
Communicatie? Test het!

Hoe ziet het er uit: 
Persoonlijke gesprekken met mensen
(ook mogelijk via een videocall)

Met een communicatie test meten wij de effectiviteit van een radiospot, een tv-commercial, een advertentie in een tijdschrift of een complete campagne met een 
mix van dat alles. Je wilt immers dat de gekozen communicatie uiting past bij jouw merk, je doelgroep en de belofte die je wilt overbrengen. Blauw heeft een aantal 

onderzoeksmethodes waarbij wij ook de impliciete impact blootleggen.

Hoe ziet het er uit: 
Iemand vult vragenlijst in 

Hoe ziet het er uit: 
Online omgeving waarin communityleden 24/7  
aan verschillende opdrachten deel kunnen nemen 

Pluspunt
Meekijken

Pluspunt
Grote doelgroep

Pluspunt
Verdieping

Kwalitatief onderzoek
In een kwalitatief onderzoek gaan we in gesprek met je doelgroep. 
Met deze face to face gesprekken verkrijgen we diepgaande 
informatie door in te gaan op gedrag, motivaties, meningen, 
wensen en behoeften van je doelgroep. Onze opdrachtgevers, je 
interne stakeholders, kunnen meekijken bij het onderzoek en dat 
zorgt voor veel inspiratie en betrokkenheid.

Kwantitatief onderzoek
 In een kwantitatief onderzoek ondervragen we een grote groep 
mensen. Dit kunnen je eigen klanten zijn maar ook een groep 
respondenten die je merk of product (nog) niet kent. Voor de 
selectie maken wij gebruik van professionele wervingsbureaus of 
panels en wij zorgen er altijd voor dat het onderzoek gehouden 
wordt onder een representatieve doelgroep.

Community Research
 In een research community kunnen we op ieder moment van 
de dag de dialoog aangaan met je doelgroep. Onze community 
managers leggen onderwerpen voor via o.a. een vragenlijst, 
een forum of een dagboek. Uit de antwoorden en conversaties 
verzamelen wij inzichten. Onze community managers hebben een 
actieve rol in het starten van de conversaties, maar een succesvolle 
community wordt levendig gehouden door de leden zelf.

Blauw wil de beste dienstverlener zijn in het realiseren van klantgedreven succes. We stellen 
 alles in het werk om die ambitie waar te maken. We helpen onze opdrachtgevers met doelgerichte 

adviezen om zich continu te kunnen verbeteren op hun relaties, innovaties en merken.

Wil je meer weten over onze Communicatie Testen?
Neem contact op met Nicole Remmers

Steekproef:
8-12 gesprekken 

Looptijd:
Vanaf 48 uur

Steekproef:
500-1000 respondenten

Looptijd:
Vanaf 24 uur

Steekproef:
40-60 community leden

Looptijd:
Vanaf 24 uur

T 06-17550896  
E Nicole.Remmers@blauw.com

https://www.blauw.com/nl/
mailto:Ricardo.vanderValk%40blauw.com?subject=

