
do tej pory

20 000

9 000

430 000

godzin wywiadów
telefonicznych rocznie

km przeleciał nasz ankieter
realizując badanie w Pekinie

co roku pytamy
o zdanie

9

2

Nasi Klienci

telekomunikacja
energetyka

finanse i
ubezpieczenia

transport i
turystyka

FMCG

handel

dobra trwałe
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Nowoczesne podejście do badań
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Nowoczesne badania ilościowe

Badania na
tabletach

Loggery GPS

Kontrola na
podstawie
zdjęć i
lokalizacji GPS

Transkrypcje
wywiadów
telefonicznych

Mobilne studio
CATI

Nowoczesne badania jakościowe

Etnografia,
badania
in-home oraz
przy półce
sklepowej

Analiza
zwyczajów,
postaw i
poszukiwanie
insightów,
innowacji

Wywiady
grupowe
on-line

Bulletin Board
Discussion
na platformie
internetowej

Własne produkty

PBS Loyalty
Benchmark

Wywiady z
eksploracją
ukrytych
motywacji
i potrzeb

Mobilna
etnografia
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Innowacje w PBS
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Produkty, które wyróżniają PBS

PBS realizuje badania
rynku
od 1990
r,
współpracując z wieloma wiodącymi organizacjami
z różnych branż – m.in. telekomunikacyjnej,
energetycznej czy finansowej.
Jako agencja z dużym doświadczeniem i silną marką
na rynku obserwujemy trendy i wdrażamy
innowacje. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
naszych klientów i zmieniającemu się rynkowi,
oprócz
standardowych
technik
badawczych
wprowadzamy do oferty nowe produkty.
Wśród innowacyjnych rozwiązań w PBS można
znaleźć między innymi:
o OmniPBS - najszybszego omnibusa B2C na rynku,
o omnibusa B2B,
o badanie PR Barometer,
o raporty PBS Loyalty Benchmark
o wypracowaną metodologię badań Customer
Experience,
Rozwiązania zostały opisane szerzej na kolejnych
stronach oferty.
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Badania omnibusowe w PBS

OmniPBS
OmniPBS to cykliczne, przeprowadzane 4 razy w
miesiącu,
badanie
ilościowe
realizowane
na ogólnopolskiej próbie n= 1000, reprezentatywnej
dla mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.
Syndykatowy charakter OmniPBS umożliwia naszym
Klientom realizację zarówno dużych projektów, jak i
krótkich, składających się z kilku pytań.
OmniPBS to przede wszystkim:
o Najszybszy omnibus f2f na rynku,
o Sprawdzone i stałe procedury,
o Precyzja i wysoka jakość,
o Oszczędność i kontrola kosztów
o Bogata metryczka
Omnibus B2B
PBS od stycznia 2016 prowadzi badanie na
reprezentatywnej próbie firm w Polsce. Wielkość
próby wynosi 1000 firm w podziale na 650 firm 0-9,
250 firm 10-49 i 100 firm powyżej 50 zatrudnionych.
Badanie prowadzone jest techniką CAPI i odbywa
się w drugim lub trzecim tygodniu każdego miesiąca.
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Pełną ofertę OmniPBS mogą Państwo
obejrzeć tutaj [link w obrazku]:
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PBS Loyalty Benchmark
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Na podstawie bogatej metryczki OmniPBS przygotowujemy raporty syndykatowe dla naszych Klientów.
Raport PBS Loyalty Benchmark pozwalają Zamawiającym na uzyskanie obszernych informacji z
interesujących ich branż w cenie znacznie niższej niż przeprowadzenie dedykowanego badania.

?

co to jest Loyalty Benchmark

?

finanse i bankowość, ubezpieczenia,
AGD, usługi GSM, sieci handlowe,
sklepy DIY i wiele innych

Loyalty Benchmark jest badaniem
satysfakcji i lojalności klientów.
Projekt realizowany jest w trybie
ciągłym w ramach

?

z kim rozmawiamy
co dwa tygodnie rozmawiamy
z 1000 Polaków

jakie branże obejmuje projekt

?

jaki jest zakres zagadnień
satysfakcja, lojalność, korzystanie,
posiadanie,
ocena kontaktów
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to prowadzone przez PBS badanie satysfakcji dziennikarzy biznesowych
ze współpracy z biurami prasowymi, rzecznikami i menadżerami
największych polskich firm i organizacji.
Badanie realizowane jest raz do roku, w okolicach czerwca.
Dzięki PR Barometer można…
W obiektywny i mierzalny sposób
przedstawiać osiągnięcia biura
prasowego

Reagować na potrzeby
mediów i wyprzedzać
problemy

Lepiej zrozumieć działanie
mediów i ich potrzeby

Poznać wizerunek
organizacji wśród
dziennikarzy

Stale poprawiać relacje z dziennikarzami
biznesowymi

Poznać dobre praktyki PR
i uczyć się od najlepszych

Ustalać szczegółowe cele biura
prasowego
i monitorować ich osiąganie

Porównać się
z konkurencją
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Customer Experience

