
Nederland is mobiel! Dat is niemand ontgaan, ook ons niet. DirectResearch maakt het u 
daarom makkelijk met DirectMobile. Stel uw doelgroep snel vragen op hun smartphone. 

DirectResearch maakt het met DirectMobile ook voor respondenten makkelijk!
Met korte vragenlijsten en de mogelijkheid om visuele feedback op uw vragen te geven met 
de fotovraag krijgt u snel inzicht en letterlijk een kijkje in de keuken van de consument. 

SNEL INZICHT IN DE BELEVING VAN UW DOELGROEP

UITSTUURMOGELIJKHEDEN

Hoe het werkt:

We werken met ‘mobile friendly’ vragenlijsten 

van minimaal 2 tot maximaal 10 vragen.

De doelgroep wordt per SMS of mail uitgenodigd 

voor het onderzoek.

Met de fotovraag kunnen respondenten foto’s 

uploaden in de vragenlijst.

De resultaten zijn, zoals u van ons gewend bent, 

direct beschikbaar in onze onderzoekstool.

Voorbeelden onderzoeken

U wilt..

..weten wat uw doelgroep allemaal thuis in de 

voorraadkast heeft staan? (stockpiling)

..op het uitzendmoment van een televisie-

programma weten of uw doelgroep aan het 

kijken is?

..weten wat uw doelgroep gisteren voor  

avondmaaltijd heeft gegeten en hoe zij

daartoe zijn gekomen?

..snel weten welke folder uit het pakket van 

week X het meest aansprak bij uw doelgroep?  

Met DirectMobile:

Heeft u binnen enkele uren antwoord op uw onderzoekvragen.

Krijgt u visuele feedback, met de fotovraag kunt u letterlijk een kijkje 

in de keuken nemen van uw doelgroep.

Kunt u makkelijker op een gericht tijdstip een vraag stellen.

SMS uitnodiging

Voordelen:

Rekening houden met:

Uitermate geschikt voor een onderzoek 

met een vragenlijst die men direct en 

overal kan invullen, én je snel respons 

nodig hebt. 

Respondenten DIRECT op smartphone benaderen

SMS notificaties hebben een hoge attentiewaarde

Snelle reactietijd

Gemakkelijker de respondenten ‘in het moment’

benaderen

Zeer beperkte ruimte voor toelichting in uitnodiging

Hogere uitnodiging- en reminderkosten

Respondenten met tablet worden niet bereikt

E-mail uitnodiging

Rekening houden met:

Voordelen:

Wanneer je een onderzoek hebt

waarbij respondenten een fotovraag 

moeten beantwoorden, op een

bepaalde locatie.

Verifiëren of vragenlijst is geopend op

Smartphone (screenervraag) 

Lagere attentiewaarde mailnotificatie

Uitgebreide ruimte voor instructies

onderzoek in uitnodiging

Men kan op ieder mobielapparaat met 

internet worden bereikt


