Więcej niż agencja badawcza
More than a research agency
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Jesteśmy
polską
firmą
badawczą
istniejącą
na rynku od 1996 r. W ciągu ponad dwudziestu
lat aktywności rozwinęliśmy szeroką ofertę badań
marketingowych, służących
zarówno firmom
jak również instytucjom otoczenia biznesu.
Oferujemy szeroki wachlarz usług badawczych:
poczynając od technik klasycznych aż po
najnowocześniejsze
badania
biometryczne.
Dostosowujemy
rodzaj
badań
do
potrzeb
każdego
odbiorcy.
Jesteśmy
doświadczeni,
skuteczni i konkurencyjni, dlatego do tej pory
z
sukcesem
zrealizowaliśmy
ponad
2000
projektów badawczych. Ściśle współpracujemy
z 230 partnerami z całej Europy, co daje nam
możliwość pozyskania
różnorodnych danych
z wielu obszarów geograficznych.

We are a Polish research company founded
in 1996. More than 20 years of activity in the field
of international market helped us to develop wide
offer in the research and analysis business provided to
entities like companies and supporting institutions.
We develop the universal, wide-range business offer
dedicated to all kind of enterprises. We provide every
type of market research and analysis: from conventional
to modern biometric techniques. We can adjust
the research parameters to our every client’s needs.
We are experienced, effective and competitive,
that’s why till this time we implemented
more than 2000 research projects. We strictly
co-operate with 230 partners representing every
European country. It gives us possibility to achieve data
from different geographical areas.

Potrafimy łączyć myśl naukową z szybkością
i elastycznością biznesowego działania. Jako
jedna z niewielu firm badawczych w Polsce
posiadamy status Centrum Badawczo-Rozwojowego
co kwalifikuje nas jako jednostkę naukową.
Od początku naszej działalności opracowaliśmy
lub wdrożyliśmy 45 innowacji projektowych,
w tym również w ramach programów badawczych
Komisji Europejskiej. Za działalność naukową
na polu międzynarodowym zostaliśmy uhonorowani
licznymi nagrodami.
Posiadamy również doświadczenie w opracowywaniu
modeli biznesowych. Daje to nam szansę na świadczenie
komplementarnych usług uwzględniających nie tylko
badania i analizy, ale także plan wdrożenia nowej usługi
lub produktu na innych rynkach.
Znajdujemy się w samym centrum Europy,
co pozwala nam sprawnie dotrzeć do interesariuszy
w każdym zakątku kontynentu. Dzięki kompleksowości
naszych usług jesteśmy WIĘCEJ NIŻ AGENCJĄ BADAWCZĄ.

We
effectively
combine
scientific
thought
with the speed and flexibility of business.
We are one of the few research companies in Poland
granted the status of Research & Development
Center, so we are qualified as a research
institution. Since the beginning of our activity
we developed or implemented 45 innovative projects,
including international research projects within
the framework of European Union supporting programs.
We’ve been awarded with numerous significant prizes
for our international activity.
We are also experienced in business models
development. It gives us the opportunity to offer
the complex services for companies considering
not only research and analysis but also preparing
new business models to be active on third markets.
We are located in the heart of Europe and it helps us
to achieve all stakeholders, in every continent’s corner.
Thus, according to complexity of our offer, we are more
than a research agency.

Zapraszamy
do współpracy
Małgorzata Walczak-Gomuła
Prezes Zarządu

We invite you
to collaborate with us
Małgorzata Walczak-Gomuła
President of the Board

BADANIA I ANALIZY / RESEARCH AND ANALYSIS
Dedykowany dobór metodologii oraz technik
badawczych do danej problematyki to podstawa
naszych badań. Mogą być one realizowane
na każdym rynku. ASM zapewnia wszystkim
instytucjom i przedsiębiorstwom zastosowanie
w metodologii optymalnego zestawu technik
zarówno tradycyjnych jak i biometrycznych,
opartego
o
triangulację
metodologiczną.
Dzięki temu możemy dostosować parametry
badania do potrzeb klienta oraz zaplanowanego
budżetu.

