Imago onderzoek
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Het bedrijfsimago kan gemeten worden bij
klanten, niet-klanten, ex-klanten, doelgroepen (prospects, suspects), aandeelhouders, toeleveranciers, pers of andere
externe publieksgroepen. Het bedrijfsimago
kan eventueel ook afgezet worden tegen de
belangrijkste concurrenten.
Het interne imago wordt gemeten bij
werknemers van de eigen organisatie.
De spontane naamsbekendheid van een
merk of organisatie wordt gemeten door het
stellen van een open vraag. Voor de
geholpen naamsbekendheid wordt een lijst
van concurrerende organisaties of merken
voorgelegd aan de respondent. De reputatie
wordt gemeten door respondenten een
rapportcijfer te laten toekennen aan de
verschillende organisatie- of merkwaarden.
Daarnaast wordt respondenten ook
gevraagd welk gewicht de individuele
waarden hebben in hun aankoopbeslissingen.
Wij adviseren om imago onderzoek online of
schriftelijk uit te voeren. Hierdoor wordt de
eventuele verstorende invloed van een
interviewer geïsoleerd. Indien u de
beschikking heeft over e-mail bestanden is
online uitvoering veruit de goedkoopste
methode. Heeft u geen e-mail adressen van
uw publieksgroepen, dan kan Multiscope u
hier wellicht in ondersteunen vanuit haar
consumenten- of business-to-business
panel.
De uitvoering van een imago onderzoek
verloopt via het volgende stappenplan:

•

Vaststellen bedrijfs- of merkwaarden

•

Selectie doelgroepen van het imago
onderzoek

•

Opstellen vragenlijst extern en intern
imago

•

Uitzetten vragenlijsten

•

Analyse & rapportage

Voor een imago onderzoek geldt een
gemiddelde doorlooptijd van 4 tot 6 weken.

Rapportage
Een imago onderzoek leent zich bij uitstek
voor een sterk visueel georiënteerde
rapportage. Deze kan zowel in Microsoft
Word als in bondige PowerPoint sheets
opgeleverd worden.
Het bedrijfsimago wordt vaak visueel
gepresenteerd in een imago grid met vier
kwadranten, waarbij op de horizontale as de
naamsbekendheid en op de verticale as de
reputatie wordt uitgezet. Zo kunt u in één
oogopslag de positie van uw organisatie of
merk ten opzichte van de concurrentie zien.
De scores op de indivuele organisatie- of
merkwaarden worden gepresenteerd door
middel van
zogenaamde
‘spinnenwiel’ grafieken. Hierdoor ziet u gelijk
de verschillen tussen uw eigen prestatie en
het marktgemiddelde.

Meer informatie?
Meer informatie over prijsmeter onderzoek
of een vrijblijvende offerte? Stuur een mail
naar verkoop@multiscope.nl of belt met
073-6212122

Over Multiscope
Specialist in online marktonderzoek!
Multiscope helpt bedrijven en organisaties bij het nemen van de juiste beslissingen. Via
marktcijfers, online panels, klantenpanels, een innovatief onderzoeksplatform en continu
online marktonderzoek. Verzeker u van succes met de juiste marktinformatie!

Marktcijfers

Mobiel marktonderzoek

Regelmatig verschijnen nieuwe rapporten op
het gebied van Media & Technology, Food &
Health, Leisure, Finance en Home, Travel &
Work. Met onze marktcijfers heeft uw
uitgebreide rapportages met inzicht in cijfers
en trends.

De noodzaak van marktonderzoek niet. De
consument verandert wel. De de nieuwe
onderzoeksapp van Multiscope maakt het
mogelijk om consumenten eenvoudig te
bereiken voor mobiel marktonderzoek.

Online panels

Marktonderzoek software

Ken uw markt en doelgroep. Leg uw
belangrijke vraagstukken voor aan onze
achterban van 140.000 consumenten, 70.000
zakelijke beslissers of de leden van één van
onze zeven doelgroeppanels. Snel, eenvoudig en betrouwbaar!

U kunt zelf online marktonderzoek uitvoeren
of uw eigen klantenpanel beheren via het
onderzoeksplatform Socratos. In uw huisstijl
en persoonlijke webomgeving. Inclusief
hosting en professionele ondersteuning.

3RVWEXV
&&ǢV+HUWRJHQERVFK
+DYHQVLQJHOD
7;ǢV+HUWRJHQERVFK

7
)
(LQIR#PXOWLVFRSHQO
:ZZZPXOWLVFRSHQO