Prezentacja firmy
PBS, 2016

Potrzeby i zachowania
klientów ewoluują,
w konsekwencji zmieniają się też potrzeby w zakresie
obsługi, Klient staje się coraz bardziej świadomy
swych praw i możliwości – co w konsekwencji
sprawia, że firmy chcące pozostać konkurencyjnym
na rynku powinny uwzględniać ten proces w swojej
strategii rozwoju. Coraz wyraźniej zarysowuje się
tendencja do koncentrowania strategii i obszarów
działania firmy na kliencie – Customer Centricity.
Trudno się nie zgodzić ze stwierdzeniem, że
budowanie trwałych relacji z klientami wymaga
dostarczania
najlepszych
i
wyjątkowych
doświadczeń związanych z korzystaniem z produktu
/ usługi i marką dostawcy.
To właśnie strategia oparta na
podejściu Customer Experience jest
obecnie podstawą do budowy
przewagi
konkurencyjnej.
Zarządzanie Customer Experience
staje się kolejnym imperatywem na
współczesnym rynku.
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PBS realizuje badania Customer Experience na
podstawie
samodzielnie
wypracowanej
i sprawdzonej metodologii.
W ramach metodologii CEX badamy, obserwujemy,
prowadzimy warsztaty, tworzymy mapy, wykonujemy
analizy, dostarczając naszym Klientom informacji:

Jak modelować zachowania klienta
i/lub organizacji?
Gdzie występują główne „punkty styku”
i „momenty prawdy”?
product

service
Customer
Experience

Jakie są doświadczenia klientów?

techniki badawcze
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Ilościowe techniki badawcze
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CAPI i PAPI

CAPI / PAPI

Omnibus

Duża siatka

CAPI

• Posiadamy 220 aktywnych
ankieterów CAPI.
• Profesjonalna koordynacja bezpośrednie przełożenie na
technologię prowadzenia
wywiadów i jakość pracy
ankieterów.
• Badania na reprezentatywnej
próbie n=1000 wykonujemy
nawet w 3 dni robocze.

CATI

CAWI

Nowoczesna
platforma

CAPI CADAS

• Bezbłędna realizacja długich i
skomplikowanych kwestionariuszy.
• Elastyczna forma prezentacji
materiałów audio – video.
• Możliwość stosowania metody
badania materiałów wizualnych mapy cieplne.
• Ścisła kontrola ankieterów,
nagrywanie wywiadów.
• Dostęp do Internetu 3G w 100
laptopach CAPI.
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Ilościowe techniki badawcze
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CATI

CAPI / PAPI

Najszybszy
na rynku

Omnibus

CATI

CAWI

• W trybie EKSPRESS upływa TYLKO 7 dni od dostarczenia
kwestionariusza do przekazania wyników.

Reprezentatywna
próba

• Najwyższa jakość próby na rynku – 100% adresowa losowa próba
oparta o bazę PESEL.
• Wysoka stabilność wyników, wielokrotnie potwierdzona w
badaniach trackingowych.

Wysoka jakość

• Skrupulatna kontrola pracy ankieterów, nagrywanie wywiadów
itp.
• Średni czas wywiadu wynosi 30 minut, nigdy nie przekraczamy 50
minut.

Elastyczność

• Możliwość rezerwacji miejsca na początku kwestionariusza.
• Atrakcyjne rabaty przy stałej współpracy (do 30%).
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CATI

CAPI / PAPI

Wywiad przez
telefon

Szybka realizacja

Gwarancja jakości

Doświadczenie

Omnibus

CATI

CAWI

• Połączenia z telefonami stacjonarnymi i komórkowymi.
• Dotarcie do 96% populacji B2C i 100% B2B.

• 60 stanowisk w studiu CATI PBS.
• System automatycznego wyboru numeru.
• 3 pytania na próbie n=500 realizujemy nawet w 1,5 h.

• Szkolenia teleankieterów.
• Możliwość odsłuchu wywiadów on-line.
• System wyświetlania pytań eliminujący błędy.

• Duże doświadczenie w prowadzeniu projektów z tzw. „trudnym
respondentem”, trackingowych, projektów wymagających od
ankietera znajomości języka obcego lub żargonu branżowego.
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Ilościowe techniki badawcze
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CAWI

CAPI / PAPI
Wywiad przez
internet

Szybka realizacja

Niski koszt

Omnibus

CATI

CAWI

• Ankiety wysyłane panelistom
• Real Time Sampling
• Ankiety wysyłane do odbiorców z bazy Klienta

• Raport z badania na dużych próbach nawet w kilka dni

• CAWI to najatrakcyjniejsza kosztowo technika realizacji badań

Multimedialność i
interaktywność

• Prezentacja filmów, zdjęć, logotypów
• Możliwość stosowania metody badania materiałów wizualnych mapy cieplne

CAWI to przyszłość

• Rosnąca akceptacja dzielenia się wiedzą i informacjami w sieci
• Coraz dłuższe wywiady realizowane on-line
• Z Internetu korzysta już 60% Polaków 15+ i 88% Polaków 15-40
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Badanie Tajemniczego Klienta

Badanie Tajemniczy Klient to narzędzie służące
do kompleksowej oceny jakości obsługi Klienta.
Polega ono na przeprowadzeniu niejawnej
obserwacji przez wykwalifikowanego audytora,
który, wcielając się w rolę typowego Klienta,
sprawdza jak przebiega proces obsługi Klienta.

