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A KUTATÁS MÓDSZERTANA
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A kutatás kimondottan azzal a céllal készül, hogy

felmérje, mit gondol a magyar lakosság a „mentes”

kozmetikai és háztartási termékek használatáról és

vásárlásáról.

Vizsgált témakörök:

• Ki és miért használja?

• Milyen termékkategóriában használja?

• Ki a vásárlója és hol vásárolja?

Célcsoport: 18–69 éves magyar lakosság

Nagymintás  elemszám:
500 fő

Reprezentativitás: 
Nem, kor, régió és 

településtípus szerint 
a 18–69 éves magyar lakosságra

Az online adatfelvétel 
időpontja:

2019. április



A VIZSGÁLT „MENTES” TERMÉKEK

Parabénmentes
Szilikonmentes
Kőolajszármazékoktól (paraffin, vazelin) mentes
Alumíniummentes
Foszfátmentes
Formaldehidmentes
Oldószermentes
Vegyszermentes
Állatkísérlet-mentes
Mesterséges színezékektől mentes
Allergénmentes
Triklozánmentes
Állati eredetű összetevőktől mentes (vegán)
Mesterséges illatanyagoktól mentes
SLS- és SLES-mentes
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Kutatási output, szükséges beruházás

Kutatási output
15 oldalas elemzés grafikonokkal és szöveges összefoglalóval, magyar nyelven, Power Pointban

A kutatás felhasználási területei
Fogyasztói és vásárlói insightok a mentes kozmetikumok és háztartási tisztítószerek 
használatával és vásárlásával kapcsolatban.

Beruházási igény: 250.000 Ft + áfa

4

Az INSPIRA Research jelen ajánlata az elküldéstől számított 1 hónapig érvényes.

Az ár az ajánlatban részletezett paraméterekre érvényes. 

A tanulmány elérhető:

2019. május 15.



Inspira GroupKik vagyunk?



INSPIRA GROUP – FÜGGETLEN KUTATÓCÉG, AZ INNOVÁCIÓ A CÉG KRÉDÓJÁNAK 
EGYIK ALAPPILLÉRE, ELKÖTELEZETT A MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSEKBEN

Alapították
2015

Összeolvadás
2017

MA

27 teljes 
munkaidős 
kolléga

700 millió forint 
bevétel 2017-ben
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INSPIRA GROUP SZÁMOKBAN

LEFEDETTSÉG

PROJEKTEK

EREDMÉNYEK
12 

országban...

412 év kutatói 
tapasztalat a 
munkatársak 

körében

110 ügyfél 
44 szektorban

100+ 
fókuszcsoport 

évente 

5000+ 
mystery

visits évente

360
befejezett 

projekt
… és 44 
szektorban 
készültek 
kutatások

Adatfelvétel:
CAPI, TAPI, 
CATI, CAWI, 

FGD, IDI, AST

Szektorok:
Healthcare, 
Média, Pénzügy,
FMCG és 
kereskedelem 



SZOLGÁLTATÁSAINK FMCG ÉS KERESKEDELEM SZEKTORBAN

MÁRKA- ÉS KOMMUNIKÁCIÓKUTATÁSOK

➢ Márka- és brandkutatások, márka-image vizsgálatok

➢ Piacszegmentáció

➢ Koncepciótesztek, termék- vagy szolgáltatás- fejlesztés

➢ Kommunikáció- és reklámhatékonyság

ADATBÁNYÁSZAT

➢ Modellezés 

➢ Conjoint-modellezés

➢ Előrejelzés

KVALITATÍV KUTATÁSOK

➢ Fókuszcsoportok

➢ Lakossági, szakértői mélyinterjúk

➢ Etnográf interjúk 

➢ Kísért vásárlás

DIGITÁLIS

➢ Online közösségek

➢ Szemkamera

VÁSÁRLÓI KUTATÁSOK 

➢ Lojalitás

➢ Promócióhatékonyság

➢ Döntési fa

➢ Sajátmárkás termékek pozíciója

➢ Purchase journey
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SERVICE DESIGN KUTATÁSOK 

➢ Ügyfél-elégedettség

➢ Mystery shopping 

➢ UX – felhasználói élmény



AZ INSPIRA RESEARCH NAPI FOGYASZTÁSI CIKKEK ÉS KERESKEDELEM CSAPATA

Dörnyei Otília 20 éve dolgozik piackutatásban, szakterülete a fogyasztói és vásárlói kutatások. Pályája elején a
napifogyasztásicikk- és kereskedelemkutatás területén menedzselt hazai kutatási projekteket, majd
területvezetőként az ügyfélportfólió marketing- és értékesítési stratégiájának kidolgozása is a feladatkörébe
tartozott. Az elmúlt 10 évben cégvezetőként az operatív piackutatási feladatok tervezése és felügyelete mellett
a GfK hazai munkavállalóinak módszertani és üzleti képzését látta el. Nemzetközi tapasztalatait multinacionális
vállalatok hazai és európai kutatási projektjei során szerezte.

Balázs Kinga 10 éve foglalkozik piackutatással. Átfogó módszertani ismeretekkel rendelkezik kvantitatív 
kutatások és elemzési technikák terén. Szakterülete a fogyasztói és vásárlói kutatások elsősorban napi 
fogyasztási cikkek, tartós fogyasztási cikkek, valamint kereskedelemkutatás területén. Legfőbb kutatási 
területei a márka-, imázs-, U&A,- szegmentációs, piacfeltáró, shopper és ügyfélelégedettség kutatások. 
Szakmai tapasztalatát a GfK Hungáriánál szerezte, ahol az elmúlt 10 évben közel 250 hazai és nemzetközi 
projekten dolgozott. 2018 májusában csatlakozott az Inspira Research csapatához.

Huszák Andrea 24 éve foglalkozik kvalitatív piackutatással. Tanulmányait tekintve marketingkommunikációs 
szakértő és pszichológus. Pályáját az AMER Nielsen piackutatónál kezdte, később önálló kvalitatív kutatóként 
dolgozott számos piackutató és kommunikációs ügynökség partnereként, rövid ideig a GfK kvalitatív kutatások 
vezetője volt. A kvalitatív módszerek hagyományos offline és innovatív online módszereit, valamint az 
etnográfiai megközelítéseket a kutatási célok elérését szolgáló optimális kombinációban alkalmazza. 
Számos helyi és nemzetközi kvalitatív kutatás projektmenedzsere FMCG, tartós fogyasztási cikkek, pénzügyi 
szolgáltatások, telekommunikációs, valamint egészségügyi szektor feltáró és kommunikációs kutatásai területén.
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AZ INSPIRA RESEARCH REFERENCIÁI AZ ELMÚLT KÉT ÉVBŐL  (a teljesség igénye nélkül) 
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További információ és megrendelés:

DÖRNYEI OTÍLIA
CONSUMER&RETAIL DIRECTOR

OTILIA.DORNYEI@INSPIRA.HU 
+36 30 619 3366


