
 

 

 COMMUNITY
 

Snel en direct antwoord op je marketing vragen



B L A U W  C O M M U N I T Y

HERKEN JE DIT?
Je hebt twee advertenties ontwikkeld en vraagt je af welke van de twee het meeste aanspreekt. Je wilt een
sticker toevoegen aan een verpakking maar je vraagt je af of hiermee de boodschap wel overkomt. Je zit
middenin een conceptontwikkelingstraject en je wilt tussendoor even checken of je wel in de goede richting
zit. Je hebt een winkelactivatie in de planning, maar zoekt nog naar de juist manier om deze in te vullen.

Allemaal dagelijkse, relevante en soms ook urgente vragen die je even wilt checken bij de consument, maar
waar je geen compleet onderzoek voor gaat of wil optuigen, omdat je daar geen tijd en/of budget voor (over)
hebt.



B L A U W  C O M M U N I T Y

Blauw Community is de oplossing!

Binnen 24 uur resultaat voor slechts 1750 euro!



B L A U W  C O M M U N I T Y

DE BLAUW COMMUNITY
ZORGT ERVOOR DAT:

je heel snel feedback op kan halen bij jouw doelgroep; al
binnen 24 uur
jouw organisatie écht 'consumer driven' wordt
je minder kansen mist
je meer succesvol bent met je marketing, innovatie en
communicatie strategie
je jouw product en merk kan laten groeien!



C O N J O I N T  A N A L Y S I S

De Blauw community is een online platform
waarin een dwarsdoorsnede van Nederland

(N=200) antwoord geeft op marketing vragen.
 
 

Op zoek naar een specifieke of grotere doelgroep? Vraag naar de
mogelijkheden!



EEN
ENGAGING
PLATFORM
Je kunt (ongezien) meekijken
bij elk vraagstuk dat je in de
community plaatst. 



DIVERSE METHODIEKEN TER BESCHIKKING



EEN VAST PROCES VOOR ELKE VRAAG
Snel en flexibel, zodat jij snel verder kunt!



RUIME ERVARING MET COMMUNITY RESEARCH



B L A U W  C O M M U N I T Y

 
Het opzetten en actief houden van zo’n community is
arbeidsintensief en dus kostbaar. We maken het voor jou
budgettair aantrekkelijk omdat we de Blauw community voor
meerdere merken toegankelijk maken waardoor het onderhouden
zeer kostenefficiënt kan worden gedaan.

Bijkomend voordeel is dat je bestaande marktonderzoeken kunt
vervangen én versnellen door vragen aan je doelgroep in deze
community voor te leggen. 



VOOR ELK VRAAGSTUK EEN PASSENDE
OPLOSSING
Per vraagstuk maken we een beknopt onderzoeksplan dat we classificeren in de volgende type
vraagstukken:



B L A U W  C O M M U N I T Y

WIL JE EEN VRAAGSTUK PLAATSEN
OF WIL JE MEER WETEN?

Nienke Vreugdenhil
Research Consultant Marketing &

Innovation
 

+31 6 14 79 90 66
 Nienke.Vreugdenhil@blauw.com

Platte tekst toevoegen

Neem contact met mij op!

tel:0614799066
http://nienke.vreugdenhil@blauw.com/