Prezentacja firmy
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•
•

Mystery Client/
Calling/
Mailing

Badanie to ma zastosowanie wszędzie tam,
gdzie dochodzi
do
kontaktów
między
pracownikami firmy a Klientami, gdzie obsługa
Klienta pełni ważną rolę w procesie sprzedaży.

•
•
•

•

Multimedialność
i interaktywność

•
•

•

Doświadczenie

•

Badania prowadzone przez PBS od 2002 roku
15 131 zrealizowanych audytów metodą TK w
2014 roku
101
projektów
badawczych
przeprowadzonych w 2014 roku
18 Klientów zamawiających badania TK w
2014 roku, 100% projektów kontynuowanych z
2013 roku
Siatka 2100 audytorów w całej Polsce.

Realizacja 100% badań z wykorzystaniem
zapisu audio udostępnianego Klientom online
do odsłuchu i w formie przeglądarki wyników.
Możliwość realizacji badań z wykorzystaniem
zapisu video.
Platforma
internetowa
do
zarządzania
projektami.
Dedykowany
do
współpracy
zespół
doświadczonych badaczy i koordynatorów
Wśród
największych
projektów
Mystery
Shopper realizowanych przez PBS są cykliczne
badania dla np..:
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Jakościowe techniki badawcze

IDI

FGI
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Etnografia

Eye-tracking

I inne: badania on-line, audyty jakościowe, warsztaty, biometria itd.

Szybka realizacja

• Ekspresowe uruchomienie badania.
• Topline następnego dnia po zakończeniu realizacji.

Elastyczna
współpraca

• Pełna kontrola Klienta nad materiałami do badania –
akceptacja na każdym etapie.
• Elastyczna forma prezentacji wyników (debriefing, prezentacja,
warsztat, szkolenie).

Niskie ceny

• Dopasowanie technik do celów projektu w kontekście
optymalizacji kosztów.

Profesjonalna
realizacja

• Pełna kontrola nad procesem rekrutacji.
• Współpraca z focusowniami w całej Polsce.
• ‘Mobilne studio’ – możliwość realizacji badań
w dowolnym miejscu na terenie całego kraju.
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Jakościowe techniki badawcze

IDI

FGI
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Etnografia

I inne: badania on-line, audyty jakościowe, warsztaty, biometria itd.

Bogate
doświadczenie

• Zespół z wieloletnim
doświadczeniem
• Trudne tematy: zagadnienia
techniczne, informatyczne
• Doświadczenie we wszystkich
technikach wywiadów i analiz
jakościowych

Doświadczenie
w projektach z
tzw.
trudnym
respondentem

• Dzieci
• Młodzież
• Chorzy
• Lekarze
• Farmaceuci
• Kadra kierownicza, urzędnicy

Eye-tracking
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Prezentacja firmy
PBS, 2016

IDI

IDI

FGI

Etnografia

Eye-tracking

Indywidualne wywiady pogłębione (ang. IDIs - In Depth Interviews; tzw. wywiady swobodne) to spotkania,
których celem jest zebranie informacji tylko od jednej osoby badanej.
Ten sposób zbierania danych umożliwia między innymi:
• zbieranie informacji w sytuacjach, gdy interakcja grupowa jest przeszkodą w „otwarciu się” osób
badanych,
• poznanie specyfiki języka, jakim posługują się badani w odniesieniu do produktu (lub usługi),
• zbadanie indywidualnych motywacji i zwyczajów konsumenckich.
Metoda stosowana także wtedy, gdy zebranie grupy osób badanych jest trudne, na przykład: badanie ze
specjalistami, osobami na wysokich stanowiskach.
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Jakościowe techniki badawcze
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FGI

IDI

FGI

Etnografia

Eye-tracking

Zogniskowane wywiady grupowe (FGI) to technika badawcza polegająca na dyskusji grupy
respondentów o zbliżonych doświadczeniach takich jak podobny styl życia, aczkolwiek różniących się
wyznaczonymi cechami społeczno-demograficznymi. Dzięki temu badane zagadnienia są szczegółowo
omawiane pod różnymi kątami oraz pobudzana jest kreatywność, co umożliwia uzyskanie ciekawych
rozwiązań stawianych problemów.

