od innowacji do informacji

CAR-FINANCE-BUS

Czyli Internauci o samochodach

CBM INDICATOR
Warszawa, czerwiec 2010

Prezentacja projektu
Prezentujemy Państwu fragmenty raportu z najnowszego badania Car-Finance-Bus
dotyczącego samochodów

Uwzględniając Państwa potrzeby, raport opracowany został w podziale
na 3 moduły tematyczne:
•

Car-Bus – zawierający informacje na temat stanu posiadania oraz planów zakupowych samochodów;
•
Finance-Bus – zawierający informacje dotyczące finansowania zakupu samochodów (kredyt czy
leasing) wśród planujących taki zakup;
•
Insurance-Bus – zawierający informacje na temat ubezpieczeń komunikacyjnych wśród posiadaczy
pojazdów.
Raporty oferujemy Państwu po bardzo atrakcyjnych cenach – koszt 1 modułu raportu wynosi 600 PLN (netto)
Wszyscy z Państwa, którzy kupią pełny raport (3 moduły), otrzymają dodatkowy moduł nt. korzystania
przez Internautów z samochodów
Badanie zostało przeprowadzone w połowie czerwca 2010 roku na próbie 1038 Internautów metodą wywiadu online - CAWI (Computer
Assisted Web Interviews).
Car-Finance-Bus to projekt stworzony przez firmę INDICATOR by dostarczyć Państwu najbardziej aktualnych informacji na temat
posiadania samochodów, ubezpieczeń samochodowych oraz planów zakupowych i finansowania samochodów przez polskich Internautów.

Zapraszamy do zapoznania z wynikami z tego badania.
1

Moduł Finance-Bus
Czynniki przemawiające za kupnem nowego samochodu

* Wskazania nie sumują się do 100, gdyż
respondent mógł wybrać więcej niż jedną
odpowiedź
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Moduł Car-Bus
Najczęściej wskazywane marki samochodów rekomendowane i odradzane

Wskaźnik NPS

Średnia (skala 1-11)
10,13

62,5%

9,57

51,0%

9,53

46,7%

9,15

31,1%

8,73

36,4%

13,3%

8,67

17,1%

8,51

7,71

3

-5,9%

Moduł Insurance-Bus
Istotność czynników wpływających na wybór firmy ubezpieczeniowej:

* Wskazania nie sumują się do 100%, gdyż respondent mógł wybrać więcej niż jedną odpowiedź
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Moduł Insurance-Bus
Poziom zadowolenia z firm, w których samochód posiada ubezpieczenie OC:
Średnia*
4,10

3,78

3,70

3,50

3,46

3,46

* Średnia obliczona na
skali 1-5

5

Moduł dodatkowy
Źródła informacji na temat samochodów*

* Wskazania nie sumują się do 100%, gdyż respondent mógł wybrać więcej niż jedną odpowiedź
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od innowacji do informacji

Badania internetowe w INDICATOR

CBM INDICATOR
Warszawa, czerwiec 2010
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Zalety badania internetowego CAWI

WYKORZYSTANIE INTERNETU
W BADANIACH

Wiąże się z nieograniczonymi możliwościami testowania strategii
oraz komunikacji marketingowej, pozwalając na prezentację tekstu,
obrazu i dźwięku.

ATRAKCYJNA CENA

Zbieranie danych przez Internet jest mniej kosztowne, eliminuje
wiele procesów występujących w tradycyjnych badaniach.

ZAAWANSOWANY DOBÓR
I KONTROLA RESPONDENTÓW

Badania internetowe umożliwiają szybkie dotarcie do grup respondentów
posiadających Internet. Prowadzona rekrutacja off-line i on-line zwiększa
zakres i różnorodność dobieranych prób respondentów.

SZYBKA REALIZACJA
NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Dzięki wydajnej platformie serwerowej, Zleceniodawca otrzymuje wyniki badania
w ciągu kilku dni od momentu rozpoczęcia realizacji.

