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Nieuwe ideeën zijn al snel achterhaald. Uw klanten kunnen en 

willen steeds sneller gehoord worden. Door social media wordt 

 .netnemusnoc rood ne tem dreecin ummoceg gulvsnegeilv re

Wie niet snel weet te schakelen, staat meteen op achterstand. 

Na de introductie van de televisie duurde het vele jaren voordat 

het merendeel van de Nederlandse huishoudens een apparaat 

bezat. Na de introductie van de tablet duurde dit slechts enkele 

maanden. En vonden we het jaren geleden nog normaal om een 

paar dagen te wachten op reactie van onze energieleverancier, 

nu verwachten we binnen enkele uren bericht. 

Wat betekent dit voor u? Hoe kunt u toch snel de juiste 

beslissingen nemen? Het blijft immers cruciaal om nieuwe ideeën, 

ervaringen, verwachtingen en behoeften te onderzoeken en te 

monitoren. Speciaal hiervoor heeft TNS NIPO verschillende 

Express Tools ontwikkeld. Deze tools geven snel én accuraat 

antwoord op uw business issues. Ons belangrijkste aanbod vindt 

u in dit booklet.

Let’s speed up your business!
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Concept eValuate Express 
Snel voorspellen van de impact van nieuwe concepten en producten

Meer informatie 

Frans van der Horst 

Director Customer Insights & 

Innovation 

t 06 483 140 70 

e frans.van.der.horst@tns-nipo.com

Het is uw taak om te kiezen welke concepten of proposities 

het meest bijdragen aan groei van uw organisatie. In veel 

mogelijk genomen worden. Concept eValuate Express 

beantwoordt binnen vier dagen alle belangrijke vragen in 

de vroege stadia van uw innovatieproces. 

Concept eValuate Express combineert kwaliteit, snelheid én 

producten op uw totale business. Dit doen wij aan de hand van: 

�   Controle op kannibalisatie: 

 bijdragen en niet kannibaliseren op uw huidige business. 

�   Breaktrough concepten: 

early adopter analyse garandeert  dat radicale ideeën op 

waarde worden geschat. 

 Concept eValuate Express samengevat

�   Resultaten binnen vier werkdagen. 

�   Een concept screening in ons online panel. 

�   Drie concepten per steekproef van kopers in uw categorie 

 (n=200). 

� Bewezen standaard vragenlijsten. 

�   Richtinggevend advies op basis van de benchmarkdatabase. 

� Inzicht in alle KPI’s die u nodig heeft om gefundeerde 

beslissingen te nemen.



Een belangrijke stap in het productontwikkelingsproces is 

beslissen met welke ideeën u verder gaat. Welke 

concepten, verpakkingen, logo’s en namen zullen 

succesvol zijn? Welke ideeën neemt u mee in het proces 

voor een succesvolle (her)introductie? Dit proces van 

conceptscreening is van groot belang om tot succesvolle 

innovaties of productrenovaties te komen. 

Screenlab combineert individuele scores op belangrijke KPI’s met 

een diepgaande analyse van consumentengedachten en- gevoelens 

u de meest kansrijke ideeën én biedt u handvatten voor het 

verbeteren van ideeën. 

Screenlab samengevat

�   Minimaal drie groepen, per groep 7- 8 respondenten, 

 drie uur lang.

� Individuele ‘kwantitatieve’ vragenlijst voor elk idee. Real-time 

 analyse en interpretatie van de individuele feedback.

� Groepsdiscussie: korte U&A gevolgd door discussie over de 

relevante ideeën om de voordelen, barrières en 

 verbetersuggesties te achterhalen. 

� Op maat gemaakt basis framework voor individuele situaties 

(aantal respondenten en stimulusmateriaal). Indien gewenst 

kunnen aanvullende modules (kwalitatief, kwantitatief, 

ThinkTank) worden toegevoegd.
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Screenlab

Leila de Zwart 

Research Executive Qualitative 

t 020 522 59 68 

e leila.de.zwart@tns-nipo.com

Meer informatie 

Ellen Stegers 

Senior Qualitative Consultant 

t 020 522 54 84 

e ellen.stegers@tns-nipo.com
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De huidige tijd eist dat je als bedrijf dicht op de klant zit 

en dat je snel kunt reageren als iets niet goed loopt. 

Daarvoor is klantfeedback nodig bij ieder belangrijk 

touchpoint tussen klant en bedrijf. TNS SurveyDirect helpt 

u hierbij.  

SurveyDirect vraagt directe feedback van de klant meteen na het 

klantcontact, de afhandeling van een transactie of de afronding 

van een proces. Elke individuele medewerker ontvangt de voor 

hem of haar relevante informatie en inzichten. Daarmee 

ontwikkelt de hele organisatie zich. Op die manier wordt een 

organisatie of bedrijf als geheel meer klantgericht.

SurveyDirect samengevat

�   Op de voet volgen van touchpoints die relevant zijn voor de 

 business; snel inzicht.

�   Meten van gevoelige, dynamische processen.

�   Snel kunnen ingrijpen, dichter op de klant acteren; 

 kans op directe verbetering.