Cechy badań FGI
• Spotkanie dyskusyjne, prowadzone przez
specjalnie wyszkolonego moderatora —
według ramowego scenariusza zbudowanego
w porozumieniu ze Zleceniodawcą.
• Są stosowane jako metoda samodzielna lub
jako narzędzie rozpoznawcze przed badaniami
ilościowymi.
• Projekt badawczy składa się zwykle z kilku lub
kilkunastu sesji grupowych, trwających od 1,5
do około 2 godzin.
• W każdej z nich bierze udział od 8 do 10 osób
oraz moderator.

Warianty badań FGI
• Brief Group — krótka (30–60 min.) dyskusja,
poświęcona zwykle jednemu tematowi.
Stosowane są m.in. jako podsumowanie
indywidualnych testów produktów (zwłaszcza
In-Home Testów).
• Extended Group — dyskusja grupowa
trwająca do 6 godzin, wymagająca w związku
z tym innej organizacji przebiegu dyskusji
(przerwy, posiłek itp).
• Mini Group, Affinity Mini Group — dyskusje
grupowe w gronie 4–6 osób; w przypadku
Affinity Group są to osoby ze sobą naturalnie
powiązane (najczęściej członkowie rodzin,
sąsiedzi, współpracownicy).
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Jakościowe techniki badawcze
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Etnografia

IDI

FGI

Etnografia

Eye-tracking

Najistotniejsze w podejściu etnograficznym jest miejsce prowadzenia badań - toczą się one w naturalnym
świecie badanych. Najważniejszym atutem podejścia etnograficznego jest bezpośredni dostęp badacza
do rzeczywistych działań, miejsc i sytuacji. Badacz może poznawać zachowania ludzi w ich rzeczywistych
układach przestrzennych, domach, sklepach czy barach.
W badaniu etnograficznym bardzo ważną część zajmuje poznanie języka, jakim posługuje się dana
grupa konsumentów, wymiary, w jakich postrzegają oni rzeczywistość oraz możliwość obserwacji
prawdziwego życia badanych. Ponadto, atutem badania etnograficznego jest użycie dodatkowych
technik badawczych: obserwacji i fotografii socjologicznej.
Przykłady badań etnograficznych:

Wizyta w gospodarstwach domowych
• Wizyta w domu – wywiad pogłębiony,
oglądanie i fotografowanie np. ubrań,
kosmetyków, wyposażenia i dekoracji
pokoju, płyt itd., obserwowanie zachowań,
analiza używanego języka.
• „Przyjęcie” – uczestnictwo w specjalnie
zaaranżowanym spotkaniu towarzyskim
np.
młode mamy rozmawiają między
sobą o kosmetykach dla dzieci, grupa
koleżanek dyskutuje o marce odzieżowej,
spotkanie z poczęstunkiem i dyskusja o
produktach.

Pobyty eksploracyjne w terenie
• Wyjście do klubu z grupą młodzieży lub
studentów etc.
Wirtualna etnografia
• Wirtualna etnografia to poznawanie i
opisywanie innych na podstawie dających
się zaobserwować w Internecie efektów
zachowań.
• Współcześni konsumenci charakteryzują
się aktywnością on-line oraz zwiększoną
świadomością w zakresie dostępnych
usług i produktów, nazywa się ich
PROSUMENTAMI.
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Eye-tracking

IDI

FGI

Etnografia

Eye-tracking

Eye Tracking — możliwość patrzenia oczami konsumenta.
Oczy jako organy wzroku nie są całkowicie kontrolowane przez ludzką wolę. Przy nadmiarze wrażeń wizualnych
często trudno przywołać w pamięci to, na co się spoglądało. Same relacje badanego nie wystarczą do
stwierdzenia, co szczególnie przykuło jego wzrok.
Eye Tracking bazując nie na deklaracjach, a na pomiarze — daje możliwość zaobserwowania tego, na co
respondent patrzył faktycznie.

Eye tracker, na którym pracujemy, jest dyskretny (nie posiada żadnych
widocznych lub poruszających się urządzeń do śledzenia ruchów gałki ocznej),
swoboda ruchu głową pozwala respondentom zachowywać się naturalnie, tak
jak przed zwykłym monitorem.

Dane zapisane na eye trackerze dzięki specjalnemu oprogramowaniu
pozwalają stworzyć:
• mapy cieplne
• ścieżki patrzenia
• dane statystyczne
Określające, ile czasu Klient patrzył na miejsce na ekranie, jak często powracał
do niego wzrokiem i wiele więcej.
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Eye-tracking

IDI

FGI

Etnografia

Zastosowanie Eye Tracking'u:
•
badania prasowe,
•
sposoby czytania — kolejność czytania stron, pierwsza strona a poszczególne sekcje,
•
testy reklam,
•
zauważalność reklam — skuteczność poszczególnych miejsc i formatów reklamy,
•
sposoby oglądania reklam (co jest zauważane, jaka kolejność, czas),
•
testy funkcjonalności produktów i opakowań,
•
testy korzystania ze stron internetowych, portali i serwisów internetowych,
•
testy przesyłek pocztowych, marketingu bezpośredniego.

