Warszawa 29.05.2012 r.
Szanowni Państwo,
W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii zwracam się do Państwa z prośbą o
wypełnienie ankiety umożliwiającej opracowanie diagnozy rynku badań w Polsce w 2011 roku.
Prosimy o zapoznanie się z załączoną ankietą i przygotowanie danych niezbędnych do jej wypełnienia
do 31 maja 2012 r. najlepiej wypełniając ankietę "na brudno".
Bardzo prosimy o przesłanie do 30 maja na adres sekretariatu PTBRiO (sekretariat@ptbrio.pl) informacji
czy Państwa firma zamierza wziąć udział w tegorocznym badaniu oraz podanie danych kontaktowych
(imię, nazwisko, e-mail) osoby, do której będziemy mogli przesłać indywidualny link do strony z ankietą w
wersji elektronicznej. Jeśli Państwa firma wypełniła ankietę w zeszłym roku a dane opisowe Państwa
firmy nie uległy zmianie istnieje możliwość przesłania tych danych i wpisania ich w tegoroczną ankietę.
Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymaniem tych danych prosimy o informację.
W dniu 31 maja 2012 r. zostanie uruchomiona aplikacja on-line, dzięki której będzie możliwość przesłania
wyników do Zarządu PTBRiO. Tylko dane przekazane w ten sposób będą brane pod uwagę przy
analizach. Ankietę on-line będzie można wypełnić do 6 czerwca 2012 r.

Zawartość ankiety jest zgodna ze wzorem stosowanym od wielu lat przez ESOMAR we wszystkich krajach, zaś
gromadzone dane stanowią podstawę przygotowania przez tę organizację opracowania zbiorczego dotyczącego
diagnozy branży badawczej na świecie.
Tradycyjnie apelujemy do Państwa o rzetelne wypełnienie ankiety i jej terminowe odesłanie. Raport
ESOMAR dotyczący rynków badawczych w poszczególnych krajach jest szeroko komentowany na całym świecie.
Dla wielu potencjalnych klientów jest to często pierwszy kontakt z rynkiem badawczym w danym kraju, na
podstawie którego oceniają możliwości i styl działania firm badawczych. Wszystkim nam powinno zależeć, aby
dane opublikowane na temat Polski były kompletne i wiarygodne, gdyż jest to jedyna droga budowania wizerunku
branży realizującej swoje cele w sposób profesjonalny.
Ankieta może również stanowić podstawę opublikowania informacji o Państwa firmie badawczej w wydawanym
corocznie przez PTBRiO katalogu "Rynek Badań – Badacze – Firmy Badawcze".
Możliwość publikacji informacji o firmie dotyczy podmiotów, których 50% dochodu pochodzi z badań i
dodatkowo spełniają jeden z poniższych warunków:
- jeden z pracowników jest Członkiem PTBRiO,
- firma należy do OFBOR,
- jeden z pracowników jest Członkiem ESOMAR.
Dane w katalogu publikowane są w postaci rankingów firm w wybranych kategoriach badań. Odmowa odpowiedzi
na konkretne pytanie stanowiące podstawę konstrukcji rankingu, skutkuje pominięciem firmy w zestawieniach
tworzonych na jego podstawie. Pragniemy zastrzec, że przedstawionych w ankiecie szczegółowych informacji o
Państwa firmie nie będziemy wykorzystywać bez odrębnej Państwa pisemnej zgody w żadnym innym celu, niż
sporządzenie zbiorczego zestawienia dotyczącego całego rynku dla potrzeb raportu ESOMAR. Informacje te
traktowane będą jako poufne i również w ramach PTBRiO nie będą udostępnione nikomu poza osobami
bezpośrednio zaangażowanymi w przygotowanie zbiorczego zestawienia.
Jeżeli będą Państwo mieli pytania merytoryczne dotyczące wypełnienia ankiety – prosimy o mailowy kontakt w tej
sprawie na adres ankieta@ptbrio.pl.
Z góry dziękuję i pozdrawiam,
Arkadiusz Wódkowski
w imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii
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