A selection of methodology and research techniques
dedicated to the issues at hand is the basis
of our market research in every industry.
ASM guarantees all sector’s institutions
and enterprises the application of an optimal
set of both, conventional and biometric techniques,
based on triangulation methodology. This allows us
to adjust the research parameters to our clients’
needs and the planned budget.

BADANIA JAKOŚCIOWE BADANIA ILOŚCIOWE
QUALITATIVE RESEARCH QUANTITATIVE RESEARCH

DESK RESEARCH

MYSTERY SHOPPING

NEUROMARKETING

TRIANGULACJA METODOLOGICZNA / METHODOLOGICAL TRIANGULATION

TRIANGULACJA METODOLOGICZNA
METHODOLOGICAL TRIANGULATION

TRIANGULACJA ŹRÓDEŁ INFORMACJI
TRIANGULATION OF INFORMATION SOURCES

TRIANGULACJA ANALITYCZNA
ANALYTICAL TRIANGULATION
2

OBSZARY BADAWCZE DLA BUDOWNICTWA / RESEARCH AREAS IN CONSTRUCTION

•
•
•
•
•

•
•
•

BADANIA WIELKOŚCI I POTENCJAŁU RYNKU
Badanie wielkości rynku
Analiza konkurencji (udziały rynkowe, strategia,
produkty)
Analiza cen
Poszukiwanie trendów / prognozy rozwoju rynku
Badanie dystrybucji i cen

•
•
•
•

BADANIA JAKOŚCI OBSŁUGI KLIENTÓW
Analiza systemu jakości obsługi klienta
Audyty tajemniczych klientów
Analiza wskaźników i indeksów jakości obsługi
Jakościowa ocena systemu obsługi

•
•
•
•
•

BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW
Określenie mocnych i słabych stron współpracy
Porównanie z konkurencją
Wskazanie dobrych praktyk
Możliwości podwyższenia poziomu zadowolenia
Analiza wskaźników (np. NPS, CSI)

•
•

3

BADANIA WIZERUNKU MAREK
Badanie rozpoznawalności marki
Pozycja marki na tle konkurencji
Analizy benchmarkingowe
Analiza postrzegania marki
Stopień przychylności klientów wobec marki

•
•
•
•
•

BRAND IMAGE RESEARCH
Brand recognition research
Competitive brand positioning
Benchmarking analyses
Brand perception analyses
Customers’ brand attitude

•

MARKET SIZE AND POTENTIAL RESEARCH
Market size research
Competition analysis
Price analysis
Searching for trends / market development
projections
Distribution and prices research

•
•
•
•

CUSTOMER SERVICE QUALITY RESEARCH
Customer service quality analysis
Mystery shopper audits
Analysis of service quality indicators and indices
Qualitative assessment of the service system

•
•
•
•

•
•
•
•
•

CUSTOMER SATISFACTION SURVEYS
Determining collaboration strengths and
weaknesses
Comparison against the competition
Identifying good practices
Potential for increasing satisfaction levels
Indicator analysis (e.g. NPS, CSI)

•
•
•
•

BADANIA SEGMENTACJI KLIENTÓW
Podział klientów na różnorodne grupy
Analiza produktów pod względem dopasowania
do grup klientów
Opracowanie strategii marketingowej dla grup
klientów
Badanie czynników i potrzeb klientów

•
•

BADANIA POTENCJAŁU INWESTYCYJNEGO
Badanie poziomu zainteresowania lokalizacją/
obiektem/inwestycją
Analiza zainteresowań potencjalnych klientów
Badanie potrzeb inwestycyjnych np. w regionie

•
•
•
•

BADANIA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH
Badanie przekazu reklamowego
Badanie konceptów reklamowych
Analiza komunikatu reklamowego i jego odbiór
Analiza wskaźników i monitorowania

•

•
•
•
•
•

BADANIA KLIMATU WEWNĄTRZ FIRMY
Badanie satysfakcji z pracy
Ocena pracownicza
Analiza potrzeb szkoleniowych
Analiza zaangażowania pracowników
Badanie komunikacji wewnętrznej

