
Výzkumné komunity  /  Privátní panely  /  Výzkum trhu

Babeltalk

Výzkumné online komunity – MROC

Proč realizovat online výzkumy mimo prostředí 

sociálních sítí

Michal Ševera

Managing Partner

michal.severa@insightlab.cz

www.insightlab.cz

29. 06. 2017



Osnova

+

+



Důvody

(Očekávaná) změna postoje populace k dotazování

Kontinuální výzkum – doptání se, data digging

Efektivita cílení

Nezávislost na třetích stranách

Ochrana osobních údajů

Čas dotazování neurčuje výzkumník, ale respondent



VÝZKUMNÉ KOMUNITY

MROC



Co je komunita



Proč online komunity?

Inovace, kreativita

Spolutvorba

Přátelská kritika – neveřejně

Testování strategie pro sociální sítě

Posílení zákaznické loajality ke značce/produktu –
sdílení pozitivních emocí a společných úspěchů

Výzkumné nástroje kvalitativní + kvantitativní



Case study







CO ŘÍKAJÍ ÚČASTNÍCI KOMUNIT?

Já mám raději uzavřené komunity, 

obzvlášť ty, kde si mohu vybrat, s 

kým diskutuji. Jsem v jedné 

uzavřené s lidmi, se kterými si 

máme co říct, vyslechneme se, 

poradíme si. Pak v jiné, otevřené, 

kde jsem občas zděšena 

vulgárností a někdy i hloupostí 

některých lidí.

Líbí se mi tato komunita, jelikož je 

uzavřená. Na fb mi často vadí, že 

moje příspěvky pak vidí všichni 

známí, přátelé prostě plno lidí. 

Odpovídají na to potom lidé, kteří 

do určitého tématu nevidí. Tady je 

vše na jednom místě, lidé se o vše 

zajímají a panuje tu tak mnohem 

lepší nálada :)

Zdroj: respondenti komunity rekninamto.cz



PRIVÁTNÍ PANELY



Proč online panely?

Ověřitelnost dat, skuteční lidé (100% validace!)

Spolutvorba

Rychlý a operativní výzkum (data v řádu dnů)

Možnost doptání se konkrétní skupiny zákazníků

Propojení na věrnostní programy

Profilace/segmentace/kontrola

S časem roste znalost o panelistech



FB kauzy



FB kauzy

• LIDL & černoch
• Albert & křehčené maso
• LIDL & nože
• KFC & rozvoz zdarma
• Opavia & piškoty
• Rohlík & skladníci
• …..



FB kauzy

… jaký mají vliv na prodeje?

• LIDL & černoch
• Albert & křehčené maso
• LIDL & nože
• KFC & rozvoz zdarma
• Opavia & piškoty
• Rohlík & skladníci
• …..



#piškotygate



#piškotygate







Prodeje piškotů – období kauzy

05.10.2015 09.10.2015 13.10.2015 17.10.2015 21.10.2015 25.10.2015 29.10.2015 02.11.2015 06.11.2015 10.11.2015 14.11.2015

Prodeje piškotů - během kauzy

Opavia dětské piškoty  240g Opavia dětské piškoty  120g



Prodeje piškotů – období klidu

22.06.2015 26.06.2015 30.06.2015 04.07.2015 08.07.2015 12.07.2015 16.07.2015 20.07.2015 24.07.2015 28.07.2015 01.08.2015

Prodeje piškotů - 2015

Opavia dětské piškoty  240g Opavia dětské piškoty  120g



Prodeje piškotů – období klidu

12.09.2016 16.09.2016 20.09.2016 24.09.2016 28.09.2016 02.10.2016 06.10.2016 10.10.2016 14.10.2016 18.10.2016 22.10.2016

Prodeje piškotů - 2016

Opavia dětské piškoty  240g Opavia dětské piškoty  120g



Cena vs. prodeje
Prodeje piškotů - během kauzy

05.10.2015 12.10.2015 19.10.2015 26.10.2015 02.11.2015 09.11.2015 16.11.2015

Prodejní cena piškotů – během kauzy

Opavia dětské piškoty  240g Opavia dětské piškoty  120g



Facebook nemění chování lidí, ale 

provokuje k online aktivismu. 

Efekt #piškotygate na prodeje = 0





ONLINE NAKUPOVÁNÍ

data z aktuálního šetření













Efekt „vůdce smečky“

1/3 online populace v ČR nepoužívá 
Facebook

FB naučil lidi publikovat (a přehánět)

Efekt sociálních sítí na offline realitu bývá 
přeceňován.



Děkuji … buďme v kontaktu

Michal Ševera
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