Stopień natężenia koloru odpowiada
interwałowi
czasu,
w
którym
respondent spoglądał na dany punkt.

Kolejność oglądania elementów
i czas skupiania na nich uwagi –
fiksacje.

Eye-tracking
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Szacowanie szans
rynkowych i wybór
grup docelowych

Monitoring
satysfakcji
i lojalności klienta

Pozycjonowanie
marki

Ewaluacja kondycji
marki i kampanii

Grupy kreatywne,
eksperckie,
etnografia

Kreacja idei
produktu

Prognoza
sprzedaży

Ilościowe
i jakościowe testy
konceptów

Rozwój idei
produktu

Kreacja komunikacji
i kontrola
efektywności

Praca nad kreacją
produktu

Ustalenie
optymalnej ceny

Wizerunek
marki

Testy produktów,
analiza conjoint

Satysfakcja
i lojalność,

Tajny Klient

Badania
trackingowe

Badania rynku,
badania
popytu
Testy reklam,
ilościowe
i jakościowe
Badania cenowe:
PSM, BPTO, DPA
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Wskaźniki NPS i FCR

Kwintesencją wskaźnika NPS (Net Promoter Score) jest jedno pytanie dotyczące skłonności klienta do
polecenia firmy swoim znajomym. Do obliczenia NPS wydzielamy trzy grupy klientów: krytyków, pasywnych
oraz promotorów marki.
%

NPS

%

Promotorzy

Krytycy

Na ile prawdopodobne jest to, że polecił(a)by Pan(i) usługi firmy X swojemu przyjacielowi lub
znajomemu?
KRYTYCY

0

1

2

zupełnie nieprawdopodobne

3

PASYWNI

4

5

6

7

8

PROMOTORZY

9

10

bardzo prawdopodobne

FCR - First Contact Resolution jest jednym z ważniejszych wskaźników w obsłudze Klienta. Wskaźnik określa ile
razy Klient musi skontaktować się z firmą zanim załatwi swoją sprawę. Dbanie o załatwienie sprawy Klienta
przy możliwie jak najmniejszej liczbie interakcji ma znaczny wpływ na satysfakcję Klienta, a także na koszty
związane z obsługą żądania Klienta.
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Wskaźnik CSI i model SEM

CSI - Customer Satisfaction Index jest to wskaźnik, który w klasycznej formie daje odpowiedzi na pytania:
• Jakie są oczekiwania Klienta co do produktu/usługi? – identyfikacja czynników
• Które z tych oczekiwań mają największą wartość dla Klienta? – określenie ważności czynników
• W jakim stopniu nasz produkt/usługa spełnia te oczekiwania? – oceny szczegółowe poziomu obsługi
• W jakim stopniu konkurencja spełnia te oczekiwania?
• W które elementy należy inwestować i rozwijać, a które są przeinwestowane?
Podczas badania ankietowani określają wagę poszczególnych aspektów działalności produktu/usługi/instytucji
oceniają swój stopień zadowolenia z różnych aspektów (np. w skali od 1 do 5 punktów)
CSI = SUMA WSZYSTKICH PYTAŃ (waga pytania• ocena zadowolenia)
Model SEM (model równań strukturalnych) - współczynniki wpływu
prawdziwych (nie obarczonych błędem pomiarowym) satysfakcji
szczegółowych na prawdziwą (nie obarczoną błędem pomiarowym)
satysfakcję ogólną i lojalność.
Korzyści:
• pozwala
oszacować
„prawdziwy”
(pozbawiony
błędu
pomiarowego) wpływ satysfakcji i jej obszarów na lojalność,
• wskazuje obszary najważniejsze, które w największym stopniu
budują ocenę satysfakcji oraz te, które nie mają efektu na
wartości zadowolenia i „przywiązania” do firmy/marki.
• pozwala oszacować wielkość wpływu bezpośredniego i
pośredniego danego obszaru na lojalność,
• podana w modelu statystyka R2 określa na ile zmienne ujęte w
modelu pozwalają na precyzyjne oszacowanie poziomu wartości
satysfakcji czy też lojalności.
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Analiza czynnikowa

Analiza czynnikowa – głównym celem analizy jest:
• redukcja relatywnie dużej liczby pozycji testowych do mniejszej liczby czynników (wymiarów),
• weryfikacja (potwierdzenie) wcześniej postulowanych czynników.
Korzyści:
• pozwala na selekcję narzędzi badawczych (poprzez usunięcie pytań o małym znaczeniu),
• ułatwia myślenie o przedmiocie badania poprzez tworzenie spójnych konstruktów/obszarów,
• znacznie skraca listę zmiennych, do kilku uogólnionych czynników, co jest przydatne także do dalszych analiz np.
SEM.
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Analiza regresji prostej i wielokrotnej

