Prijsmeter

Management summary
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•

Bij welke prijs vindt u dit product of
deze dienst zo goedkoop dat u gaat
twijfelen aan de kwaliteit?

•

Bij welke prijs vindt u dit product
duur?

•

Bij welke prijs vindt u dit product of
deze dienst zo duur dat u niet langer
bereid bent om deze prijs te betalen?
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Indifferentiepunt (IDP): het punt
waarop het aantal personen dat het
product of dienst goedkoop vindt
gelijk is aan het aantal personen dat
het product of dienst duur vindt. Een
prijs gelij kaan het IDP wordt gezien
als een ‘normale’ prijs. Bij dit
prijsniveau zal de afzet lager zijn,
maar de marge hoger.
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Rapportage
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Praktische toepasbaarheid
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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.
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