Internet

to

szerokie

źródło

wiedzy

o branży budowlanej – produktach,
usługach, rozwiązaniach. Jest ono coraz
częściej doceniane przez wykonawców,
Raporty „Budowlaniec on-line” są dostępne
w podziale na cztery grupy firm
wykonawczych, ze względu na typ
realizowanych prac:
1.) wewnętrzne prace wykończeniowe,
2.) układanie kostki brukowej, montaż
bram/ogrodzeń,
3.) montaż pokryć dachowych, systemów
rynnowych, okien dachowych,
4.) wznoszenie budynków, montaż stolarki
pionowej.

którzy
w

zwiększają

sieci

zarówno

swoją
w

aktywność
kontekście

prywatnym, jak i zawodowym. Wiedza
o preferencjach fachowców w zakresie

wykorzystywania

Internetu

jest

niezbędna do efektywnej komunikacji

oraz sprzedaży produktów.

O CZYM JEST RAPORT?
Czym jest ROPO, odwrócone ROPO oraz Click&Collect?
Czy wykonawcy korzystają z portalu Facebook?
Czy
fachowcy
lojalnościowych?

uczestniczą

w

programach

RAPORT to kompendium wiedzy o działaniach wykonawców w sieci. To opracowanie, które
powstało na bazie badań wśród 1 000 polskich fachowców.
Czy wykonawcy biorą udział w konkursach?
Czy wykonawcy kupują on-line?
Czy wykonawcy są aktywni na forach internetowych?
Jakie informacje dotyczące branży są dla wykonawców
najciekawsze?

STRUKTURA RAPORTU

1

Co i kiedy fachowcy robią w Internecie?

2

Czy wykonawcy korzystają ze smartfonów?

3

Czy firmy wykonawcze reklamują się w Internecie?

4

Poszukiwanie informacji o branży budowlanej

5

Zakupy on-line czy off-line?

6

Czy reklama w Internecie ma sens?

7

Jak zachęcać wykonawców do współpracy?

METODOLOGIA

Technika badawcza
▪ Badanie ilościowe
przeprowadzone techniką CATI
– wywiadów telefonicznych
wspomaganych komputerowo.
▪ Posiadamy prestiżowy certyfikat
Programu Kontroli Jakości Pracy
Ankieterów. Wyniki naszych
badań są pewne.
▪ Korzystamy z dwóch własnych
studiów badań CATI ze stałą
obsadą ankieterów. Mamy
pełną kontrolę nad procesem
zbierania danych.

Respondenci

▪ Respondentami w badaniu byli
wykonawcy prac remontowobudowlanych. Badanie zostało
zrealizowane na grupie 1 000
fachowców, w tym grupie 250
zajmujących się wybranym
typem prac.

RAPORTY
Aby jak najpełniej oddać charakterystykę działań wykonawców on-line, raporty są
dostępne w czterech wersjach w zależności od typu realizowanych przez
fachowców prac:
▪ Budowlaniec on-line: Fachowcy zajmujący się wewnętrznymi pracami
wykończeniowymi
▪ Budowlaniec on-line: Fachowcy zajmujący się układaniem kostki
brukowej/montażem bram/ogrodzeń
▪ Budowlaniec on-line: Fachowcy zajmujący się montażem pokryć dachowych,
systemów rynnowych oraz okien dachowych
▪ Budowlaniec on-line: Fachowcy zajmujący się wznoszeniem budynków oraz
montażem stolarki pionowej
Każdy z raportów został podzielony na dwie części – w pierwszej z nich znajdują się
informacje odnoszące się do ogółu badanych wykonawców (N=1000), w drugiej zaś
wiedza dotycząca wybranej grupy wykonawców (N=250).

CENA RAPORTU

4 500 PLN netto

Raport w języku polskim jest

przesyłany do Zamawiającego drogą
mailową w formacie pdf.
Cena dotyczy pojedynczego

opracowania.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Raport Budowlaniec on-line ………………………………………….
(proszę uzupełnić wybrany wariant raportu)

Cena: 4 500 PLN netto

Dane firmy

Osoba kontaktowa

Nazwa:

Imię i nazwisko:
Stanowisko:

Adres:
Adres e-mail:
NIP:

Telefon kontaktowy:

UPOWAŻNIAM ASM DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT BEZ PODPISU ODBIORCY
Zamawiający oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu Korzystania z Opracowań
Syndykatowych ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Regulamin dostępnym na:
http://www.pliki.asm-poland.com.pl/dokumenty/ASM_regulamin.pdf
Data:
Prosimy o wypełnienie formularza
i przesłanie na adres:

m.luszczynska@asm-poland.com.pl

Podpis i pieczątka Zamawiającego

KONTAKT W SPRAWIE RAPORTU
Marta Łuszczyńska
Project Manager
Tel: /24/ 355 77 80
GSM: 697 145 730
 m.luszczynska@asm-poland.com.pl

Beata Tomczak
Główny Analityk Rynku
Tel: /24/ 355 77 80
GSM: 603 765 304
 b.tomczak@asm-poland.com.pl
Dział Analiz Sektorowych i Foresightu: Tel: /24/ 355 77 80

Zapraszamy do kontaktu

ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 5, 99-301 Kutno
tel. (24) 355 77 00, faks (24) 355 77 03
e-mail: sekretariat@asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza

