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Snel & efficiënt. 
Voor inspiratie 
& inzicht!

Blauw Multiclient 
Community
Herken je dit?
Je hebt twee advertenties ontwikkeld en vraagt 
je af welke van de twee het meeste aanspreekt.
Je wilt een sticker toevoegen aan een 
verpakking maar je vraagt je af of hiermee de 
boodschap wel overkomt. 
Je zit middenin een conceptontwikkelings-
traject en je wilt tussendoor even checken 
of je wel in de goede richting zit. 
Je hebt een winkelactivatie in de planning, 
maar zoekt nog naar de juist manier om deze  
in te vullen.

Allemaal dagelijkse, relevante en soms ook 
urgente vragen die je even wilt checken bij 
de consument, maar waar je geen compleet 
onderzoek voor gaat of wil optuigen, omdat je 
daar geen tijd en/of budget voor (over) hebt. 
Dan biedt de Blauw Community uitkomst! Je 
kunt je vragen uitzetten vanaf 1500 euro en 
hebt binnen 24 uur de resultaten. 

Snel en efficiënt
In de Blauw Community zijn onze leden 
24/7 beschikbaar om al jouw vragen te 
beantwoorden. Stuk voor stuk enthousiaste 
leden die het leuk vinden om mee te denken 
in allerlei vragen en ook graag delen wat hen 
dagelijks bezighoudt rondom verschillende 
thema’s. Dit kan variëren van het doen 
van boodschappen, het uitzoeken van een 
verzekering, het gebruik van (social) media en 
het bereiden/kopen van bepaalde producten tot 
de mening over een actueel nieuwsitem. 

Snel en direct antwoord op 
concrete vragen.

Forum discussies
Diverse vragen waar leden op 
reageren, discussies worden 
actief gemodereerd door Blauw: 
doorvragen op reacties, inbrengen 
van nieuwe vraagpunten.

Vragenlijst
De combinatie van open en 
gesloten vragen voor het verkrijgen 
van individuele feedback 
en cijfermatige onderbouwingen.

Online chat
Online discussie met een select 
aantal leden voor nog meer 
diepgang.

Poll 
Stemmen op aantal geselecteerde 
opties door leden. 

Challenge
Daagt leden uit iets te bedenken 
en te reageren op elkaars ideeën.



Het team dat zich bezighoudt met de moderatie 
en analyse van jouw vragen zijn onderzoekers, 
die zeer ervaren zijn in het modereren en 
analyseren van community vraagstukken. 
De input vanuit de community en de ervaring 
van de onderzoekers resulteren in een conreet 
antwoord op de onderzoeksvraag, een passend 
advies en creatieve ideeën.

Doelgroep
De community bevat een doorsnede van de 
Nederlandse bevolking.

Specifieke doelgroep
Het is mogelijk het vraagstuk voor te leggen 
aan een specifieke doelgroep. Wij maken dan 
een selectie uit alle 175 leden en nodigen 
alleen hen uit voor deelname. Afhankelijk van 
de gewenste criteria zal een schatting worden 
gemaakt van het aantal leden dat aan het 
vraagstuk kan deelnemen.

Extra consumenten
Op aanvraag kunnen we op basis van 
specifieke criteria extra consumenten 
uitnodigen. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan het gebruik van een specifiek merk 
of demografische kenmerken. Hier zijn 
meerkosten aan verbonden, die vooraf  
kenbaar worden gemaakt in de offerte.

Inspiratie en inzichten voor 
plannen en ontwikkeling

Dagboekjes 
Individueel gedrag bij kopen, beleven, ervaren 
of gebruiken van producten of uitvoeren 
van activiteiten. Geeft de mogelijkheid om 
consumenten gedurende langere tijd te volgen 
en daar inspiratie uit op te doen. Vaak bedoeld 
als basis voor innovatie en conceptontwikkeling. 
Doorgaans ingezet in combinatie met een 
forum discussie.

Spontane input leden 
Analyse op conversaties over diverse 
onderwerpen van leden, inclusief de trends die 
we hier in waarnemen.



Wil je meer weten over 
onze multiclient community?

Neem contact op met Nienke Vreugdenhil, 
zij vertelt je graag meer.

Blauw Research
Weena 125
3013 CK Rotterdam
010-4000900
nienke.vreugdenhil@blauw.com


