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▪ Аналіз потенціалу послуги «віддалений психолог» в Україні

▪ Опитування споживачів логістичних послуг

▪ Дослідження особливостей застосування сульфату магнію в
якості добрив в Україні

▪ Перевірка якості роботи операторів послугою «таємний
дзвінок»

▪ Перевірка ціноутворення в регіональних офісах

▪ Дзвінок потенційним партнерам з пропозицією розміщення в
онлайн-каталозі

▪ Аналіз конкурентів з продажу обладнання
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Реалізовані проекти

Больше проектов на
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Кейс №1

Агентство «Airlife» — провідний оператор
ринку бронювання і продажу авіаквитків.

Ціль дослідження — оцінка якості роботи
операторів

Послуга «Таємний дзвінок». Дзвінок від
операторів компанії для перевірки роботи за
сценаріями розмови з клієнтом і партнером.

Визначення сильних та слабких сторін операторів.
Рекомендації стосовно сценаріїв розмови.

ЗАВДАННЯ

РІШЕННЯ
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Кейс №2

Український стартап, що розробляє послугу «віддалений
психолог»

Мета дослідження - Аналіз потенційного попиту на послугу в
Україні

CATI – телефонне опитування. Аналіз портрету споживача послуг
психолога, відношення до психологів і тренерів з особистісного
розвитку (коуч), рівень довіри до психологів і ймовірність
реєстрації в системі віддаленого надання послуг віддалених
психологів і коучів.

ЗАВДАННЯ

РІШЕННЯ
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Кейс №3

ДП «ФМ Логістик Дніпро» (FM Logistic) -
міжнародна логістична компанія, що надає
послуги зі складського зберігання, копакінга,
транспортування і управління ланцюгами
поставок.

Ціль досліджень: Дослідження рівня задоволення
клієнтів компанії

Рівень задоволення клієнтів компанії визначався
методом телефонного опитування з подальшими
розрахунками індексу NPS.

Глибинні телефонні інтерв'ю з особами, які
приймають рішення в компаніях - ключових
клієнтів Замовника

ЗАВДАННЯ

РІШЕННЯ
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Politropus Alternative – компанія, яка займається
лабораторними дослідженнями в сегменті металургії,
будівельних матеріалів і виробничих відходів, розробкою і
впровадженням нових продуктів на ринку.

Ціль дослідження — аналіз потенціалу збуту сульфату магнію
у вигляді добрива в Україну.

ЗАВДАННЯ

РІШЕННЯПроведено В2В опитування сільськогосподарських
підприємств України на предмет застосування сульфату
магнію в якості добрив. Визначено обсяги внесення;
культури, до яких він застосовується; сезонність і критерії
вибору постачальників.

Кейс №4



Кейс №5
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ТМ Білюкс - український виробник інфрачервоних
обігрівачів.

Мета дослідження - Аналіз роботи дилерів компанії і
аналіз конкурентів.

ЗАВДАННЯ

РІШЕННЯ Здійснено дзвінки до дилерів і конкурентів компанії під
виглядом потенційних покупців, дилерів і дистриб'юторів.
Отримано умови роботи, проведено оцінку якості розмови.
Виявлено переваги та недоліки роботи операторів.



Наші клієнти
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