
TERMÉKTESZT ESETTANULMÁNY 

X 



 

 

Célcsoport meghatározása,  

kérdőív készítése,  

egyeztetés az ügyféllel 

2 HÉT 

 

 

Termékek postázása 

5 NAP 
 

 

2 HÉT 

Résztvevők szűrése  

a reprezentatív 

nagymintás kutatáshoz 

(1000 fő)  

- opcionális 
 

 

2 HÉT 

Résztvevők szűrése  

a termékteszthez  

(100 fő) 
 

 

Teszteredmények 

értékelése 

2 HÉT 

 

 

Eredmények  

kommunikációja  

/ beszámolók 

2-4 HÉT 

 

 Nagymintás kutatás  

terepmunka - opcionális 

2 HÉT 

ELŐKÉSZÍTÉS  TOBORZÁS  TESZT + KUTATÁS  KOMMUNIKÁCIÓ  

A TERMÉKTESZTELÉS ÜTEMTERVE 

A tesztelés egyes fázisai párhuzamosan zajlanak.  A terméktesztelés időtartama a felhívástól  

a teszteredmény közlésig ~ 6-7 hét. 

 

 

Terméktesztelés és online 

kérdőív kitöltés 

 

2 HÉT 



A KUTATÁSRÓL 

Kutatás célcsoportja: 35 éves vagy idősebb 

nők, akik legalább naponta használnak arckrémet 

(89%-uk naponta többször is) valamint használnak 

éjszakai arckrémet is. Alkalmi költéseiket tekintve 

minimum 2-3000 Ft-ot fordítanak rá, mindemellett 

egyéb arcápolási terméket is használnak. 

Toborzás módja: marieclaire.hu oldalon 

közzétett felhívás 

Termékteszt ideje: 2021. április 

Elvégzett tesztek száma: n=100 



TOBORZÁSI SZAKASZ 

ONLINE 

marieclaire.hu 
(heti RU 314 200) 

Két héten át tartó tesztfelhívás 

a marieclaire.hu-n PR cikk 

formájában, ahol rekord sok 

jelentkezés született! 

 

SOCIAL 

Marie Claire Facebook 
 (101 ezer követő) 

A toborzási felhívás megosztásra 

került a Marie Claire Facebook 

oldalán.  

PRINT 

Marie Claire magazin 
(7 406 értékesített példány) 

SAS megjelenés a 03/21-es 

lapszámban, 

 dr. Gyöngyösi Nóra PhD 

bőrgyógyász, kozmetológus 

szakorvos bevonásával. 

 

 Példányszám adatok: MATESZ Print Gyorsjelentés 2020. Q3 aktívan értékesített pld.  Magyarország, DKT-Gemius ), 2021. W23-26. átlaga alapján;  Facebook  követők száma: 2021. július. 



A TOBORZÁS MEGJELENT KREATÍVJAI 



A TERMÉK ÉRTÉKELÉSE 

97% másoknak is ajánlaná 

87% nagyon elégedett volt a termékkel 

90% kellemes érintést tapasztalt 

71% hidratáltabb bőrről számolt be 

62% feszesebb lett a bőre 

88% szerint illata friss és kellemes 

77% hetente többször is használta 

a szérumot 



RÉSZLET A TESZT EREDMÉNYEIBŐL 

Első alkalommal az arcom bizsergett. Egy napot kihagytam,majd újra használtam. A 

bizsergés megszűnt. Minden este ezt használtam. ÉLETTEL TELI lett a bőröm és 

TELTEBB, FESZESEBB ÉRZÉST KELTETT, ha hozzáértem. Nem okozott 

SEMMILYEN IRRITÁCIÓT,  

pedig nekem igen érzékeny bőröm van. A MIMIKAI RÁNCAIM MÉLYSÉGE 

CSÖKKENT.” 

 

 

 A csomagolása  impozáns, az adagolója nagyon 

praktikus a szérum felviteléhez.  

A szérum állaga kellemes, jól terül, könnyű 

eldolgozni.   Számomra az illata nem kellemes,  

de felvitel után hamar elillan. 

Azonnal látható változás nemcsak 

a ráncoknál de az apróbb bőr hibáknál 

is,ezért akár ,smink alapként is merem 

ajánlani ! 

 A csomagolása  impozáns, az adagolója nagyon 

praktikus a szérum felviteléhez.  

A szérum állaga kellemes, jól terül, könnyű eldolgozni.   

Számomra az illata nem kellemes, de felvitel után hamar 

elillan. 

Külsőleg roppant letisztult szemet gyönyörködtető 

 megjelenésű üvegecske. Könnyen használható és a 

megfelelő adagolást biztosító pipettás rendszer. Könnyen 

eloszlatható azonnal beivódó termék. Sem ragacsosság sem 

zsírosság nem tapasztalható használata alatt.  Pár alkalmas 

használat után már láthatóan javult a bőr állapota 

feszesebbnek és teltebbnek tűnt főleg orca tájékokon. A 

mélyebb ráncok is mintha kevésbé lennének feltűnőek.  

Akár minden nap használnám érzést közvetít! 

Kellemes illatú krém, elég hamar 

könnyen felszívódik. Nyugtató 

hatású a bőrre, az arcbőr tónusa 

fénylővé vált tőle. Kiváló minőségű 

termék. 



UTÓKOMMUNIKÁCIÓS SZAKASZ 

ONLINE 

marieclaire.hu 
(heti RU 314 200) 

A marieclaire.hu oldalon is 

beszámoltunk a termékteszt 

eredményeiről PR cikk formájában. 

 

SOCIAL 

Marie Claire Facebook 

 (101 ezer követő) 

 

Az online PR cikk megosztásra került 

a Marie Claire 

Facebook oldalán.  

PRINT 

Marie Claire magazin 
(7 406 értékesített példány) 

 

SAS megjelenés a termékteszt 

eredményeiről a Marie Claire 

 04/21-es lapszámban. 

 Példányszám adatok: MATESZ Print Gyorsjelentés 2020. Q3 aktívan értékesített pld.  Magyarország, DKT-Gemius ), 2021. W23-26. átlaga alapján;  Facebook  követők száma: 2021. július. 



AZ UTÓKOMMUNIKÁCIÓ MEGJELENT KREATÍVJAI 



A TERMÉKTESZT EREDMÉNYEI 

 100 fős tesztelői bázis 

 Rekord sokan szerettek volna csatlakozni a termékteszthez 

 A kutatásban résztvevők 87%-a nagyon elégedett a termékkel,  

97%-uk ajánlaná másnak is használatát 

 Nagyon magas vásárlási potenciált mutatnak a tesztelők 

 Rengeteg pozitív és hasznos fogyasztói visszajelzés érkezett 

Total elérés: 62 835 fő 

Forrás:  Total Brand Reach számítás a L’Oréal megjelenései alapján, 2021. 07.22. (Marie Claire Facebook, marieclaire.hu, Marie Claire magazin 03/21 és 04/21). 