JAKOŚĆ

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu posiadamy ugruntowaną wiedzę o badaniach
internetowych. Nasz zespół cechuje: wiedza, doświadczenie
i profesjonalizm.

PEŁNA SWOBODA
DOBORU PROBLEMATYKI BADANIA

Komfort badania (dostępność kwestionariusza 24h/7dni) i anonimowość
respondentów wzmacnia wiarygodność udzielanych przez nich odpowiedzi.

ELASTYCZNOŚĆ OFERTY

Jesteśmy gotowi dostosować naszą ofertę do Państwa potrzeb i specyfiki branży.
Naszym nadrzędnym celem jest pełna satysfakcja Zleceniodawcy.
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InetPanel.pl – internetowe badania marketingowe

Badania internetowe w INDICATOR – INETPANEL.PL
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą bogatą ofertą InetPanel.pl,
która zawiera liczne propozycje realizacji badań internetowych.
W ramach naszej działalności prowadzimy następujące projekty:



Panelowe (na kilkunastotysięcznym panelu internautów)



Ad-hoc



Badania omnibusowe i syndykatowe



Badania jakościowe (czat internetowy)



Badania jakości i użyteczności stron, aplikacji i usług internetowych

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na stronie

www.indicator.pl
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InetPanel.pl – internetowe badania marketingowe

Panel Internautów – InetPanel.pl
 Obejmuje 15000 internautów

Gromadzone dane (w fazie rekrutacji):
 Dane socjodemograficzne (wiek, płeć, wielkość gosp. domowego, dochód, zawód wykonywany)
 Dane marketingowe (posiadanie samochodu, komórki, konta w banku, operator komórkowy i inne)
 Dane dotyczące posiadanego dostępu do Internetu i użytkowania Internetu:
o jakość i szybkość łącza

o dostawca Internetu
o czas spędzany w sieci
o miejsce korzystania z Internetu
o cele korzystania z Internetu
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InetPanel.pl – internetowe badania marketingowe

Nasi Paneliści
• Ponad 50% panelistów ma 16-29 lat
• 1/5 z nich ma dochód wyższy niż 2000 PLN na osobę w gospodarstwie domowym
• 92% korzysta z Internetu codziennie

• 83% posiada w domu stałe łącze
• 43% korzysta z Internetu w pracy, a 25% u rodziny/znajomych
• 47% słucha radia lub muzykę w Internecie
• 26% ogląda telewizję w Internecie

Wszystkie internetowe badania InetPanel.pl są reprezentatywne dla
populacji polskich internautów
• struktura panelistów jest zbliżona do struktury populacji polskich internautów
• stosujemy ważenie próby tak, by struktura uczestników naszych badań odpowiadała strukturze internautów
• przeprowadzamy wielostopniową kontrolę osób biorących udział w badaniu (on-line i off-line - weryfikacja telefoniczna)
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Kilka słów o Firmie INDICATOR
W swojej działalności CBM INDICATOR stosuje się do zasad kodeksu
ESOMAR - organizacji, której celem jest utrzymywanie wysokiego
standardu badań marketingowych. Misją ESOMAR jest promowanie
używania badania rynku i opinii w celu wspomagania procesu
podejmowania decyzji w biznesie i społeczeństwach na całym świecie.

INDICATOR należy do OFBOR – Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku.
OFBOR koncentruje się na ustalaniu i propagowaniu profesjonalnych
standardów w procesie badawczym.

