
✓ Λάβετε τις σωστές απαντήσεις σε καίριες ερωτήσεις και σε 
επείγοντα θέματα 

✓ Ελέγξτε την αναγνωρισιμότητα των μαρκών/ διαφήμισης, 
consideration και την εικόνα της

✓ Διερευνήστε τη χρήση, στάσεις/συμπεριφορές των 
καταναλωτών (U&A)

✓ Πραγματοποιήστε pre-post tests
✓ Συλλέξτε πληροφορίες για συγκεκριμένες ομάδες-στόχους
✓ Ελέγξτε τον αντίκτυπο και την αποτελεσματικότητα ενεργειών 

marketing
✓ Μετρήστε το μέγεθος της αγοράς** για κατηγορίες 

προϊόντων, μερίδια αγοράς** και το προφίλ χρηστών
✓ Και πολλά ακόμα….
** Το CATIBUS ή το CAPIBUS προτείνονται περισσότερο για μέτρηση 
μεγέθους αγοράς και μεριδίων

Business Challenge

OMNIBUS SERVICES
από την Ipsos-Opinion 
Ανακαλύψτε σε βάθος τι σκέφτονται, αισθάνονται και κάνουν 
οι Έλληνες καταναλωτές, χρησιμοποιώντας τις Omnibus υπηρεσίες
μας, γρήγορα και οικονομικά

✓ Ρωτήστε από 5 έως 25 ερωτήσεις (και περισσότερες αν είναι 
αναγκαίο)

✓ Τακτικά κύματα μετρήσεων σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του 
πληθυσμού, με Ν=1.000 ή 800 συνεντεύξεις

✓ Εργαλεία για την ανάλυση δεδομένων: ποικιλία κοινωνικών 
και δημογραφικών κριτηρίων, σταθμισμένα αποτελέσματα, 
στατιστικά σημαντικά διαφορές, διασταυρώσεις των 
δεδομένων. 

✓ Αποτελέσματα σε αναλυτικούς πίνακες με διασταυρώσεις 
(cross tabs), ή/και παρουσίαση αποτελεσμάτων σε 
PowerPoint με γραφήματα, ή/και Executive report. 

Η Λύση που προτείνουμε

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Οι ερωτήσεις δημιουργούνται και 
επαληθεύονται από τους 
εξειδικευμένο προσωπικό μας, 
πριν από την έναρξη τoυ 
fieldwork

ΤΑΧΥΤΗΤΑ
Μηνιαία ή 15θήμερα 
κύματα Online Omnibus, 
διμηνιαία κύματα για 
CATIBUS & CAPIBUS (F2F)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΥΣΗ
Συμμετοχική έρευνα με πολλές 
δωρεάν ερωτήσεις 
δημογραφικών που βοηθούν στο 
profiling των ερωτώμενων

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ TAILOR-MADE

Πλήρης εξυπηρέτηση, online & 
offline, ώστε να ταιριάζει στον 
προϋπολογισμό σας.

Κατά περίπτωση προσέγγιση 
για οποιαδήποτε ad-hoc 
έρευνα προ απευθύνεται σε 
συγκεκριμένα κοινά στόχος.

ΓΙΑΤΙ OMNIBUS

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΡΩΤΗΣΗ (Online Omnibus)*

➢ Ερωτήσεις 1-5 → 350€ (κάθε μία)* υποχρεωτικό
➢ Ερωτήσεις 6-10 → 300 (κάθε μία)
➢ Ερωτήσεις 11-15 → 250 (κάθε μία)
➢ Ερωτήσεις 16-25  → 100 (κάθε μία)

Πανελλαδική έρευνα πολλαπλής συμμετοχής, με τη χρήση πλήρους σειράς μεθοδολογιών συλλογής 
δεδομένων (online & offline), χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα.
Οι υπηρεσίες που παρέχει η Omnibus θα καλύψουν τις ανάγκες σας όσον αφορά στην ταχύτητα, την 
αντιπροσωπευτικότητα/γεωγραφική κάλυψη, την αξιοπιστία των ευρημάτων και την εξοικονόμηση
κόστους* 
*Ένα από τα πλεονεκτήματα της εξοικονόμησης κόστους είναι επειδή το κόστος δειγματοληψίας και ελέγχου μοιράζεται σε αρκετούς πελάτες, 
τα δείγματα είναι μεγάλα και οι συνεντεύξεις (κύματα) πραγματοποιούνται αρκετές φορές το χρόνο. 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΎΠΤΟΝΤΑΙ 
Καίριες ερωτήσεις |test νέων ιδεών/διαφημίσεων/concept | συνεχόμενη παρακολούθηση συγκεκριμένων 
ερωτήσεων| μέτρηση δραστηριοτήτων marketing και διαφημίσεων| pre-post αξιολόγηση | pack-
tests/concept test/idea test |μέτρηση μεγέθους αγοράς|προφίλ κοινών στόχων | u&a έρευνες |targeted 
groups | έρευνα σε συγκεκριμένες ομάδες (πχ συχνοί χρήστες συγκεκριμένης κατηγορίας/μάρκας κλπ)

Κλείστε τη θέση 
σας για το 

SUMMER Online
OMNIBUS..

ΤΩΡΑ!

* Οι διχοτομικές ερωτήσεις, Πολλαπλής Επιλογής με εως και 10 πιθανές 
επιλογές, Grids (μονής επιλογής ανά κολώνα ή γραμμή με μέχρι 10 φράσεις, 
πολλαπλής επιλογής ανά κολώνα ή γραμμή ως 25 στοιχεία επιλογής και 
dropdown ερωτήσεις μέχρι 15 dropdowns), αριθμητικές → υπολογίζονται ως 
1 ερώτηση η κάθε μία. 
* Πλήρως Ανοιχτές ερωτήσεις, Σύντομες ανοιχτές (μέχρι 10 boxes – πχ 
αυθόρμητη γνώση), αριθμητικές → υπολογίζονται ως 1,5 ερώτηση η κάθε μία 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΑ (Online Omnibus)
➢ Δημιουργία ερωτηματολογίου→ 1-2 εργ/ημ
➢ Scripting στην Online Πλατφόρμα → 2 εργ/ημ
➢ Fieldwork → 5 με 7 εργ/ημ (και ΣΚ)
➢ Αποστολή δεδομένων σε αναλυτικούς πίνακες → 2 εργ/ημ
➢ Παράδοση παρουσίασης σε PowerPoint με γραφήματα

(εφόσον ζητηθεί) → 3 εργ/ημ.

Παραδοτέα: Ο πελάτης λαμβάνει χωρίς επιπλέον 
κόστος, Αναλυτικούς πίνακες σε xls, σύντομη 
παρουσίαση των ερωτήσεων στο σύνολο σε 
Powerpoint. Για αναλυτική παρουσίαση στο σύνολο 
του δείγματος αλλά και σε υποκοινά → 400€
Executive report → 250€
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