Analiza regresji prostej i wielokrotnej
– Analizę regresji wykorzystujemy głównie w przypadku oszacowania, które elementy najlepiej przewidują wartość
zmiennej dychotomicznej (regresja logistyczna) lub zmiennej ciągłej (regresja klasyczna).
Znalezienie najważniejszych elementów oceny, tak aby w szybszy i efektywniejszy sposób podnieść np. zadowolenie z
usługi. Wyniki z tej analizy pozwalają lepiej ukierunkować działania marketingowe.
Korzyści:
• opisuje wpływ kilku zmiennych (ilościowych lub jakościowych) na jedną zmienną zależną (dyskretną),
• daje możliwość oszacowania prawdopodobieństwa wystąpienia pewnego zdarzenia (np. dokonania zakupu
jednego z trzech telewizorów),
• może pozwolić na określenie przynależności wybranej osoby do interesującego nas segmentu konsumentów na
podstawie cech demograficznych respondentów.
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Badania segmentacyjne
Segmentacja to zestaw procedur badawczych, który pozwala
na podział rynku na homogeniczne grupy klientów
posiadających podobne możliwości oraz podobne potrzeby.
W konsekwencji, do każdego segmentu można dotrzeć
poprzez dedykowany jemu kanał komunikacji, tak aby
maksymalizować odpowiedź konsumentów na nasze działania
rynkowe.
Początkowo segmentacja miała być pomocna jedynie w
procesie
decyzyjnym
różnicowania
nowo powstałych
produktów i usług skierowanych do celowych grup
konsumenckich. Później segmentację zaczęto stosować do
rozwijania sprzedaży oraz osiągania przewagi na coraz bardziej
konkurencyjnym rynku. Obecnie obserwujemy szybki rozwój
zaawansowanych technik segmentacyjnych, które pozwalają
na pełniejsze zrozumienie potrzeb i motywów konsumentów.
Przekłada się to bezpośrednio na efektywniejsze wykorzystanie
zasobów marketingowych poprzez dopasowanie oferty do
potrzeb i możliwości segmentów, skupienie tychże zasobów na
najlepszych segmentach oraz identyfikację niewykorzystanych
„nisz rynkowych”.
Każdy wyróżniony segment musi być dostatecznie duży, aby
uzasadnione było inwestowanie czasu i wysiłku w
skontaktowanie się z nim. Każdy wyróżniony segment musi dać
się jednoznacznie opisać czy określić, aby można było
komunikować się z klientami z tego segmentu za pomocą
specjalnie dedykowanej strategii promocji, sprzedaży i reklamy.

Prezentacja firmy
PBS, 2016
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Każdy segment powinien wyróżniać się pod względem „sytuacji
zakupowej” (tzn. charakteryzować się jakimś swoistym
czynnikiem wpływającym na decyzję o zakupie lub
kształtującym zachowanie nabywcy).
Kryteria segmentacji powinny zapewniać, że firma będzie w
stanie przeprowadzić zmiany struktury, systemów informacji
podejmowania decyzji, jakich wymagać będzie zorientowanie
się na nowe segmenty.
PBS
oferuje swoim klientom narzędzia
pozwalające na
przypisywanie
klientów
do
wcześniej
zdefiniowanych
segmentów na podstawie niewielkiej liczby pytań. Jest ono
wykorzystywane między innymi w punktach sprzedaży, co
pozwala na szybką identyfikację klienta i dopasowanie jak
najlepszej oferty dla niego.
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Analiza korespondencji

Analiza korespondencji – najbardziej popularnym problemem do jakiego rozwiązania wykorzystana jest analiza
korespondencji jest wizerunek. Niezależnie od specyfiki/branży firmy, możliwe jest przedstawienie postrzegania na tle
firm konkurencyjnych. Jest to metoda analityczna pozwalająca graficznie przedstawić cechy przypisywane
poszczególnym zagadnieniom oraz podobieństwo zagadnień pod względem postrzegania w nich analizowanych
cech.
Korzyści:
• pozwala określić profil wizerunku marki produktu w postaci map percepcji,
• daje nam możliwość wyznaczenia podobieństw i różnic między produktami/usługami lub markami oraz relatywne
pozycje na wymiarach,
• wyznacza najważniejsze skojarzenia marek/firm z cechami,
• znaczna redukcja wymiarów.
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Asociative Networks

