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deepdive+

Sprawdź, co
interesariusze
mówią o Twojej
marce, konkurencji
lub na dowolnie
wybrany temat.

®

BY

OFERTA

Opinie ulegają
ciągłym zmianom

CO TO JEST deepdive+® by 247
deepdive+® to raport dostarczający informacji, co i jak ludzie
spontanicznie mówią o Twojej marce, konkurencji albo o
dowolnym obszarze, który jest istotny dla Twojej działalności.
Łączymy dwa rodzaje danych – analizę dyskusji w sieci oraz
szerokie spojrzenie na temat, dzięki badaniu CAWI.

DLACZEGO deepdive+® by 247

Świat dyskusji online jest
miejscem, które określa
nastroje społeczne oraz wpływa
na opinie i zachowania
konsumentów, firm
i organizacji. W tym
zmieniającym się środowisku
trzeba szybko podejmować
decyzje co, jak, gdzie i do
kogo mówić. deepdive+ ® ułatwi
Twojej firmie podejmowanie
tych decyzji.

Główną przewagą deepdive+® jest połączenie dwóch metod
badawczych, które razem pozwalają dokładnie
przeanalizować określony temat. Dzięki uwzględnieniu dwóch
źródeł w jednym raporcie precyzyjniej wyciągamy bardziej
dopasowane wnioski do dalszych działań komunikacyjnych.

KORZYŚCI

Raport deepdive+® dostosujemy
do Twoich potrzeb
CO ZAWIERA RAPORT?

−
−
−

Identyfikacja oraz kategoryzacja opinii na temat marki albo
interesującego obszaru

−
−

Rozpoznanie potencjalnych zagrożeń

Sentyment wypowiedzi – przefiltrowanie danych przez analityka
Ilościową informację nt. opinii podzielanych przez ogół polskich
konsumentów oraz miary mierzące reputację i wizerunek marki
w porównaniu do konkurencji
Rekomendacje i wnioski do dalszych działań

KORZYŚCI Z RAPORTU

−
−
−
−
−
−
−

Lepsze poznanie grupy docelowej oraz percepcji i reputacji
marki, firmy w poszczególnych grupach konsumentów
Zidentyfikowanie, o czym mówią klienci i w jaki sposób wywiera
to wpływ na to, co myślą, czują i robią względem marki
Śledzenie spontanicznych wypowiedzi użytkowników
Identyfikacja trendów i tematów zyskujących na popularności
oraz zmiana percepcji i reputacji marki, firmy w czasie
Uzyskanie insightów pomocnych przy projektowaniu kampanii
Wczesne reagowanie na kryzysy/zapobiegania im
Identyfikacja naturalnych ambasadorów marki

METODOLOGIA
CENY

Metodologia
badania
−
−
−

Badanie ilościowe CAWI na reprezentatywnej
grupie Polaków 18+ lat, N=1000 lub N=500
Bazujemy na łączeniu danych
z różnych źródeł oraz narzędzi

PAKIET BASIC

PAKIET PRO

Social listening
500 treści

Social listening
1000 treści

CAWI
N=500,
użytkownicy kategorii
o penetracji 60%+

CAWI
N=1000,
reprezentatywna
próba Polaków 18+ lat

11 200 PLN

17 100 PLN

Analizujemy dostępne dane skupiając się na

24/7Communication
ul. Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa, Polska
(+48) 22 279 11 00

Odwiedź nas na

24/7Communication
247Communication
247.com.pl

