
PANEL BADANIE-OPINII.PL

� błyskawiczna realizacja
� profilowanie użytkowników
� konkurencyjne ceny
� kontrola rzetelności panelistów
� zgodny z RODO

STRUKTURA PANELISTÓW (N>40.000)

1. Dobór próby

3. Badanie

2. Ankieta

4. Analiza
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○  kobiet (58%)

○  mężczyzn (42%)

○  18-36 lat (51%)

○  37-54 lata (35%)

○  55+ (14%)

○  podstawowe (10%)

○  zawodowe (8%) 

○  średnie (56%)

○  wyższe (26%)

○  dom na własność (33%)

○  własne mieszkanie (32%)

○  wynajęte mieszkanie (30%)

○  dom wynajęty (5%)

○  Play (38%)

○  Orange (30%)

○  Plus (20%)

○  T-Mobile (12%)

○  1-2 osoby (35%)

○  3-4 osoby (51%)

○  5 osób i więcej (14%)

○  tak (74%)

○  nie (26%)

○  do 499zł (11%)

○  500-999zł (21%)

○  1000-1499zł (23%)

○  1500-2499zł (27%)

○  ponad 2500zł (18%)

○  pełny wymiar (50%)

○  niepełny wymiar (15%)

○  samozatrudnienie (11%)

○  staż/praktyka (4%)

○  nie pracuję (20%)
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PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA

BADANIA ZNAJOMOŚCI 
I WIZERUNKU MAREK

OCENA MATERIAŁÓW
I HASEŁ REKLAMOWYCH

POZNANIE ZWYCZAJÓW
ZAKUPOWYCH

BADANIA ELASTYCZNOŚCI
CENOWEJ

POZNANIE PRZYCZYN
KRYZYSU MARKI

SONDAŻE SPOŁECZNE BADANIE KONCEPCJI
PRODUKTÓW

MOBILNE DZIENNICZKI
KONSUMENTÓW

Ankieta do 5 pytań zamkniętych
+ pytania metryczne

Ankieta do 10 pytań (w tym max. 1 
pytanie otwarte) + pytania metryczne

LICZBA PYTAŃ W PAKIECIE
WIELKOŚĆ PRÓBY

KOSZT BADANIA NETTO 

WIELKOŚĆ PRÓBY
KOSZT JEDNOSTKOWY

NETTO

385 1065 385 1065

963,00 zł

1 499,00 zł

1 597,00 zł

3 195,00 zł

2,50 zł

4,00 zł

1,50 zł

3,00 zł

CENNIK BADAŃ ONLINE* 

APLIKACJA MOBILNA
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* Cennik przykładowy, ceny dopasujemy indywidualnie do oczekiwań 

Paneliści uzupełnią nasze ankiety
z poziomu przeglądarki i z poziomu 
aplikacji. Do działania aplikacji 
wystarcza dostęp do internetu,
o nowym badaniu informujemy 
wysyłając push.
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