U podstawy większości badań wizerunkowych leży przekonanie o spójnym, homogenicznym postrzeganiu danej marki
wśród całej badanej grupy. Proponujemy odejście od tego schematu. Naturalnym wydaje się fakt, że osoby o
odmiennym światopoglądzie, stylu życia, wykształceniu, sytuacji życiowej itp. będą w odrębny sposób postrzegać
markę.
Dlatego przedstawiamy badanie wizerunku z zastosowaniem technik segmentacyjnych – pozwalających na
wyodrębnienie grup klientów/osób charakteryzujących się innym podejściem do danej marki.
Nowa metoda zbierania danych:
Każdy respondent z zaproponowanych atrybutów tworzy własną mapę percepcji marki.
Zastosowanie Brand Concept Map pozwala na zbieranie pełnych informacji dotyczących percepcji marki na
indywidualnym poziomie na niespotykaną dotychczas skalę.
Indywidualne mapy percepcji marki mogą być potem agregowane, aby stworzyć nie tylko zbiorczą mapę percepcji
dla ogółu badanych, lecz także dla dowolnego podziału.
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Asociative Networks

•
•

•

Połączenie możliwości badań jakościowych w eksploracji wizerunku marki z atutem metod ilościowych, jakim jest
możliwość pomiaru i analizy siły marki dzięki kwantyfikacji i standaryzacji na dużej próbie respondentów.
Dzięki analizie zebranych danych możliwe jest wyodrębnienie grup Klientów, cechujących się podobnym
postrzeganiem analizowanej marki.
Dla każdego segmentu budowana jest zagregowana mapa postrzegania marki wśród przedstawicieli tego
segmentu.

Mimo, że metoda jest stosunkowo nowa, narzędzie Associative Networks udało się już z powodzeniem zastosować w
trzech projektach:
• W ramach komercyjnego projektu CAPI (n=1000) dla Grupy TP, którego celem była analiza wizerunku marki TP i
Orange w kontekście konkurencji,
• W ramach komercyjnego projektu CAPI dla PGNiG, którego celem była analiza wizerunku marki wśród różnych
grup odbiorców
• w ramach projektu dotyczącego percepcji kryzysu wśród Polaków, którego wyniki prezentowane były na
konferencji WAPOR w Gdańsku w marcu 2012.

Kliknij, aby obejrzeć prezentację wyników…

http://pbs.pl/e4u.php/1,ModPages/ShowPage/1048
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Analiza drzew klasyfikacyjnych i regresji (CHAID)

Analiza drzew klasyfikacyjnych i regresji pozwala w przejrzysty sposób powiązać zmienną dwu- lub wielokategorialną z
kilkoma zmiennymi ilościowymi lub jakościowymi. Najczęściej wykorzystywana jest w przypadku:
szukania charakterystycznych grup konsumentów,
znalezienia kompozycji (np. socjo-demograficznej) wcześniej wydzielonych segmentów rynkowych.
Korzyści:
• nie przyjmuje restrykcyjnych założeń odnośnie rozkładu danych,
• nie wymaga dużych prób (N),
• analiza jest elastyczna.
• Interpretacja wyników analizy drzew klasyfikacyjnych i regresyjnych jest:
• bardzo intuicyjna,
• nie wymaga przygotowania statystycznego,
• wyniki pozwalają na efektywne opisanie celowych segmentów rynkowych oraz zdefiniowanie grup niszowych.
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Maximum Difference (MaxDiff)

Analiza Maximum Difference pozwala w przejrzysty sposób powiązać zmienną dwu- lub wielokategorialną z kilkoma
zmiennymi ilościowymi lub jakościowymi. Najczęściej wykorzystywana jest w przypadku:
szukania charakterystycznych grup konsumentów,
znalezienia kompozycji (np. socjo-demograficznej) wcześniej wydzielonych segmentów rynkowych.
Korzyści
• Korzyści z zastosowania MaxDiff wobec tradycyjnych podejść:
• pozwala skrócić czas badania,
• silnie dyskryminuje zagadnienia,
• posiada właściwości stosunkowe skali (oceny odnoszą się do siebie relatywnie),
• urozmaicenie wywiadu dla respondenta,
• każdy aspekt oceniany jest kilkakrotnie w różnych zestawach pytań, co wpływa korzystnie na precyzję oszacowań
preferencji.
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Analiza Conjoint

W analizie Conjoint produkty lub usługi są opisane za pomocą atrybutów oraz ich poziomów. C.A. umożliwia nam
badanie potencjalnego zainteresowania respondenta zakupem wybranego produktu (usługi).
Podczas procedury gromadzenia danych respondent dokonuje oceny produktów (usług) przy użyciu skali ocen,
rangowania, porównywania parami lub wyboru.
W zależności od tego, czy w teście konceptów badamy również popyt oraz na jakim poziomie potrzebujemy
analizować wyniki (na poziomie grupy czy case-by-case) możemy skorzystać z jednej z następujących metod C.A.:
Adaptive Conjoint Analysis lub Choice-Based Conjoint.
Wybór odpowiedniego rodzaju analizy uzależniony jest również od wielkości eksperymentu, tj. od tego jak złożony jest
testowany produkt (z ilu parametrów się składa i jak wiele poziomów danego parametru chcemy zbadać).
Służy do identyfikacji najbardziej istotnych cech produktu w relacji do procesu zakupu
dąży się do uzyskania informacji o najbardziej pożądanej z punktu widzenia konsumentów, konfiguracji cech jakie
powinien posiadać produkt
Określa się w związku z tym wpływ każdego z atrybutów produktu na ogólną użyteczność jaką produkt stanowi dla
respondentów
Mając oszacowane parametry modelu, używa się następnie modelu do symulacji struktury preferencji respondenta.
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Analiza PSM