•
•
•
•

•
•
•

CUSTOMER SEGMENTATION RESEARCH
Dividing customers into sub-groups
Analysing the products in terms of their fit
with customer segments
Developing the marketing strategy for customer
segments
Analysing customer needs and factors
INVESTMENT POTENTIAL RESEARCH
Researching the level of interest in a location/
object/project
Analyzing the interests of potential customers
Researching investment needs in e.g. regions

RESEARCHING THE EFFECTIVENESS OF CAMPAIGNS
Advertising research
Advertising concept research
Analysis of the advertising message and its
reception
• Indicators and monitoring analysis
•
•
•

•
•
•
•
•

INTRA-COMPANY ATMOSPHERE RESEARCH
Job satisfaction research
Employee assessment
Training needs analysis
Employee engagement analysis
Internal communication research
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BADANIA ILOŚCIOWE / QUANTITATIVE RESEARCH

•
•
•

•
•
•

CATI (Computer Assisted Telephone Interview) czyli wspomagany
komputerowo wywiad telefoniczny to technika polegająca na przeprowadzaniu
wywiadów telefonicznych z respondentami z wykorzystaniem komputera
PAPI (Paper And Pencil Interview) - wywiady realizowane techniką
ankieterskich wywiadów osobistych/audytoryjnych „Face to Face”
CAWI (Computer Assisted Web Interview) - badania prowadzone są
za pomocą udostępnienia respondentom kwestionariusza internetowego.
Ankiety mogą być adresowane do wybranych grup celowych, klientów sklepów
internetowych, internautów odwiedzających portale tematyczne
Testy audytoryjne
Ankiety prasowe i pocztowe
CAPI (Computer Assisted Personal Interview) - wywiad osobisty
ze wspomaganiem komputerowym

Badania ilościowe umożliwiają ustalenie, jak często rozmaite opinie
i fakty występują w danej zbiorowości, są sondażami kwestionariuszowymi
przeprowadzanymi
na
dużych
próbach
respondentów,
najczęściej
reprezentatywnych dla populacji celowej, z wykorzystaniem metod statystycznomatematycznych przy doborze próby i obliczeniach wyników.

•
•
•

•
•
•

CATI (Computer Assisted Telephone Interview) is a telephone surveying
technique in which the interviewer follows a script provided by a software
application
PAPI (Paper And Pencil Interview) -„Face to Face” interviews
CAWI (Computer Assisted Web Interview) - the survey is conducted using
a web questionnaire sent to respondents. The surveys may be addressed
to selected target groups, customers of online stores or Internet surfers that
visit industry web portals
CLT (Central Location Test)
Press and mail questionnaires
CAPI (Computer Assisted Personal Interview) - a personal interview conducted
with the help of a computer

Qualitative research allows to determine how often certain opinions and facts
occur in the given group; these are questionnaire-based surveys conducted
on large respondent samples, most frequently representative of the target
population, with the use of statistical and mathematical methods for selecting
the sample and calculating the results.

5

I
CAT
a
i
stud
dwa
bs
TI la
A
C
two

W rankingu wg przychodów
z badań wykonywanych techniką
CATI ASM znajduje się na III-cim
miejscu.

In the CATI
revenues ranking,
ASM is placed 3rd

BADANIA JAKOŚCIOWE / QUALITATIVE RESEARCH

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IDI (pogłębiony wywiad indywidualny) - umożliwiający dotarcie do najgłębszych potrzeb i motywacji.
Jego odmianą jest ITI - telefoniczny wywiad pogłębiony
FGI (zogniskowany wywiad grupowy) - pozwalający dotrzeć do motywacji konsumenckich oraz
umożliwiający przetestowanie ich w grupie
SSI (częściowo ustrukturalizowany wywiad) - połączenie w wywiadzie pytań zamkniętych i otwartych,
które umożliwiają wnikliwą rozmowę z informatorem lub respondentem
Diada - wywiad prowadzony jednocześnie z dwoma respondentami, w celu skonfrontowania opinii
i prześledzenia interakcji zachodzących pomiędzy nimi
Case study - analiza pojedynczego przypadku, tj. szczegółowy opis, zazwyczaj rzeczywistego,
przypadku, pozwalający wyciągnąć wnioski co do przyczyn i rezultatów jego przebiegu oraz szerzej
danego modelu biznesowego, cech rynku, uwarunkowań technicznych, kulturowych, społecznych itp.
Conjoint - diagnozowanie w sposób eksperymentalny preferencji respondentów wobec rozmaitych
cech, właściwości lub atrybutów badanego produktu lub usługi (najszersze zastosowania znajduje
w badaniach marketingowych)
Techniki projekcyjne
Panel ekspercki
Triada - spotkanie z trójką uczestników
Desk Research - poszukiwanie informacji już istniejących i pogłębiona analiza danych statystycznych
oraz wykorzystanie dostępnych źródeł
Mystery Shopping - audyty (bezpośrednie, telefoniczne i e-mailowe) poziomu obsługi klientów
w wybranych punktach sprzedaży

Badania jakościowe znajdują zastosowanie szczególnie w przypadku gdy klient chce zrozumieć motywacje
i potrzeby konsumenta, określić wizerunek marki lub produktu, przetestować reklamę lub opakowanie,
wprowadzić nowy produkt na rynek, albo stworzyć prognozy.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IDI (In-depth Interview) - allows to discover deepest needs and motivations. One of its variants
is ITI - in-depth telephone interview
FGI (Focused Group Interview) - allows to discover consumer motivations and test them on a group.
SSI (Semi-Structured Interview) - a combination of open and closed interview questions that allow for
an in-depth conversation with the informer or respondent
Dyad – a joint interview with two respondents simultaneously to confront opinions and trace
interactions occurring between them
Case study - analysis of an individual case, i.e. detailed description of a, usually real-world,
case, that leads to conclusions as to the reasons and results of its course, and broadly about
the business model, features of the market, technical, cultural, social and other conditions
Conjoint - experimental diagnosis of respondents’ preferences towards different features, properties
or attributes of the tested product or service (the widest application of this method is found
in marketing research)
Projective techniques
Expert panel
Triad - a meeting with three participants
Desk Research - searching for already existing information, in-depth analysis of statistical data,
and the utilization of available sources
Mystery Shopping - direct, telephone and e-mail audits of customer service quality levels at selected
points of sale

Qualitative research can be applied particularly when the client wants to understand the motivations
and needs of their customer, determine the brand’s or product’s image, test an advert or packaging,
launch a new products in the market or prepare forecasts.
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NEUROMARKETING
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EYE TRACKING (ET)
ELEKTROENCEFALOGRAFIA / ELECTROENCEPHALOGRAPHY (EEG)
REAKCJA SKÓRNO-GALWANICZNA / GALVANIC SKIN RESPONSE (GSR)
ELEKTROMIOGRAFIA / ELECTROMYOGRAPHY (EMG)
FACE TRACKING / FACE READING (FT)
ASM Neuro Lab to innowacyjne laboratorium badawcze, które stworzyliśmy
aby dostarczać klientom rzetelnych danych marketingowych w zakresie
reakcji człowieka na bodźce wizualne, dźwiękowe, smakowe, zapachowe
i dotykowe.
Dotychczas stosowane w badaniach marketingowych techniki deklaratywne
nie pozwalały na wnikliwą analizę emocji konsumenta/użytkownika.
Dzięki metodom neuromarketingu weryfikujemy nastawienie poznawcze
i emocjonalne odbiorcy do danego produkt, usługi, procesu.
Dane pozyskujemy poprzez realizowane na najwyższym światowym poziomie
badania z użyciem technologii biometrycznych, a skuteczność ich interpretacji
jest gwarantowana poprzez dobór doświadczonego zespołu ekspertów
i potwierdzona licznymi testami weryfikacyjnymi. Cross-walidacja z innymi
metodami pozwala na skorelowanie zalet tradycyjnych badań z nowoczesnymi
pomiarami biometrycznymi.
ASM Neuro Lab is an innovative research laboratory that we have created
to provide our clients with reliable marketing data concerning human
response to visual, audible, palatable, olfactory and touch stimuli.
The declarative techniques previously used in marketing research did not allow
for thorough analysis of consumer’s/user’s emotions. With neuromarketing
methods we can identify the recipient’s cognitive and emotional attitude
towards given product, process or service.
We collect data through conducting world class research with the use
of biometric technologies; the accuracy of data interpretation is guaranteed
by the experienced of our expert team, and is verified through multiple
tests. Cross-validation with other methods allows to correlate the benefits
of conventional research with modern biometric measurements.
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www.neurodata.pl

