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Werving
respondenten

DirectResearch werft 
respondenten uit het 

EUpanel. Door middel van 
selectievragen stellen we 
de gewenste doelgroep 

samen.

Bevestiging 
deelname

Panelleden ontvangen 
een bevestiging en 
een toelichting over 

de testperiode.

Versturen
pakketten

DirectResearch verstuurt
de producten naar de 

panelleden, inclusief een 
begeleidende brief. 

Wilt u verschillende 
producten testen?

Wij zorgen ervoor dat
de juiste producten naar
de juiste respondenten 

worden verzonden.

Producten
ophalen

Een alternatief is dat 
respondenten zelf naar
de winkel gaan. Handig
bij verse of gekoelde 

producten.

Op deze manier kunnen
we ook de winkelervaring 
onderdeel laten zijn van

het onderzoek.

OF

Respondenten hebben enkele dagen om het product te gebruiken.

Extra
vragenlijst

Eerste ervaringen
in kaart brengen: zo 

zitten we dicht op het
gebruiksmoment.

Reminder
Bij een langere

testperiode raden we
een extra contactmoment 

aan. Zo vergroten we
de betrokkenheid van
de respondenten. Dit
kan via e-mail, SMS

of WhatsApp.

DirectMobile
& fotovraag

Met de fotovraag krijgen 
we een kijkje in de keuken. 
Hoe gebruikt de respon-

dent uw product?

Respondenten worden
via SMS of WhatsApp 

benaderd.

Evaluatie
In de afsluitende vragenlijst

evalueren we het product, de
testperiode en product-

optimalisaties. Zou men het
product aanbevelen?

Rapportage
DirectResearch stelt een overzichtelijke 

rapportage in PowerPoint op.
Kwantitatieve en kwalitatieve resultaten 
worden helder gepresenteerd, inclusief 
conclusies en aanbevelingen. Dit geeft

u handvatten voor de verdere
optimalisatie van uw product.

Meer informatie over 
in home use tests?

Neem contact op 
met Sara!

Na afloop
ontvangen

de respondenten
de incentive

Voor inzicht in echte ervaringen van gebruikers kan een in home use test uitkomst bieden.

Bijvoorbeeld bij productintroductie, de ontwikkeling van een app of een verbeterde verpakking.

DirectResearch voert deze onderzoeken regelmatig uit voor diverse klanten o.a. binnen FMCG,

Consumer Durables, Leisure, Telecom, E-commerce en Zorg. Hieronder ziet u hoe een product

bij consumenten thuis getest kan worden. 

Haal het meeste uit de testperiode door:


