
                                                                                            

 

Heeft u behoefte aan consumenten informatie, maar weet u nog niet precies 

wat of hoe?   

 
Dan bieden wij u een vrijblijvende, gratis Start-up sessie aan! 
 
Het doel van deze Start-up sessie is dat wij met u meedenken en dat voor u 
duidelijk wordt welke consumenten informatie essentieel is om uw 
organisatie te laten groeien. 
 
Deze Start-up sessie bieden wij aan voor fabrikanten, retailers en 
serviceorganisaties in de food en non-food branche. 

Het verloop van een Start-up sessie 

 
Groepssamenstelling sessie: 
 
Gespreksleider Quotus Research: drs. Cindy van Cauter (directeur en onderzoeker Quotus Research) 
 
Van uw bedrijf: Minimaal 3 en maximaal 10 betrokken medewerkers 
Denk aan functies als: Marketeer, Trade Marketeer, Shopper Marketeer, Shopper Insights Manager, Directie, Account 
Management en Category Management.  
 

Agenda: 
 
- Wat zijn de pijnpunten in de organisatie t.a.v. uw product of categorie? 
- Welke consumenteninformatie of inzichten in koopgedrag zijn noodzakelijk? (gezamenlijke                                                       
   brainstorm) 
- Wat is de werkelijke essentie en het doel van de consumentenvraag? 
- Welke inzichten heeft Quotus Research al voorhanden?  
- Welke ervaringscases heeft Quotus Research al om toe te 
lichten? 
- Hoe kan Quotus Research helpen om uw bedrijf te laten 
groeien? 
- Met welke aanpak doen we dat? 
- Wat levert u dat op? 
 

Resultaat: 
 
Vrijblijvend sturen wij u vervolgens een voorstel voor de opzet 
en aanpak van een onderzoeksproject. Desgevraagd met een 
bijpassende offerte.  
 

Waarom een Start-up sessie? 
 
Om de essentie van de benodigde consumenten informatie in uw organisatie boven water te krijgen. Tijdens de Start-up 
sessie wordt er direct grote betrokkenheid in uw organisatie gecreëerd omdat er meerdere medewerkers mee 
brainstormen. Expertise en vakkennis kan ter plekke direct worden uitgewisseld.  
 
 

Neem direct contact op om een Start-up sessie bij u op locatie in te plannen 
met drs. Cindy van Cauter via e-mail: info@quotus.nl, of telefonisch via: 06-
44019563. Meer informatie vindt u op www.quotus.nl/start-up-sessie.  
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