Metoda PSM stosowana jest przede wszystkim do wyznaczenia przedziału najbardziej adekwatnych cen, zwłaszcza
przy wprowadzaniu nowego produktu na rynek. Umożliwia zidentyfikowanie elastyczności cenowej.
Korzyści
• prostota wykonania testu i obliczeń,
• wyniki dają się wyjaśnić na podstawie teorii rozsądnych cen, która zakłada, że konsumenci są zdolni ocenić produkt
i sformułować przybliżone wyobrażenie tego, ile powinien on kosztować lub przynajmniej przedział cenowy, do
którego powinien należeć),
• nadaje się do wyznaczania cen produktów innowacyjnych, w przypadku których trudno przewidzieć, jakie ceny
zostaną uznane za rozsądne.
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Analiza DPA

Metoda DPA stosowana jest w badaniach cenowych. Jej głównym celem jest ocena wrażliwości klientów na ceny
oferowanych produktów. Dzięki zastosowaniu metody DPA można uzyskać szacowanie popytu na produkt w
zależności od poziomu cen.

Korzyści:
• pozwala szacować poziom zainteresowanie produktem wprowadzanym na rynek,
• daje możliwość prognozowania zmian popytu, jeśli planuje sie obniżenie lub podwyższenie ceny,
• pozwala w pewnym przybliżeniu określić optymalna cenę produktu ze względu na założone cele,
• DPA jest szczególnie cenny dla marek nie mających na rynku bezpośredniej konkurencji, dla marek nowych i
modyfikowanych.
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BPTO

Podstawowym celem analizy BPTO jest wyznaczenie krzywej popytu w zależności od ceny. W połączeniu z danymi o
kosztach produkcji i dystrybucji produktów umożliwia to wyznaczenie optymalnej ceny produktu.
Korzyści:
• służy do testowania różnych scenariuszy cenowych,
• pozwala oszacować udziały preferencji testowanych marek,
• określenia stopnia lojalności klientów,
• możliwość określenia zmian wielkości popytu na produkt oraz przychodów ze sprzedaży tego produktu, na skutek
stosowania różnych strategii cenowych,
• końcową konfigurację ceny uzyskaną dla każdego respondenta można interpretować jako postrzeganą przez
niego względną wartość marek.
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In - Sight

W analizie In-Sight® produkty lub usługi prezentowane są respondentom w formie graficznej np. plakat reklamowy,
opakowanie, prezentacja oferty. Analiza In-sight® w istotny sposób wzbogaca tradycyjne metody pre- i post-testów
materiałów reklamowych, czy też opakowań. Jest to moduł, który pozwala spojrzeć na reklamę czy produkt oczami
konsumenta i zgłębić wiedzę o badanych materiałach. W zależności od celów badania respondent proszony jest o
zaznaczenie obszarów, które:
• zwracają jego uwagę,
• wywołują pozytywne/ negatywne skojarzenia,
• zawierają istotne dla niego informacje,
• stanowią zalety/ wady prezentowanej oferty.
Zastosowanie:
• Zebrane informacje posłużą następnie do wyznaczenia „map
cieplnych” — podobnych do tych, jakie uzyskuje się w wyniku analiz
eye-trackingowych, które są wizualizacją pól atrakcyjności przekazu.
Prezentowane w formie graficznej wyniki analizy pozwalają na
szybką interpretację i w przystępny sposób wskazują silne i słabe
strony badanej oferty/ produktu.
• Ze względu na podobne zastosowania i sposób prezentacji wyników
In-Sight®
budzi skojarzenia z badaniami eye-trackingowymi.
Metody te są jednak na tyle różne, że nie stanowią dla siebie
konkurencji. Przewagą In-sight’a jest przede wszystkim ilościowy
charakter próby, co daje pełną reprezentatywność wyników oraz
pozwala na wnioskowanie statystyczne oraz porównywanie
wyników między różnymi grupami respondentów. Ogromnym
atutem jest także czas realizacji, który wynosi od 2-3 dni w przypadku
badania on-line do tygodnia w przypadku badania CAPI.
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Dziękujemy za uwagę
W celu uzyskania szczegółowych
informacji – skontaktuj się z nami.
Z chęcią odpowiemy na pytania
również podczas spotkania.

81-812 Sopot
ul. Junaków 2
Tel.: (48-58) 550 60 70
Fax: (48-58) 550 66 70
kontakt@pbs.pl
www.pbs.pl

