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Пе ред мо ва

Те ма он лайн
досліджень, а
точніше, ви ко ри с тан ня он лайн
па -
не лей для про ве ден ня інтер нет
опи -
ту вань, 
 сьо годні вже не но ва. Ком -
панії ак тивніше за мов ля ють про ве -
ден ня он лайн
опи ту ван ня у влас -
ників па не лей, кількість яких по сту -
по во зро с тає, хо ча якісних он -
лайн
про вай дерів в Ук раїні мож на
пе ре ра ху ва ти по паль цях.

Не ба жа ю чи сто я ти ос то ронь,
спеціалісти ком панії ADG де я кий
час то му роз ро би ли і впро ва ди ли
влас ну па нель, зібра ли не обхідну ба -
зу ре с пон дентів і про ве ли по пе -
редній аналіз існу ю чих па не лей на
пред мет не га тив них і по зи тив них
ха рак те ри с тик і оз нак.

Влас не, на ос нові знай де ної та
про аналізо ва ної інфор мації, та ке -
ру ю чись своїм досвідом (з по бу до -
ви па нелі, на бо ру ба зи ре с пон -
дентів і про ве ден ня опи ту вань), і
бу де сфор мо ва но да ний ма теріал,
який мо же заціка ви ти як по -
тенційних за мов ників он лайн
опи -
ту вань, так і опе ра торів влас них он -
лайн
па не лей.

З по зицій на леж ності до рин ку
он лайн
досліджень ком панії мож на
кла сифіку ва ти на гру пи:

а) ком панії 
 влас ни ки он -
лайн
па не лей;

б) ком панії 
 за мов ни ки он -
лайн
досліджень;

в) ком панії, які ще не за мов ля ли
он лайн
досліджен ня з тих чи
інших при чин.

До речі, на он лайн
досліджен ня в
ук раїнських ком паніях сьо годні
виділяється в се ред ньо му ли ше до

7% дослідно го бюд же ту, але такі по -
каз ни ки по сту по во зро с та ють.

Мож ли вості за сто су ван ня

По стає слуш не за пи тан ня: чи мо -
же он лайн
опи ту ван ня на 100%
витісни ти і заміни ти тра диційне по -
льо ве віч
на
віч опи ту ван ня?

Вар то за зна чи ти, що відмінності
все
та ки існу ють, і не на ко ристь он -
лайн
опи ту вань.

Пер ша і суттєва відмінність 

різні цільові ау ди торії, які мо жуть
бу ти до ся гнуті.

Ос нов не яд ро на се лен ня, що має
постійний до ступ до Інтер не ту, а
точніше 
 ре гу ляр не йо го ви ко ри с -
тан ня, ста нов лять ко ри с ту вачі від 15
до 39 років. За да ни ми досліджен ня
ком панії InMind, ста ном на ІІ квар -
тал 2010 р. це близь ко 59%; від 30 до
44 років 
 36%; старші 45 років 
 5%.

Ці відо мості підтвер д жу ють ся і
на шою ста ти с ти кою за реєстро ва них

па нелістів (дані на 26.10.2010).
Та кож ох ва че ни ми мо жуть бу ти,

не за леж но від віку, не всі соціальні
гру пи. Хо ча існу ють ряд про ектів і
по став ле них зав дань, які мо жуть бу -
ти ви ко на ни ми і за та ких умов, і,
пам'ята ю чи про ці ню ан си, потрібно
по бу ду ва ти ме ханізм ре к ру тин гу у
та кий спосіб, щоб охо пи ти і ширші
вікові ка те горії, і різні "неінтер -
нетні" соціальні про шар ки.

Звісно, мож на на ве с ти ще при -
кла ди слаб ких місць он лайн
опи ту -
ван ня, і, зна ю чи про них, ми змо же -
мо мак си маль но їх ней тралізу ва ти
ще на стадії про ек ту ван ня па нелі та
ре к ру тин гу. Та про це 
 тро хи далі.

От же, що маємо ми на іншій
шальці те резів?

По
пер ше, за оща джен ня ча су і
ма теріаль них ре сурсів у ро боті над
про ек том. Відпа дає по тре ба дру ку -
ва ти ан ке ти, роз си ла ти їх своїм по -
льо вим дослідни кам і потім зай ма -
ти ся вве ден ням цієї ма си да них та
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об роб кою 
 відповіді ре с пон дентів
од ра зу після за по внен ня он лайн
ан -
ке ти фіксу ють ся в базі да них.

