
KUTATÁS & TESZTELÉS
Reprezentatív kutatás és terméktesztelés



Mirő l  szó l a  te rmék tesz te lés?

https://www.youtube.com/watch?v=xmFT3cY7pBk
https://www.youtube.com/watch?v=xmFT3cY7pBk


Miér t  j ó  a  par tnereknek  a  te rmék tesz te lés?

Segít megérteni, hogy a 

célcsoport hogyan vélekedik 

a tesztelt termékkel 

kapcsolatban

Termék újrapozícionálása esetén 

segít megismerni a célcsoport 

igényeit

Kiváló kapcsolódás

új termék bevezetésekor

Óriási médiaértéket ad,  

rendkívül nagy  

csomagkedvezménnyel

Mutatja a tesztelt termék és 

versenytársainak 

márkaismertségét a 

célcsoport körében

Növeli a fogyasztó 

bizalmát a termék 

felé



A ku ta tás  paramétere i

Célzott elérés

Reprezentativitás

Ügyfélre szabott

Professzionális

Releváns tesztelő célcsoport

Elemszám: 100 fő

Toborzás 17 ezer fős online panelen

Alapdemográfia szerint reprezentatív minta 

Elemszám: 1000 fő

Ügyféligény szerint összeállított kérdőív

5-7 perces / 20 kérdés online lekérdezés

Eredmények prezentálása

Adatok átadása (sav file, Excel, ppt)

Célok meghatározása



1
2
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A te rmék tesz te lés  menete

A Partner által forgalmazott terméket a potenciális vásárlók otthonukban

kipróbálják, majd arról online kérdőíven keresztül véleményt mondanak.

A célcsoportot online panelen toborozzuk, majd kiválasztunk 100 fő tesztelőt,

akiknek elküldjük a terméket.

Igény esetén – a termékteszt mellett - 1000 fős online reprezentatív mintán is végzünk

kutatást, általános fogyasztási szokások feltérképezésére, márkaismeretre ill. –

használatra fókuszálva.

A válaszokat piackutató szakembereink elemzik.

A kutatás eredményeiről piacvezető termékeink print és online felületeinken

beszámolunk, az eredményeket prezentáljuk a Partnernek.

17 ezer fős 

online panel



Terméktesz te lés  ü temterve

A tesztelés egyes fázisai párhuzamosan zajlanak. A terméktesztelés időtartama a felhívástól a teszteredmény-közlésig ~ 6-7 hét.

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

Terméktesztelés 

és online kérdőív kitöltés

2 HÉT



Lehetséges  ku ta tás i  e redmények  – Imázs
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fokozza a száj természetes
védekezőképességét

hatékony védelmet nyújt a
fogszuvasodással szemben

hatékonyan tisztítja a fogakat

jó akciók vannak rá

jó az ára

jó íze van

kíméletes az ínyhez és az
érzékeny fogakhoz

megbízható, azt tudja, amit ígér

mindennapos használatra való
fogkrém

mindig képes a megújulásra

nagy hagyományokkal rendelkezik

nekem való

nem tartalmaz parabént

olyanok használják, akikre
felnézek

prémium minőség

természetes összetevők

A tesztelt termék (sötétkék) használat utáni imázsa a versenytársakhoz képest kitűnő. Azokban az ismérvekben marad alul elsősorban, amelyek az 

ismertséggel és vagy a piacon töltött idővel függnek össze.

Bázis: Tesztelők, N=100

Tesztelés időpontja: 2018.

Q10.: Most különböző fogkrém márkákat és tulajdonságokat soroltunk fel, kérjük, jelölje, hogy mely márkákra illenek Ön szerint ezek a tulajdonságok? 



Várha tó  vásár lás  és  ami  be fo lyáso l ja

Nagy potenciállal rendelkező termék. A tesztelők körében a fogkrém speciális hatása a legfontosabb vásárlási faktor, ezt követi az ár, a minőség és az íz. 

38% 12% 16% 9% 4% 11% 1% 2% 2%
Ajánlaná

másoknak?

egészen biztosan ajánlanám 9 8 7 6 5 4 3 2 1 egészen biztosan nem

Promoter: 38% Neutral: 28% Detractor: 24%

Q14.: Mennyire ért egyet? / Ajánlaná-e az XY fogkrémet barátainak, ismerőseinek?
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Jövőbeli vásárlási szándék

Poten-
ciál:* 

76%

32%

44%

18%

4%

biztosan megvásárolnám

valószínűleg  megvásárolnám

valószínűleg nem vásárolnám
meg

biztosan nem vásárolnám meg

A vásárlás driverei

Q12.:  Megvásárolná-e a jövőben a XY fogkrémet ? / Melyek a legfontosabbak 

az Ön számára akkor, amikor arról dönt , hogy melyik fogkrémet vásárolja meg?  

(max 5 válasz)

WOM

Bázis: Tesztelők, N=100 Tesztelés időpontja: 2018.



TERMÉKTESZT KOMMUNIKÁCIÓ
Referenciák és korábbi megjelenések



COMPLETE PROTECTION

BANNER

TOBORZÁS TESZTEREDMÉNY KOMMUNIKÁCIÓ

www.marieclaire.hu
Marie CLaire

EREDMÉNYKÖZLŐ SAS

+ Fogápolási szokások – nagymintás kutatás



DM BABYLOVE POPSITÖRLŐ

BANNER

TOBORZÁS TESZTEREDMÉNY KOMMUNIKÁCIÓ

KismamaKismama

EREDMÉNYKÖZLŐ SAS



L’ORÉAL BOTANICAL SAMPON

BANNEREK

TOBORZÁS TESZTEREDMÉNY KOMMUNIKÁCIÓ

Cosmopolitan.hu Startlap

www.marieclaire.hu

Marie CLaire

EREDMÉNYKÖZLŐ SAS

+ Hajápolási  szokások – nagymintás kutatás



TEKA HYDROCLEAN BEÉPÍTETT SÜTŐ

BANNEREK

TOBORZÁS TESZTEREDMÉNY KOMMUNIKÁCIÓ

RENDEZVÉNY

+ Fogyasztói szokások – nagymintás kutatás

EREDMÉNYKÖZLŐ SAS

ONLINE PR CIKK

AV csomag – Central portfólió

ONLINE

Marie Claire Elle Nők Lapja Évszakok



HAJFORMÁZÓ TERMÉKCSALÁD

RENDEZVÉNY TESZTEREDMÉNY KOMMUNIKÁCIÓ

StoryBest

Viszkok Fruzsi



KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET !

További információért keresse kapcsolattartóját!