Dyrektorzy oraz pracownicy CBM INDICATOR są członkami Polskiego
Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii, które skupia profesjonalistów w
dziedzinie badań marketingowych. Podstawowym celem PTBRiO jest
reprezentacja badaczy rynku wobec instytucji publicznych i władz oraz
promocja i rozpowszechnianie informacji dotyczących badań rynku i
opinii. PTBRiO organizuje szkolenia, konferencje i seminaria dotyczące
polskiego rynku badań.
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Kilka słów o Firmie INDICATOR

Nasza Agencja posiada

wieloletnie doświadczenie w
realizacji badań internetowych.
Uczestniczyliśmy w tworzeniu
standardów tych badań wspólnie
z Organizacją Firm Badania

Opinii i Rynku.
Mamy najnowszy certyfikat
jakości badań CAWI, który
świadczy o zachowaniu
standardów w realizacji badań
on-line.
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Badania internetowe
w INDICATOR
Zrealizowaliśmy wiele interesujących projektów badań internetowych
 Badanie kultury politycznej w Internecie - 2010

 Badanie satysfakcji klientów Ciech S.A. – 2009
 Percepcja marki – Sklepy Komfort – 2008, 2009
 Badanie kanałów dostępu Call Center oraz Internetu dla BOŚ S.A.– 2009
 Badanie dla Superbrands - 2008
 Cykliczne badanie klientów kluczowych FM Logistic – nieprzerwanie od 2006 roku
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Wybrani klienci –
lista najważniejszych klientów

RYNEK FINANSOWY
• PKO BP, Pekao S.A.,
Bank BPH, Citibank
Polska, BRE Bank, BZ
WBK, Lukas Bank,
BISE, BOŚ, ING, NBP
• Volkswagen Leasing
sp. z o.o., Siemens
Finance, Centralny
Dom Maklerski Banku
PEKAO
INSTYTUCJE PUBLICZNE
•Fundacja Eberta
•Kancelaria Prezydenta RP
•Ministerstwo Spraw
Zagranicznych Wielkiej
Brytanii
•Państwowa Agencja
Inwestycji Zagranicznych
•Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości
•Urząd Komunikacji
Elektronicznej
•Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego
•Zarząd Transportu
Miejskiego w Warszawie
•Urząd Miasta St. Warszawy

RYNEK
UBEZPIECZENIOWY
• Commercial Union
• PZU
• PZU Życie
• TUiR „Warta”
• TUnŻ „Warta Vita”

RYNEK SPOŻYWCZY
I ALKOHOLOWY
• Metro Group (Makro, Real)
•Carlsberg Polska S.A.
•Grupa Żywiec S.A.
•V&S Luksusowa Zielona
Góra S.A.
•Polmos Białystok S.A
•Polmos Bielsko Biała S.A.
•Vinpol Sp. z o.o.

RYNEK
TELEKOMUNIKACYJNY
• Telekomunikacja
Polska
• Polkomtel
• Telefonia Dialog
• PTK Centertel
• El – Net

RYNEK NAPOJÓW
BEZALKOHOLOWYCH
•Coca Cola Poland Services
Ltd.
•Hortex Holding S.A.
•Hoop S.A.
•Hellena S.A.
•Tymbark S.A.
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RYNEK PALIWOWY I
ENERGETYCZNY
• Polski Koncern
Naftowy Orlen
• BP Polska
• Orlen Oil
• Shell Polska
• Gaspol
• GK PGNIG
• Mazowiecka Spółka
Gazownictwa
• ENEA
RYNEK RTV AGD
•Sony Poland sp. z o.o.
•Thomson Consumer
Electronics Poland
•Wrozamet S.A.
•Siemens Polska

RYNEK SAMOCHODOWY
• Citroёn Polska
• Honda Motor Europe
(England)
• Nissan Poland
• Skoda Auto Polska
• Suzuki Motor
Company
• Toyota Motor Poland

UCZELNIE WYŻSZE, INNE
•Szkoła Główna Handlowa
•Uniwersytet Warszawski
•Szkoła Główna
Gospodarstwa Wiejskiego
• WSiP

Aby uzyskać dostęp do
pełnego raportu z
badania Car-Finance-Bus
prosimy o kontakt.
Kontakt w sprawie raportu:
Przemysław Wesołowski
INDICATOR Sp. z o. o.
Centrum Badań Marketingowych
ul. Tamka 38, 00 - 355 Warszawa
tel.: (22) 595 1 595
faks: (22) 595 1 596
e – mail: pwesolowski@indicator.pl
www.indicator.pl

