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Doelstelling en doelgroep
Agora Marketing voert bij Belgische architecten een online onderzoek uit
dat ondersteund wordt met telefonische oproepen.
Het doel van dit onderzoek is :
•

Informatie over uw producten verstrekken op basis van foto’s,
productfiches,…

•

Feedback verkrijgen over uw producten of bedrijf op basis van
zelf te bepalen vragen

Tijdens het onderzoek wordt er onderscheid gemaakt tussen twee
doelgroepen: enerzijds de architecten die projecten voorschrijven in de
woningbouw (residentiële sector) en anderzijds diegene die projecten
voorschrijven
in
de
utiliteitsbouw
(niet-residentiële
sector).
Overeenkomstig uw product kan u intekenen op één of beide studies.
Per doelgroep zullen 220 enquêtes afgenomen worden verspreid over de
verschillende provincies in België.
Er worden zowel grote
architecten gecontacteerd.

architectenbureaus

als

kleine

zelfstandige

Na afronding van het onderzoek verkrijgt u een up-to-date database met:
•

Adresgegevens van 220 architecten actief in de residentiële sector
en / of niet-residentiële sector (minimaal 350 unieke architecten bij
intekening op beide doelgroep)

•

Contactgegevens architect
o Met naam en persoonlijk emailadres (indien verkregen)

•

Algemene informatie architect
o Werkzaam in architectenbureau / Zelfstandige
o Gemiddeld aantal bouwprojecten op jaarbasis
o Belang projecten residentieel en niet-residentieel

•

Antwoorden op uw zelf te bepalen vragen
o Afhankelijk van uw noden kan u standaard 3 of 5 vragen zelf
bepalen

Informatie-inzameling
Architecten worden telefonisch op de hoogte gebracht van een mail met
daarin een link naar een webpagina. Deze webpagina bevat dan uw
productinformatie gekoppeld aan uw vragen. De architect kan dan kiezen
om de vragen online of telefonisch te beantwoorden.

Verwerking en rapportering
Van de per doelgroep 220 in kaart gebrachte architecten wordt er in Excel
een fiche opgesteld met daarop de:
•

Adresgegevens

•

Up-to-date contactgegevens

•

Algemene informatie

•

Antwoorden op uw vragen

Optioneel kan u ook een Word-rapport verkrijgen bestaande uit:
•

Een beschrijving van de gevolgde werkmethode: doel van de studie,
beschrijving van de ondervraagde doelgroep en verloop van het
veldwerk.

•

Enkele conclusies voor de snelle lezer. Dit is een bondig overzicht van
de bekomen resultaten.

•

Een beschrijving van de bekomen resultaten per vraag. De
kwantitatieve resultaten worden geanalyseerd en opgenomen in het
rapport. De kwalitatieve resultaten worden verkort weergegeven.

Intekenformulier
Graag invullen en
killianb@agora.be.
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Onderneming
Naam contactpersoon
Email
Telefoon
BTW-nummer
Omcirkel in onderstaande tabel aan wat van toepassing is:
Prijzen onderzoek
architecten

Enkel database (incl GDPR
vraag)
Database inclusief 3
vragen
Database inclusief 5
vragen
Optioneel: analyse
resultaten in Word

Architecten
residentiële
projecten

Architecten
nietresidentiële
projecten

Beide
doelgroepen

1350€

1350€

1900€

1900 €

1900 €

2950 €

2250 €

2250€

3400 €

500 €

500 €

750 €

Product waarover vragen
gesteld zullen worden:

Algemene voorwaarden
• De prijzen zijn exclusief BTW
• Betaling: 50% bij start onderzoek, 50% bij aflevering van de data
• Het onderzoek gaat door van zodra er 4 intekenaars zijn
… /… /2018
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