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Met het productontwikkeling onderzoek
rangschikken we de voorkeuren van
consumenten voor bepaalde productfeatures op basis van belang. U krijgt snel
inzicht in de features die potentiële klanten
het meest belangrijk vinden. Het prioriteren
van de juiste productfeatures is van belang
voor een vliegende start. Het zorgt ervoor
dat u uw potentiële klanten biedt waar zij
naar op zoek zijn.
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doelgroep te benaderen. Zo kunt u de
voorkeuren van specifieke segmenten in
kaart brengen. Met die gegevens kunt u uw
product nog beter aanpassen aan de
voorkeuren van verschillende doelgroepen.
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Ook prijsstelling is een eigenschap die niet
geschikt is voor dit onderzoekstype. Mocht
u toch een optimale prijsstelling willen
bepalen, dan kunnen we dit met de
prijsmeter methodiek voor u onderzoeken.

In een productontwikkeling onderzoek
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zijn gekozen. Vervolgens berekenen we de
score per eigenschap door het aantal keren
dat deze is aangevinkt als meest belangrijk
af te trekken van het aantal keer dat deze is
aangevinkt als minst belangrijk, vervolgens
delen we dit getal door de totale respons.
Dit levert een score tussen de -1 en 1 op, op
basis waarvan we de eigenschappen rangschikken. Een voorbeeld van de methodiek
toegepast op draagbare speakers kunt u
vinden op de volgende pagina.

Waarom MaxDiff?

Het voordeel van de MaxDiff methode is dat
we respondenten dwingen om één meest
belangrijke en één minst belangrijke
eigenschap te kiezen uit iedere set. Dit
zorgt ervoor dat we beter onderscheid
kunnen maken in het belang van elke
eigenschap dan wanneer we een standaard
waarderingsschaal zouden gebruiken.
Een standaard waarderingsschaal vraagt
respondenten om per eigenschap aan te
geven hoe belangrijk ze deze vinden op een
schaal van minst naar meest belangrijk.
Het nadeel hiervan is dat respondenten
meerdere eigenschappen als erg belangrijk
kunnen en zullen aanvinken. Hiermee krijgt
u geen concreet beeld van welke eigenschap respondenten nu echt belangrijker
vinden dan anderen.
Daarnaast geeft de MaxDiff methode een
beter beeld van hoe consumenten afwegingen maken.

In een waarderingsvraag hoeven respondenten niet voor het een of het ander te
kiezen, waardoor ze minder bewust gaan
nadenken over wat ze echt belangrijk
vinden. Door hen via de MaxDiff methode te
dwingen een keuze te maken, laten we hen
beter nadenken. De methode geeft daardoor een realistischer beeld van hoe
consumenten in het dagelijks leven keuzes
maken.
Rapportage
In het onderzoeksrapportage worden de
resultaten visueel, tekstueel en met behulp
van tabellen weergegeven.
Meer informatie?
Wilt u meer informatie over wat het
productontwikkeling en innovatie onderzoek voor u kan betekenen of wilt u een
vrijblijvende offerte? Stuur een mail naar
onderzoek@multiscope.nl of bel 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

Marktpeiler

Bent u op zoek naar actuele cijfers van uw
markt? Wij onderzoeken op doorlopende
basis de trends, ontwikkelingen, cijfers en
resultaten van een groeiend aantal markten.
We publiceren regelmatig nieuwe rapporten
binnen thema’s als e-commerce, mobiliteit,
opleiding, wonen en werk.

De Multiscope Marktpeiler is dé manier om
vragen te stellen aan Nederlandse
consumenten. Het is een maandelijks
omnibus marktonderzoek waarin u uw
vragen tegen een vaste prijs kunt voorleggen
aan 1.000 Nederlanders.

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.