SOUD&MUSIC
UXSCAN
NEURO

C

N

UX
BADANIA FUNKCJONALNOŚCI
INTERFACE`U UŻYTKOWNIKA /
NEURO
SCAN
STRONY WWW, APLIKACJE
MOBILNE, GRY

NEURO SCAN

OPPING
DRIVE
URO
SCAN

RESEARCHING THE FUNCTIONALITY OF USER INTERFACE OF
DRIVE

WEBSITES
/ MOBILE APPLICATIONS, GAMES
NEURO
SCAN

NEURO SCAN

AV
FOOD
NEURO SCAN

BADANIA ODBIORU
MATERIAŁÓW AUDIOWIZUALNYCH /
FOOD
REKLAMY, FILMY,
VIDEODCASTY,
NEURO SCAN VLOGI

SOUD&MUSIC

BADANIA WPŁYWU MUZYKI
I DŹWIĘKÓW NA OKREŚLONE
UX
ZACHOWANIA OSÓB / REAKCJE, EMOCJE, DECYZJE, WYBORY

NEURO SCAN

N

RESEARCHING THE RECEPTION OF AUDIO-VISUAL MATERIALS
/ ADVERTISEMENT / MOVIES / VIDEOCASTS, VLOGS

NEURO SCAN
OPPING

URO SCAN
C

N

DRIVE

NEURO SCAN

RESEARCHING THE IMPACT OF MUSIC AND SOUND ON SPECIFIC

INIDVIDUAL BEHAVIOURS / REACTIONS, EMOTIONS,
DECISIONS,
SOUD&MUSIC
UX
DRIVE

UX

CHOICES
NEURO
SCAN
NEURO
SCAN

DECYZJI ZAKUPOWYCH,
REAKCJI I AKTYWNOŚCI
SNEURO
H O P P ISCAN
N G BADANIA
DRIVE MERCHANDISINGU,
KLIENTÓW, JAKOŚCI
OBSŁUGI,
BRANDINGU
FOOD
AV
NEURO SCAN
NEURO SCAN

NEURO SCAN

NEURO SCAN

RESEARCHING PURCHASE DECISIONS, CUSTOMER RESPONSE AND
ACTIVITY, QUALITY OF SERVICE, MERCHANDISING, BRANDING

NEURO SCAN

AV

NEURO SCAN

FOOD

NEURO SCAN

N

SOUD&MUSIC

BADANIA KONSUMENCKICH TESTÓW ŻYWNOŚCI/TESTÓW
KULINARNYCH
RESEARCHING THE CONSUMER’S FOOD TESTS / CULINARY TESTS

NEURO SCAN
DRIVE

NEURO SCAN
NEURO SCAN

FOOD

NEURO SCAN

UX

NEURO SCAN

AV

NEURO SCAN

BADANIA AKTYWNOŚCI PSYCHOFIZYCZNEJ KIEROWCÓW
I OPERATORÓW MASZYN
RESEARCHING THE PSYCHOPHYSICAL ACTIVITY
OF DRIVERS AND MACHINERY OPERATORS

FOOD

NEURO SCAN
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90%
75%
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45%
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30%
15%
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omniASM to narzędzie pozwalające na uzyskanie
rzetelnych i wiarygodnych informacji w krótkim
czasie i w korzystnej cenie.

omniASM is a tool for obtaining reliable
and factually correct information in a short time
and at a low cost.

Przeprowadzamy badanie zarówno na próbie
niesprofilowanych 1000 dorosłych Polaków,
jak i na próbie 1000 inwestorów, planujących zakup
produktów z branży budowlanej.
Do badania każdy Klient może dodać dowolną
liczbę pytań (nawet tylko jedno) a następnie
cała pula pytań jest wprowadzana do narzędzia
badawczego. Charakter projektu pozwala zatem
na zaoferowanie naszym poszczególnym Klientom
korzystnej ceny oraz szybkie dostarczenie wyników
badania w formie raportu.