По
дру ге, за мов ник має мож -
ливість кон т ро лю ва ти хід ви ко нан -
ня про ек ту 
 в ре жимі ре аль но го ча -
су мож на от ри му ва ти інфор мацію
про кількість за по вне них ан кет,
зніма ти проміжні ре зуль та ти.

По
третє, за мов ник мо же на собі
відчу ти рівень сто сунків між ре с -
пон ден та ми і про вай де ром па нелі.
Для цьо го до стат ньо тільки за -
реєстру ва ти ся як ре с пон дент і діста -
ти за про шен ня на ан ке ту ван ня.

Па нель. Роз роб ля ти свою
чи ко ри с ту ва ти ся інши ми?

І од ра зу по стає за пи тан ня 
 для
вирішен ня зав дань он -
лайн
досліджен ня звер та ти ся до по -
слуг го то вих па не лей чи роз роб ля ти
влас ну? Звісно, для кількох зав дань
(не си с те ма тич них) кра ще звер ну -
ти ся до по ста чаль ни ка та кої по слу -
ги, але як що такі зав дан ня бу дуть
ре гу ляр ни ми, то мож на спро бу ва ти
по бу ду ва ти влас ну па нель. Та перш
ніж бра ти ся за це, слід вив чи ти чу -
жий досвід, пе ре ва ги і суттєві не -
доліки інших па не лей з точ ки зо ру
як за мов ни ка, так і ре с пон ден та, і
зва жи ти свої мож ли вості у до ся -
гненні ме ти 
 ство рен ня якісної он -
лайн
па нелі.

Оз на ки якісної па нелі

От же, якісна па нель:
uмає ба зу ре с пон дентів, до стат -

ню для про ве ден ня опи ту ван -
ня за будь
якою не обхідною
вибіркою;

u ба за ре с пон дентів ре гу ляр но
по по внюється, ак ту алізується,
чи с тить ся 
 це постійна ро бо та
над ви да лен ням подвійних
реєстрацій, відсте жен ня і ви да -
лен ня не якісних ре с пон дентів,
ре к ру тинг но вих ре с пон дентів,
особ ли во тих, яких не ви с та чає
за ка те горіями віку, соціаль но -
го ста ну, гео графії;

u па нель має мож ливість за про -
гра му ва ти будь
який існу ю чий
тип ан ке ти.

Крім то го, ок ре мо слід роз г ля ну -

ти пе ре ва ги і не доліки існу ю чих па -
не лей у кон тексті ос нов ної діючої
осо би па нелі 
 ре с пон ден та.

Пе ре ва ги і не доліки існу ю -
чих па не лей з точ ки зо ру
ре с пон ден та

Най ре тельніше слід підхо ди ти до
ство рен ня па нелі з точ ки зо ру ре с -
пон дентів, ад же їхня на явність за -
без пе чує діяльність усієї па нелі. То -
му пер ший вхід ре с пон ден та на он -
лайн
па нель по ви нен од ра зу да ти
відповіді на за пи тан ня 
 ку ди він по -
тра пив, яка ко ристь мо же бу ти йо му
від реєстрації та по даль шої участі у
про екті. Під час реєстрації ба жа но
не от ри му ва ти від ре с пон ден та за -
над то ба га то інфор мації 
 її кра ще
зніма ти пізніше або під час опи ту -
вань, або після за про шен ня до за по -
внен ня ан ке ти.

Досвід "таємно го ре с пон ден та" на
кількох па не лях (як ук раїнських, так
і російських) до зво лив нам ви я ви ти
певні не доліки, які мо жуть відби ти
ба жан ня бра ти участь в опи ту ван -
нях:

 не зав жди пе ред по чат ком опи ту -

ван ня ре с пон ден ту на дається
інфор мація про три валість опи ту -
ван ня і мож ли ву ви на го ро ду за
йо го про ве ден ня;


 кількість пи тань в ан кеті пе ре ви -
щує ро зум ну до статність, і за по -
внен ня ан ке ти мо же три ва ти до
30 хви лин. Ча с ти на ре с пон дентів
у цьо му ви пад ку відмов ляється
від про хо джен ня ан ке ту ван ня до
кінця, ча с ти на ж за по внює не аку -
рат но, от же, мож на по ста ви ти під
сумнів ко ректність відповідей;


