
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: 20-49 éves nők (és férfiak), akik 

legalább hetente többször használnak dezodort. 

Toborzás módja: nőklapja.hu és a Nők Lapja Egészség által 

közzétett felhívás. 

Termékteszt ideje: 2021. április 

Elvégzett tesztek száma: n=101 



TOBORZÁSI SZAKASZ 

ONLINE 

nőklapja.hu 
(heti RU 101 900 

heti PV: 161 900) 

Két héten át tartó tesztfelhívás 

a nőklapja.hu-n PR cikk formájában. 

SOCIAL 

Nők Lapja Facebook 
 (148 ezer követő) 

Nők Lapja Instagram 
(51 ezer követő) 

Nők Lapja Egészség Facebook  
(17 ezer követő) 

A toborzási felhívás megosztásra 

került a Nők Lapja Egészség 

Facebook, valamint a  Nők Lapja 

Facebook és Instagram oldalain.  

PRINT 

Nők Lapja Egészség 

magazin 
(16 000 nyomott példány 

51 000 olvasó havonta) 

SAS megjelenés a 05/21-es 

lapszámban. 

 Példányszám adatok: Kantar Hoffmann Kft. NOK 2019/3-4 2020/1,3 Példányszám adatok: Central Terjesztési Osztály 2021., DKT-Gemius ), 2021. W27-230 átlaga alapján;  Facebook  követők száma: 2021. augusztus. 



A TOBORZÁS MEGJELENT KREATÍVJAI 



A TERMÉK ÉRTÉKELÉSE 

73% magas elégedettség az 

előzetes elvárásokhoz képest (az illata 

és izzadásgátló hatása fogta meg a 

tesztelőket). 

89% továbbajánlaná a terméket 

barátoknak, ismerősöknek. 

83%  megvásárolná a jövőben.  

62% átváltana a jelenlegi 

dezodorról mert jobbnak tartják. 

81% drogériában vásárol dezodort. 

 



RÉSZLET A TESZT EREDMÉNYEIBŐL 

Fantasztikus púder illata van,imádom. 
 

Kellemes, édesebb illatú, természetes spray, 

0% alkohol tartalommal, ami számomra nagyon 

pozitív. Sokáig megmarad az illata, tehát hatásos 

termék. 

A termék napi szinten használatba van 

véve, a hatása kiváló, és mellé az illata 

is nagyon jó. 

Nagyon kellemes, egyáltalán nem tolakodó illat,  

és rendkívül hatékony egész nap. 

Kellemes illatú, könnyen magunkkal vihető termék. 

 Kis helyen elfér, így mindig nálunk lehet.  

Véd az izzadságtól és a kellemetlen szagoktól.  

A ruhákon nem hagy foltot. 

Friss, üde, természetes 



UTÓKOMMUNIKÁCIÓS SZAKASZ 

ONLINE 

nőklapja.hu 
(heti RU 101 900 

heti PV: 161 900) 

Két héten át tartó tesztfelhívás 

a nőklapja.hu-n PR cikk formájában. 

SOCIAL 

Nők Lapja Facebook 
 (148 ezer követő) 

Nők Lapja Instagram 
(51 ezer követő) 

Nők Lapja Egészség Facebook  
(17 ezer követő) 

Az eredményeket bemutató 

nőklapja.hu-n megjelenő PR cikk 

megosztása a Nők Lapja Egészség 

Facebook, valamint a  Nők Lapja 

Facebook és Instagram oldalain.  

PRINT 

Nők Lapja Egészség 

magazin 
(16 000 nyomott példány 

51 000 olvasó havonta) 

Eredményközlő SAS megjelenés 

a 06-07-es összevont lapszámban. 

 Példányszám adatok: Kantar Hoffmann Kft. NOK 2019/3-4 2020/1,3 Példányszám adatok: Central Terjesztési Osztály 2021., DKT-Gemius ), 2021. W27-230 átlaga alapján;  Facebook  követők száma: 2021. augusztus. 



AZ UTÓKOMMUNIKÁCIÓ MEGJELENT KREATÍVJAI 



A TERMÉKTESZT EREDMÉNYEI 

 101 fős tesztelői bázisból érkező pozitív és hasznos fogyasztói visszajelzések. 

 Az elvárásokhoz képest 73%-os elégedettséget tükröznek a vélemények.  

 Elsősorban az illata és az izzadásgátló hatása fogta meg a tesztelőket. 

 Szerették a bőrre gyakorolt hatását és azt is, hogy nem hagy nyomot 

a ruhán.  

 A kutatásban résztvevők 89%-a ajánlaná másnak is használatát. 

 Nagyon magas 83%-os vásárlási hajlandóságot fejeztek ki a tesztelők.  

Total elérés: 157 600 fő 

Forrás:  Total Brand Reach kalkuláció a Borotalco megjelenései alapján 