We conduct surveys based on both, a sample
of 1000 non-profiled adult Poles and on a sample
of 1000 investors planning to purchase construction
industry products. Every Client may add any
number of questions to the survey (even just one),
and then the entire question pool is introduced into
the survey tool. Thanks to the nature of this project
we can offer an attractive price to individual Clients,
and ensure quick delivery of the results in a report
format.

Badania omniASM przeprowadzamy cyklicznie,
kilka razy w roku.

We conduct omniASM surveys cyclically, several
times a year.

PROJEKTY BADAWCZE W EUROPIE / RESEARCH IN EUROPE
Od początku swojej aktywności firma ASM
realizowała badania i analizy na arenie
międzynarodowej. Brała udział w projektach
badawczych
współfinansowanych
bądź
finansowanych
przez
Komisję
Europejską
w ramach poszczególnych programów badawczych
Unii Europejskiej takich jak: 5 Program Ramowy
Unii Europejskiej (1998 – 2002), 6 Program
Ramowy Unii Europejskiej (2002 – 2006),
7
Program
Ramowy
Unii
Europejskiej
w zakresie badań i rozwoju technologicznego
(2007 – 2013) oraz Program Horyzont 2020
(2014 – 2020). ASM uczestniczy również
w innych programach międzynarodowych
dysponujących
środkami
na
realizację
innowacyjnych projektów badawczych, np. AAL –
Active and Assisted Living Programme, Leonardo
Da Vinci, Erasmus +. ASM posiada doświadczenie
zarówno jako partner w międzynarodowych
konsorcjach badawczych jak również w koordynacji
projektów badawczych.

implementing market research and analysis on
international level. We take part in international
research projects constantly, especially those
supported or financed by European Commission,
within the framework of particular European
Union supporting programmes, like 5th Framework
Programme
(1998-2002),
6th
Framework
Programme
(2002-2006),
7th
Framework
Programme for Research and Technological
Development (2007 – 2013) and Horizon 2020
Program (2014 – 2020). ASM also takes part
in other programmes financing implementation
of research and innovative projects, like AAL - Active
and Assisted Living Programme, Leonardo Da Vinci,
Erasmus +.
ASM plays role of both - partner and coordinator
of international research projects.

Przykłady
projektów
międzynarodowych
realizowanych przez ASM:
• BERTIM – projekt ma na celu opracowanie
metodologii
renowacji
energetycznej
budynków poprzez prefabrykowane moduły
z drewna;
• MOEEBIUS – celem projektu jest opracowanie
rozwiązań, które pozwolą zminimalizować
różnicę wydajności energetycznej i zwiększyć
zaufanie klientów do skuteczności umów
o wydajności w zakresie oszczędności energii;
• HISER – projekt związany z tematyką poprawy
efektywności energetycznej w sektorze
budownictwa poprzez odpowiedni recykling
odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
• PERFORMER – innowacyjny projekt, którego
celem jest poprawa zarządzania energią
w budynkach i zapewnienie określonej
wydajności energetycznej budynków;
• ZenN – w ramach projektu zrealizowane
zostało studium przypadku grup o średnim
i niskim poziomie przychodów, dla których
proces renowacji i dostosowania budynków
do wymogów zerowego lub niskiego poziomu
zużycia energii jest trudny do partycypacji.
Since the beginning of its activity ASM has been

Examples of projects co-implemented by ASM:

•
•

•
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•
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Building Energy Renovation through
Timber Prefabricated Modules

BERTIM – building energy renovation through
timber prefabricated modules;
MOEEBIUS – modelling optimization of energy
efficiency in buildings for urban sustainability;
HISER – holistic innovative solutions
for an efficient recycling and recovery
of valuable raw materials from complex
construction and demolition waste;
PERFORMER – developing an innovative
integrated
concept
for
monitoring
and evaluating building energy performance;
ZenN – nearly zero energy neighbourhoods.
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PERFORMER
www.performerproject.eu
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