Met StemPunt Direct bieden wij de kwaliteit van dienstverlening die je van Motivaction mag verwachten met de
snelheid die tegenwoordig soms zo gewenst is.

Binnen 1 dag
Oplevering van gewogen en geschoonde resultaten kan al binnen 1 dag! De data kan naar wens in Excel, SPSS op
respondentniveau of in tabellen op geaggregeerd niveau worden opgeleverd. Tabellen zijn gesplitst op voor jou
relevante variabelen. Verschillen tussen verschillende groepen zijn met kleuraanduidingen inzichtelijk gemaakt
waarmee het grootste deel van de analyse al voor je gedaan is.
n=500 of n=1.000
Voor de meeste onderzoeken zijn de betrouwbare resultaten die een NL representatieve steekproef van n=500 levert
ruim voldoende. Indien gewenst levert Motivaction ook een steekproef van n=1.000 binnen één dag (bijvoorbeeld als
een splitsing naar Mentality gewenst is of als de resultaten voor PR-doeleinden worden ingezet).

Kwaliteit
Met behulp van de geautomatiseerde kwaliteitscontroles in programmering en oplevering en de inzet van onze
veldwerkexperts in de begeleiding van jouw project biedt StemPunt Direct dezelfde kwaliteit als die je altijd van
Motivaction mag verwachten.

Kosten Data Only
• Je stelt zelf de vragenlijst op
• StemPunt Direct verzorgt programmering, veldwerk en oplevering
(gewogen en optioneel gecodeerd) databestand
• Je verzorgt zelf de analyses op het databestand

Kosten Sample Only
• Je verzorgt zelf de programmering van de vragenlijst
• StemPunt Direct verzorgt veldwerk (en eventueel weging)
• Je verzorgt zelf de oplevering en analyse van de data
• € 250 korting per onderzoek bij afname van meerdere
onderzoeken in 1 keer (minimaal 5, in te zetten binnen
1 kalenderjaar na opdrachtverlening)
• Verrijking Mentality-gegevens: € 0,75 / respondent
• Extra respondenten IR100: € 2,50 / respondent
• Bij afwijkende specificaties: maatwerk offerte binnen
24 uur

n=500
NL REP

n=1000
NL REP

Tot 10 vragen / 3 min

€ 2.750

€ 4.000

Tot 15 vragen / 5 min

€ 3.000

€ 4.250

Tot 20 vragen / 7 min

€ 3.250

€ 4.500

n=500
NL REP

n=1000
NL REP

€ 1.750

€ 2.800

Tot 10 minuten
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