�   Inregelen en monitoren van actieplannen voor processen en 

individuele klanten.

Wat kunt u ermee?

�   Targetsetting; geen verrassingen meer maar 

 bijsturing moeilijk.

�   Training & coaching voor alle medewerkers met 

 klantcontact.

�   Productintroductie; ervaringen na eerste 

 introductie.

�   Best practices; wat werkt wel, wat werkt niet.

�

SurveyDirect 
Klantfeedback on the spot

Meer informatie 

Frans van der Horst 

Director Customer Insights & 

Innovation 

t 06 483 140 70 

e frans.van.der.horst@tns-nipo.com



Conversion Model Express
Snel inzicht in uw marktaandeel

Meer informatie

Marijke Guldemond 

Director Branding & 

Communication

t 020 522 53 86 

e marijke.guldemond@tns-nipo.com. 

Weet u hoeveel van uw klanten ‘veilig’ en hoeveel 

‘kwetsbaar’ zijn ten aanzien van concurrerende merken? 

Is uw merk in gevaar of is er potentie om te groeien? 

Met Conversion Model Express krijgt u inzicht in hoe 

gezond uw merk werkelijk is. Dit helpt u uw merk-

strategie te bepalen. Gaat u een acquisitie of een 

retentiestrategie voeren en welke concurrenten vormen 

de grootste bedreiging of kans?

Conversion Model Express samengevat

� 

� Door middel van een standaardvragenlijst.

� Inzicht in uw potentiële winst of verlies.

� Inzicht in bij wie u marktaandeel kunt winnen en aan wie u 

 dit kunt verliezen.

� Resultaten worden gepresenteerd in een basisrapport, 

advies voor acties en presentatie bij u op kantoor.
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Het succes van uw bedrijfslocatie wordt bepaald door de 

perceptie van uw klant. Is de locatie overzichtelijk? Voelt 

men zich welkom? Heeft uw locatie de gewenste 

uitstraling? Is alles goed te vinden? Het inzichtelijk maken 

van deze klantervaringen is van groot belang voor het 

verder ontwikkelen van uw locatie én het aantrekken van 

uw klanten. SmartShopping geeft u deze insights snel en 

voordelig.

SmartShopping biedt u een betaalbare, kwantitatieve, express 

variant van traditioneel Mystery Shopping onderzoek.  

De mogelijkheden van ons gerenommeerd internetpanel (ruim 

100.000 personen) worden gecombineerd met die van de 

smartphone. Panelleden beantwoorden op hun smartphone snel 

en gemakkelijk een aantal vragen over én op uw locatie. Met als 

resultaat: een korte en snelle scan van de locatie.

SmartShopping samengevat

�

De grootte en opbouw van ons panel zorgt voor een goede 

afspiegeling van de Nederlandse bevolking. Door het grote 

aantal gegevens dat wij beschikbaar hebben (responsgedrag, 

wij uw doelgroep gericht benaderen. U hoeft niet alleen 

panelleden te ondervragen. Door middel van een QR-code 

kunnen willekeurige bezoekers van uw locatie ook hun 

mening geven. 

�      Laagdrempelig onderzoek 

Respondenten krijgen een mail met een beknopte instructie 

en een toegangslink naar de zeer korte survey. Er wordt dus 

géén app geïnstalleerd, wat de toegankelijkheid verhoogt. 

�      Werkelijke ‘on the spot’ ervaringen door GPS controle 

Het gebruik van GPS maakt het mogelijk, dat alleen op de 

locatie de vragenlijst opgestart kan worden. Een extra controle 

wordt ingebouwd door een GPS code met de antwoorden 

mee te zenden; niet ter plekke ingevulde vragenlijsten kunnen 

SmartShopping
Snel en voordelig inzicht in uw bedrijfslocatie

Meer informatie

Nienke Smit

Director Shopper & Retail

t 020 522 59 47

e nienke.smit@tns-nipo.com 
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�    Direct inzicht 

U krijgt toegang tot ons systeem. Zo krijgt u direct inzicht in 

bijvoorbeeld de beste én slechtste evaluaties.

Kostenbesparing

Door de zeer korte vragenlijst (maximaal acht vragen) en het 

ontbreken van de gebruikelijke werknemerslasten voor 

interviewers en Mystery Shoppers bespaart u aanzienlijk.

Rapportage 

alle waarnemingen. Bij het dieper inzoomen op de resultaten en 

het maken van analyses kunnen we u uiteraard ook helpen. 

Samen met u kiezen we de juiste aanpak op maat. 

Vervolgtraject 

Geven de resultaten van het onderzoek aanleiding tot 

uitgebreider onderzoek? Dan staan onze getrainde Mystery 

Shoppers en interviewers uiteraard tot uw beschikking voor 

gedetailleerder en diepgaander onderzoek.

SmartShopping
Snel en voordelig inzicht in uw bedrijfslocatie
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ThinkTank
Shaping future business

Wilt u consumenten en hun gedrag beter begrijpen, 

producten evalueren of nieuwe ideeën ontwikkelen voor 

uw organisatie? Met ThinkTank heeft u een uiterst 

handen. Hiermee kunt u lokaal en wereldwijd onderzoek 

doen onder experts die voor u relevant zijn.