 не якісне про гра му ван ня па нелі
при зво дить до то го, що ре с пон -
дент мо же одер жа ти на елек трон -
ну по шту кілька за про шень до ан -
ке ту ван ня про тя гом кількох днів,
навіть як що він ан ке ту ван ня
прой шов;


 не якісно звер ста на ан ке та та кож
мо же спри чи ни ти відмо ву від ан -
ке ту ван ня. За пи тан ня в ан кеті
мо жуть бу ти або за над то дов ги ми,
або плу та ни ми, або без од но знач -
но го тлу ма чен ня;


 трап ля ють ся за пи тан ня, які ут во -
рю ють на сторінці го ри зон таль ну

про крут ку. Під час відповіді на
де які за пи тан ня ре с пон дент зму -
ше ний постійно підніма ти ся в
верх ню ча с ти ну сторінки, щоб ще
раз про гля ну ти зо б ра жен ня, яке
ілю с т рує за пи тан ня;


 трап ля ють ся ви пад ки, ко ли ре с -
пон дент не мо же за влас ним ба -
жан ням відмо ви ти ся від опи ту -
ван ня 
 що ра зу па нель йо го по -
вер тає на сторінку, на якій він зу -
пи ни в ся, не да ю чи змо ги навіть
"зай ти до сво го кабіне ту".
Це технічні по мил ки скла ден ня

ан кет, і найбільш ак тивні ре с пон -
ден ти все
та ки не звер та ють ува ги
на ці не до роб ки, вва жа ю чи їх
дрібни ця ми, і став лять ся з ро -
зумінням. Од нак че рез на явність
технічних по ми лок в оформ ленні
ан кет ча с ти на ре с пон дентів, на
жаль, втра чається. Та ким чи ном, ба -
жа но ство ри ти зво рот ний зв'язок
між ре с пон ден том і адміністрацією
па нелі.

Влас на па нель
З чо го по чи наємо?

Пер ше пи тан ня 
 яким інстру -
мен том ко ри с ту ва ти ся. За мов ля ти
го то ву па нель чи ство рю ва ти свою 

це ко жен вирішує сам, спи ра ю чись і
на влас ний досвід, і на власні мож -
ли вості, а то му на цьо му зав данні зу -
пи ня ти ся не бу де мо. Єди не, що
хотіло ся б до да ти, 
 під час ро бо ти з
па нел лю постійно бу дуть ви ни ка ти
нові й нові ідеї та спра ви, от же,
потрібно ство ри ти умо ви для опе ра -
тив но го вне сен ня будь
яких змін до
па нелі.

Та кож слід виз на чи ти ся з пи тан -
ням 
 як оп ла чу ва ти ро бо ту ре с пон -
дентів?

Варіантів, те о ре тич но, мо же бу ти
кілька, прак тич не ж за сто су ван ня,
на на шу дум ку, мо же ма ти ли ше
один 
 по по внен ня ра хун ку мобіль-
но го те ле фо ну ре с пон ден та.

Си с те ма елек трон них пла тежів
по ки що не над то по ши ре на, не ко -
жен ре с пон дент на дасть па с портні
дані для пе ре ра ху ван ня коштів, та й
опе рація три ва ти ме за над то дов го.
По по вни ти ж ра ху нок мобільно го
те ле фо ну сьо годні не об тяж ли во,
тим більше що ре с пон дент під час
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реєстрації на дає та ку інфор мацію.
Крім то го, но мер мобільно го те ле -
фо ну є до дат ко вим за со бом ве -
рифікації ре с пон дентів.

І ко ли інстру мент го то вий, пе ре -
хо ди мо до ре к ру тин гу на ших ре с -
пон дентів.

Ре к ру тинг � пи тан ня, проб -
ле ми

Чо му лю ди бе руть участь в он -
лайн
опи ту ван нях?

Пер ше, що спа дає на дум ку, 
 це
мож ливість одер жа ти фінан со ву ви -
на го ро ду.

Але, як не див но, це не єди на
при чи на і до то го ж 
 не го ло вна. Ад -
же суттєво за ро би ти на участі в он -
лайн
опи ту ван нях не мож ли во.
Вартість од но го опи ту ван ня ста но -
вить (за леж но від розміру ан ке ти)
від 10 до 20 грн, кількість опи ту вань
щоміся ця у кож ної па нелі мо же бу ти
різною, але політи ка опи ту вань по -
бу до ва на так, що один ре с пон дент
не мо же бра ти участь в опи ту ван нях
частіше, ніж 4 ра зи на місяць (ви мо -
ги ESOMAR 
 про це зго дом). Навіть
як що за реєстру ва ти ся у кількох па -
не лях, ніхто не га ран тує, що за про -
шен ня до ан ке ту ван ня бу дуть над хо -
ди ти ча с то. То му інши ми мо ти ва ми
мо жуть бу ти відчут тя при чет ності до
то го, що відбу вається на рин ку,
мож ливість своїми відповідя ми до -
по мог ти поліпши ти якість то варів і
по слуг. Та і зви чай на цікавість, мож -
ливість бу ти в курсі подій, дізна ва -
ти ся про нові мар ки, про дук ти, про -
по зиції, які про по ну ють сьо годні
ви роб ни ки.

Оскільки наші ре с пон ден ти по -
винні ма ти до ступ до Інтер не ту, оче -
вид но, що найдієвішим ме то дом ре -
к ру тин гу має бу ти інтер нет
рек ла ма
в усіх її про явах: ба нер на, кон тек -
стна, ого ло шен ня на по пу ляр них
фо ру мах, пор та лах, сай тах по шу ку
ро бо ти і знай омств та ін. Суттєве до -
по внен ня мо же да ти ре фе раль на
політи ка на зра зок "За реєструй дру -
га 
 от ри май ви на го ро ду". Крім то го,
де які про вай де ри па нелі (навіть з
чис ла лідерів ук раїнсько го рин ку
мар ке тин го вих по слуг) не гре бу ють
зай ма ти ся спам
роз сил ка ми для на -
бо ру ре с пон дентів. Це вже за ли ши -

мо на їхній совісті.
І, та ким чи ном, ми ма ти ме мо, як

ка жуть, кон тин гент від 15 до 39
років із всіх потрібних нам соціаль -
них груп.

Для ви п рав лен ня си ту ації не -
обхідно ви ко ри с то ву ва ти та кож і
оф лайн
ре к ру тинг 
 за лу чен ня ре с -
пон дентів під час зви чай них
віч
на
віч опи ту вань, те ле фон них
опи ту вань та ін.

Ну і для ут ри ман ня ре с пон дентів
вар то ма ти надійний зво рот ний
зв'язок і постійний діалог 

публікація но вин і (за ба жан ням)
роз сил ка но вин по базі елек трон них
ад рес, на дан ня мож ли вості ре с пон -
ден ту звер ну ти ся з пи тан ням
про -
по зицією й от ри ма ти вчас ну
відповідь. Са ме діалог (крім стан -
дарт ної ви на го ро ди за опи ту ван ня)
дає змо гу підви щи ти ло яльність ре с -
пон дентів до па нелі.

Ба за.

Пе ревірка пра виль ності та
ак ту аль ності да них

Та навіть от ри мав ши до стат ню
кількість ре с пон дентів, з цією ба -
зою, як із будь
якою іншою, слід
постійно пра цю ва ти і на далі, пе -
ревіря ю чи та ак ту алізу ю чи дані:

u ре с пон дент мо же вже не ко ри -
с ту ва ти ся ад ре сою елек трон ної
по шти, на яку був за реєстро ва -
ний йо го обліко вий за пис;

u ре с пон дент мо же виріши ти не
бра ти участь в опи ту ванні без
до дат ко во го повідом лен ня;

u дех то з ре с пон дентів мо же че -
рез де я кий час задіяти по втор -
ну реєстрацію;

u у ре с пон дентів з ча сом мо жуть
зміни ти ся де мо
 і соціопо каз -
ни ки.

У ре зуль таті без та кої ро бо ти над
ба зою да них ми після за пу с ку чер го -
во го про ек ту мо же мо ма ти ко -
ефіцієнт відгу ку на за про шен ня до
ан ке ту ван ня знач но ниж чий, ніж
очіку ва в ся, або ж ста не ниж чим ко -
ефіцієнт про хо джен ня кво ти ре с -
пон ден та ми. Все це зму сить надісла -
ти по втор не за про шен ня до ан ке ту -
ван ня, а це 
 зай вий ви т ра че ний час.

Опи ту ван ня.

