PBS
POLSKA AGENCJA BADAWCZA, ZAŁOŻONA W 1990 ROKU,
REALIZUJĄCA SZEROKIE SPEKTRUM BADAŃ ILOŚCIOWYCH
I JAKOŚCIOWYCH DLA SEKTORA PRYWATNEGO I PUBLICZNEGO.
PBS specjalizuje się w badaniach Custom Research, tj. w badaniach projektowanych
pod kątem indywidualnych potrzeb klientów. Badania prowadzone są zarówno tradycyjnymi
metodami, jak i z wykorzystaniem zaawansowanych technologicznie narzędzi badawczych.
Firma z dużym doświadczeniem, efektywnym zespołem, nowoczesnymi rozwiązaniami
badawczymi – zapewnia najwyższy poziom usług, umożliwiający realizację projektów
wielomodułowych, rozbudowanych projektów unijnych, o wysokich budżetach
czy długoterminowych założeniach realizacyjnych. Z powodzeniem wykorzystywany jest
też bardzo dobrze zorganizowany internetowy panel badawczy poznaj.to, skupiający ponad
160 tysięcy panelistów i umożliwiający przeprowadzenie badań w bardzo szybkim czasie.
Zespół PBS wspiera klientów w realizacji celów sprzedażowych/marketingowych/
strategicznych przez dostarczanie wartościowych, dobrze opracowanych wyników badań,
ale również oferuje pomoc merytoryczną z zakresu marketingu czy technik sprzedażowych.

PBS w pigułce:
PONAD 30 LAT DOŚWIADCZENIA W BADANIACH
MINIMUM 350 PROJEKTÓW BADAWCZYCH ROCZNIE
NAJWAŻNIEJSZY CERTYFIKAT JAKOŚCI W BRANŻY (PKJPA) WE WSZYSTKICH
KATEGORIACH BADAŃ
WŁASNE STUDIO DO REALIZACJI BADAŃ TELEFONICZNYCH (CATI) Z 200 ANKIETERAMI
SIATKA KOORDYNATORSKO-ANKIETERSKA DO REALIZACJI BADAŃ TERENOWYCH (CAPI)
I TAJEMNICZY KLIENT NA TERENIE CAŁEJ POLSKI
PANEL INTERNETOWY POZNAJ.TO Z BAZĄ 160 000 PANELISTÓW, POZWALAJĄCY
NA REALIZACJĘ BADANIA NAWET W 24 GODZINY
STATUS CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO (CENTRUM B+R)

Opowiedz o potrzebach związanych
z badaniami i o obranych przez Firmę
celach, a my pomożemy Ci w ich realizacji.
Każdemu Klientowi przydzielamy opiekuna,
który dba, aby żadne pytanie nie pozostało
bez odpowiedzi. Zapraszamy do kontaktu!

E: kontakt@pbs.pl

POZNAJ.TO
INTERNETOWY PANEL BADAWCZY POZNAJ.TO JEST NOWOCZESNĄ
PLATFORMĄ, NA KTÓREJ ZAREJESTROWANYCH JEST 160 TYSIĘCY
UŻYTKOWNIKÓW, REPREZENTUJĄCYCH PRZEKRÓJ CAŁEGO
POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA.
Panel ten umożliwia realizację badań z wykorzystaniem techniki CAWI, która przydatna
jest zwłaszcza w przypadku błyskawicznych projektów badawczych, czyli z krótkim
harmonogramem realizacji.
Dzięki skupieniu na jakości bazy respondentów – panelistów oraz dbałości o nich i efekty
ich pracy, a także dzięki wykorzystaniu najnowszych rozwiązań technologicznych
– możliwe jest maksymalnie skuteczne działanie badawcze. Badania, które
realizowane są z wykorzystaniem panelu poznaj.to mają gwarancję jakości PBS.

Nasz internetowy
panel badawczy to:
WYSOKA JAKOŚĆ DANYCH

• wieloetapowa weryfikacja panelistów
• stały monitoring jakości odpowiedzi

SZYBKA REALIZACJA

• wykonujemy badania nawet w 24 godziny
(zapytaj o poznaj.to w 24h)

RÓŻNORODNOŚĆ RESPONDENTÓW
•
•
•
•

135 nowych użytkowników dziennie
160 000 użytkowników w bazie
próby reprezentatywne i celowe
pracownicy, przedsiębiorcy, rodzice,
uczniowie, seniorzy i inni
(pełny przekrój polskiego społeczeństwa)

BOGACTWO ROZWIĄZAŃ

• omnibus z harmonogramem klienta
(zapytaj o omnibus poznaj.to)
• badania podłużne / panelowe
• badania „szyte na miarę”
Skorzystaj z naszego doświadczenia, zapytaj
o interesujące Cię kwestie i poznaj.to, co dla Ciebie ważne.
Zapraszamy! Poznaj poznaj.to!

E: poznaj.to@pbs.pl
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