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Celem przeprowadzania badań jest poznanie i zrozumienie procesów i trendów otaczaj
rzeczywistości.

Bo jak zauwaŜają Jason Janings i Laurence Haughton w ksiąŜce "Szybkość jako atut w
sławny antropolog Karol Darwin stwierdził, Ŝe przetrwać mogą gatunki nie najinteligentniejsze, lecz te, które 
się najlepiej przystosują do zmian, z powodzeniem mógłby wtedy mieć na myśli firmy.
Na przykładzie hipotetycznego przedsiębiorstwa zaprezentujemy Państwu na co nale
wyborze bądź zleceniu badań rynkowych w branŜy budowlanej. Pomocna nam w tym zakresie b
fikcyjna firma WĘGIELEK działająca na rynku instalacyjnym i lokująca się w pierwszej
sektora instalacyjnego (pod względem ilości sprzedaŜy). Do działu marketingu firmy W
zatrudniony nowy manager Sebastian Frycz, który wcześniej pracował w branŜy budowlanej 
w innym, niŜ instalacyjny, sektor. Nasz dyrektor w dość krótkim okresie czasu powinien pozna
rynku instalacyjnego, gdyŜ został poproszony o przygotowanie i wygłoszenie prezentacji na spotkanie 
zarządu (którego termin przypada na koniec lutego). Celem spotkania będzie zaktualizowanie
działalności marketingowej firmy w okresie krótkoterminowym na podstawie informacji o kondycji bran
instalacyjnej (po okresie spowolnienia gospodarczego), oraz na tym tle pozycji firmy W
 
Ze względu na ograniczenia czasowe, szeroki zakres zagadnień oraz ograniczony bud
wyników badań marketingowych zostały znacząco „obcięte”) Frycz postanowił wykorzysta
firmie dokumenty (zestawienia sprzedaŜy, bilanse finansowe, zastawienia wielkości
potencjału z mocy produkcyjnej oraz wyniki badań ad-hoc przeprowadzonych trzy lata wcze
z agencji badawczych). Dodatkowo, w celu uzupełnienia wiedzy o najnowszych trendach w sektorze
instalacyjnym postanowił zakupić od firm badawczych gotowe raporty syndykatowe dedykowane bran
budowlanej. W tym przypadku Frycz zrezygnował  
z przeprowadzenia badań indywidualnych, mając świadomość, Ŝe dostępne opracowania 
jego miarę”, jednakŜe w znaczącym zakresie mogą uzupełnić jego wiedzę (m.in. o postrzeganiu przez
konsumentów firmy WĘGIELEK w porównaniu do firm konkurencyjnych). Nie bez znaczenia pozostawa
równieŜ fakt, Ŝe opracowania są praktycznie dostępne „od ręki” a ich cena jest znacz
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przypadku indywidualnego zlecenia. Frycz pomyślał równieŜ, Ŝe w dalszej perspektywie zakupione
opracowania mogą zostać wykorzystane jako podstawa do przeprowadzenia szczegó
WĘGIELEK, których wyniki będą dostępne wyłącznie dla nich.

Kontakt Warunki rejestracji Partnerzy Regulamin Współpraca

Page 2 of 2BADANIA RYNKU W BUDOWNICTWIE

2010-03-17http://www.stolarkavip.pl/badania-rynku/metodologia-bada/282-badania-rynku-w-bu...