Пе ревірка валідності
відповідей і аде к ват ності
ре с пон дентів

В от ри ма них да них, перш ніж
над си ла ти їх на об роб ку, слід поз ба -
ви тись від та ких відо мо стей, які не
мо жуть бу ти задіяни ми:

 ре с пон ден ти бу ва ють не уваж ни -

ми, навіть ду же не уваж ни ми, і то -
му в ан ке тах мо жуть ви я ви тись
дані, які су пер ечать од не од но му;


 ре с пон ден ти мо жуть зай ма ти ся
так зва ни ми ав то ма тич ни ми
відповідя ми, такі ан ке ти за по -
вню ють ся, як пра ви ло, або по од -
но му стовпчи ку, або зиг за гом, або
по діаго налі;


 час, ви т ра че ний ре с пон ден том на
за по внен ня ан ке ти, не помірно ко -
рот кий для то го, щоб на за пи тан ня
ан ке ти відповісти вдум ли во;


 відповіді на де які осо бисті за пи -
тан ня суттєво відрізня ють ся від
тих, які вже є у профілі ре с пон -
ден та.
Такі ан ке ти, за зви чай, не об роб ля -

ють ся, ре с пон ден там на ра хо ву ють ся
штрафні ба ли. По до ся гненні пев ної
кількості штраф них балів ре с пон -
дент мо же бу ти де зак ти во ва ний.

І, як що вже не за бу ва ти, що ан ке -
та має бу ти якісною з точ ки зо ру ре -
с пон ден та, перш ніж над си ла ти за -
про шен ня до ан ке ту ван ня по всій
базі ре с пон дентів, відпра ви мо за -
про шен ня по за штат ним те с те рам,
які за по вню ють ан ке ту кілька разів,
на ма га ю чись знай ти по мил ки і да ю -
чи пись мові ре ко мен дації з
поліпшен ня кон крет ної ан ке ти.

Об роб ка да них. Ви тяг ти
більше да них, ніж за мов ля -
ло ся

Ну і як зав жди, досвідчені
дослідни ки з от ри ма них да них мо -
жуть взя ти більше інфор мації, аніж
пла ну ва ло ся.

Он лайн
опи ту ван ня до зво ляє
зро би ти те, що не зро бить опи ту ван -
ня віч
на
віч 
 а са ме, відсте жи ти
ди наміку упо до бань, соціаль но
еко -
номічних змін у житті, по глядів і
зви чок кон крет но го ре с пон ден та та
соціаль но
віко вої гру пи, до якої той
на ле жить.

маркетингові  дослідження
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Крім то го, зай вий раз з'яв ляється
мож ливість порівня ти відповіді ре с -
пон ден та з ана логічни ми у по пе -
редніх опи ту ван нях і вста но ви ти 

чи є цей ре с пон дент чес ним і ста -
ран ним. А от же, це та кож підніме
якість всієї па нелі вза галі.

Досліджен ня на інших па не -
лях � на що звер та ти ува гу

Як що ж за мов ля ти досліджен ня
на інших па не лях, то, оче вид но, слід
звер ну ти ува гу на всі раніше роз г ля -
нуті за пи тан ня.

Крім то го, якісна па нель має
відповіда ти ви мо гам ESOMAR, що
став лять ся УАМ до па не лей он -
лайн
опи ту ван ня. За мов ля ю чи он -
лайн
досліджен ня, пе ре ко най те ся,
що про вай дер па нелі змо же да ти
відповіді на всі 26 за пи тань, які вас
за до воль нять.

У ме жах цієї публікації на да ти всі
відповіді на ці пи тан ня не пе ред ба -
чається 
 го то вий до ку мент бу де ок -
ре мою ве ли кою за об ся гом
публікацією. Та на де які з цих пи -
тань відповіді вже про зву ча ли 
 про -
цес ре к ру тин гу, си с те ма сти му ляції
па нелістів. А про мож ливість ви ко -
ри с тан ня он лайн
па нелі крім он -
лайн
опи ту ван ня 
 далі.

Ба за і па нель � більше, ніж
про сто он лайн�опи ту ван ня

Ма ю чи в роз по ря дженні і ба зу да -
них, і па нель для ро бо ти з цією ба -
зою, од ра зу по ста ви мо за пи тан ня 
 а
чи мож на за сто су ва ти цей, без -
сумнівно, по туж ний інстру мент для
інших цілей? Зви чай но!