Aan het online platform nemen creatieve, welbespraakte en be - 

trokken experts deel. Zij zijn door een strenge selectie ge komen. 

We bevragen geen grote groepen mensen, maar een kleine 

groep van voor u relevante experts. ThinkTank is daarmee een 

nieuwe benadering in kwalitatief onderzoek waarmee we mensen 

beter kunnen aanvoelen. We zijn in staat hun leven in het 

moment te vangen en ideeën en gedachten intuïtiever en 

creatiever uit te drukken. Met ThinkTank geven we consumenten 

een echte stem en kunt u met nieuwe perspectieven uw 

toekomstige business vormgeven.

Hoe werkt het?

Op basis van uw onderzoeksvraag bepalen we samen de topics. 

Betrokkenen kunnen waar en wanneer zij willen verbinding 

maken met ThinkTank om deel te nemen aan uw onderzoek. Er 

zijn drie manieren waarop u met deelnemers kunt communiceren:

Rapid Response

Een-op-een interactie met deelnemers voor een snelle respons. 

Vaak al binnen 24 uur!

Conversation

Gedurende enkele dagen gaan deelnemers met u en elkaar de 

dialoog aan over een bepaald onderwerp of concept en 

borduren daarbij voort op elkaars antwoorden.

Around you

We geven de relevante experts creatieve opdrachten (via onder 

andere foto, video en collagetechnieken) die u helpen het leven 

van consumenten te begrijpen, zodat u meer inzicht krijgt in de 

wereld om hen heen.

Realtime inzicht in de voortgang van uw onderzoek
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ThinkTank
Shaping future business

Speed up your business!

Moderator

Elk onderzoek wordt begeleid door een ervaren moderator die 

ervoor zorgt dat u de juiste informatie naar boven haalt. Een 

online community modereren gaat verder dan enkel een groep 

mensen bij elkaar brengen. We houden de deelnemers 

betrokken, managen de groepsdynamiek en -energie, verdelen 

de taken en bakenen de onderzoeksvraag af. We luisteren 

vervolgens goed naar de deelnemers. Ook naar wat er niet 

gezegd wordt.

Rapportages

ThinkTank levert uw organisatie een schat aan inzichten op. 

Onze ervaren moderators zorgen voor rapportages die zich 

focussen op de voor u meest relevante informatie. Bevindingen 

worden gepresenteerd op een eenvoudige, maar krachtige 

wijze. Daarbij worden onze aanbevelingen ondersteund door 

tekeningen, foto’s en video’s.

ThinkTank rapportages zijn:

� Beknopt en helder;

� Snel opgeleverd;

� Nooit over-geanalyseerd;

� Geschreven in de taal die uw consument spreekt;

� Visueel aantrekkelijk.

Kortom: wij geloven in een snelle, eenvoudige en slimme 

oplossing.

Let’s talk ThinkTank!

Realtime inzicht in de voortgang van uw onderzoek

Meer informatie 

Desirée van der Veen

Digital Innovation Consultant

t 020 522 57 31

e desiree.van.der.veen@tns-nipo.com



Door het groeiende aanbod van kanalen en (social)media 

kunt u steeds vaker en op verschillende manieren contact 

met klanten zoeken. En dat vice versa. Maar uw concur-

renten kunnen dit ook. Met als gevolg dat simpelweg het 

meten van de sterkte van de klantrelatie niet meer genoeg 

is. Tevreden of loyale klanten, zelfs degenen die u aan-

bevelen, blijken toch voor een andere aanbieder te kiezen. 

Dat heeft consequenties voor hoe u uw performance 

meet. Hoe gaat u hiermee om? 

methode waarin de individuele context een centrale plaats 

inneemt. Ook nemen we mee in welke mate uw klant naar 

andere aanbieders kijkt. Wij geven u binnen twee weken inzicht 

in wat uw klanten drijft en wat écht belangrijk is om de klant-

relatie naar een hoger niveau te tillen.

TRI*M Express samengevat

�

�   Door middel van een standaardvragenlijst.

�   Eigen inbreng van mogelijke marktfactoren en drijvers van 

 de klantrelatie.

�   Advies over de aangeleverde marktfactoren en drijvers.

�   Resultaten worden gepresenteerd in een basisrapport, advies 

voor acties en presentatie bij u op kantoor.

Wat levert TRI*M Express u op?

�   Inzicht in hoe u de klantrelatie kunt versterken, door het in  

 kaart brengen van uw quick wins en risico’s.

�   Advies over hoe u zich kunt onderscheiden van de 

concurrenten, door het in kaart brengen van de in uw  

 markt onderscheidende touchpoints. 

�   Advies over welke touchpoints wel en welke geen verdere 

investering nodig hebben, door inzichtelijk te maken wat 

het effect is van een verbetering óf verslechtering van de 

actuele score per touchpoint. Soms is goed, goed genoeg.

TRI*M Express

Meer informatie 

Frans van der Horst 

Director Customer Insights & 

Innovation 

t 06 483 140 70 

e frans.van.der.horst@tns-nipo.com
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