Ви ко ри с тан ня для по льо вих
досліджень

Під час про ве ден ня по льо вих
досліджень, ву лич но го ан ке ту ван ня
па нель мо же суттєво до по мог ти,
особ ли во, як що наші інтерв'юе ри за
зав дан ням про ек ту ши ро ко роз ки -
дані гео графічно.

Замість за трат ча су і зай вих
коштів на пе ре да чу за по вне них ан -
кет до цен т ру об роб ки, інтерв'юер
"вхо дить до влас но го кабіне ту" у па -
нелі і за но сить одер жані дані. В ре -
зуль таті за лічені хви ли ни інфор -
мація і одер жа на, і вне се на.

Ви ко ри с тан ня у про -
фесіональ них те с ту ван нях

Па нель та кож мо же ста ти у на годі
і співробітни кам відділу по ро боті з
пер со на лом, і керівни кам ком паній
і підприємств, які час від ча су по -
люб ля ють про во ди ти ан ке ту ван ня:


 на ви яв лен ня про фесійної
відповідності при прий омі на
ро бо ту;


 на ви яв лен ня про фесійної
відповідності у разі ка д ро вих
змін;


 пси хо логічні те с ти на ви яв лен -
ня індивіду аль них рис спів-
робітни ка;


 те с ти на ви яв лен ня пси хо -
логічно го ста ну в ко лек тиві.

Для цьо го ан ке та бу де за про гра -
мо ва на з клю ча ми, тож од ра зу після
за вер шен ня ан ке ту ван ня бу дуть го -
тові ре зуль та ти на зра зок "прой -
шов/не прой шов", ре зуль тат, ви ра -
же ний у ба лах, або навіть ре ко мен -
дації та пси хо логічні вис нов ки.

Інші варіан ти ви ко ри с тан ня

Та кож па нель мож на ви ко ри с то -
ву ва ти для ве ден ня спо жи вацьких
он лайн
що ден ників. І навіть ек за -
мен на знан ня пра вил до рож ньо го
ру ху або те с ти ЗНО мож на вла ш ту -
ва ти!

Он лайн�па нель Action Data
Group сьо годні

Ста ном на 26 жовтня 2010 р. на ша
па нель налічує по над 8200 ре с пон -
дентів, що меш ка ють в усіх регіонах
Ук раїни, пе ре важ но у ве ли ких
містах та об лас них цен т рах 
 згідно з
по ши рен ням інтер нет
до сту пу в Ук -
раїні. Збільшен ня ба зи ста но вить

по над 1500 ре с пон дентів щоміся ця.
По при те що ак тив ний до ступ до

Інтер не ту (за да ни ми ста ти с ти ки)
ма ють пе ре важ но чо ловіки, ак -
тивніши ми учас ни ка ми он -
лайн
опи ту вань ви я ви ли се бе
жінки.

Вис нов ки

Хо че мо ми то го, чи ні, а он -
лайн
опи ту ван ня вже увійшли до
інстру мен тарію дослідників. От же,
ре ко мен дуємо при ди ви ти ся і до
цьо го ме то ду, і до про вай дерів он -
лайн
па не лей 
 і зро би ти свій вибір.
Не за бу ва ю чи, звісно, що най -
якісніші ре зуль та ти ви от ри маєте у
ком паній 
 членів ESOMAR.

Ми свій вибір зро би ли 
 у нас є
влас на па нель, є влас на ба за ре с пон -
дентів і ми го тові ви ко ну ва ти ваші
за мов лен ня.

А з якістю на шої ро бо ти, впев -
нені, ви вже знай омі! Як що ж ні, то
за нас мо жуть по ру чи ти ся асоціації
та ор ганізації, чле на ми яких ми є:
Ук раїнська Асоціація Мар ке тин гу,
ESOMAR 
 Всесвітня асоціація про -
фесіоналів 
 дослідників гро -
мадської дум ки і рин ку, Аме ри -
канська тор го ва па ла та, Аме ри -
канська асоціація мар ке то логів.

Контакти Action Data Group

Для за мов лен ня он лайн
опи ту -
ван ня, уз го джен ня пи тань ан ке ти,
роз ра хун ку вар тості опи ту ван ня і
от ри ман ня відповіді на інші за пи -
тан ня про хан ня звер та ти ся на ад ре -
су елек трон ної по шти:

research@actiondatagroup.com,
або за те ле фо ном: +38(056)

370
22
82.

маркетингові  дослідження

Он лайн	па нель Action Data Group станом на 26 жовтня 2010 р.


