POTWIERDZONA SKUTECZNOŚĆ
Dzięki dogłębnej wiedzy na temat konsumenta – tego jak i po co korzysta z produktu – możliwe jest optymalne
dostosowanie oferty do potrzeb rynku. Odpowiednio pokierowana obserwacja zachowań konsumentów, ich
odczuć i ich opinii pozwala doskonalić produkty.
Celem przeprowadzenia badania o suplemencie diety PlayWomen było uzyskanie rzetelnych i wiarygodnych
informacji oraz opinii klientów na temat oferowanego im produktu.
PlayWomen to suplement diety przeznaczony dla kobiet, wpływający na uwrażliwienie narządów płciowych i
osiągnięcie intensywniejszych doznań podczas stosunku.
Badanie dotyczące suplementu diety PlayWomen zostało przeprowadzone na próbie 70 repondentek.
Respondentki w dniach od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2018 r. testowały przekazany bezpośrednio przez
producenta produkt.

Teza
Suplement Diety PlayWomen jest skutecznym środkiem wpływającym na uzyskane silniejszych doznań podczasu stosunku.

Cel badawczy
Celem badania jest ustalenie, czy w ocenie respondentów suplement diety PlayWomen pozwala osiągnąć oczekiwane rezultaty wskazane przez
producenta tj:
• Wydłużenie stanu podniecenia
• Ułatwienie osiąnięcia orgazmu dopochwowego
• Uwrażliwienie łechtaczki
• Uwrażliwienie piersi
• Zwiększone nawilżenie pochwy
• Zwiększenie witalności seksualnej

Instrument badania
Badanie zostało przeprowadzone anonimowo. Jako narzędzie badawcze wykorzystany został kwestionariusz. Kwestionariusz umieszczony został w
Internecie na stronie do przeprowadzenia badan marketingowych www.ankietka.pl. Link do ankiety przesłany został po uprzednim wyrażeniu zgody
respondentkom testującym suplement diety PlayWomen. W kwestionariuszu wystepowały pytania zamkniete (ograniczony zestaw możliwych odpowiedzi)
oraz jedno pytanie otwarte.

Charakterystyka badanej populacji
Badanie zostało przeprowadzone na 70 respondentkach
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testujących suplement diety PlayWomen.
Kobiety w wieku 18-40 stanowiły 64% badanej populacji.
Liczną grupą były także panie w wieku 41-50 - 17%. Kobiety w
wieku 51-55 stanowiły 10% badanych, 56-60 - 6%, a kobiety
powyżej 60 roku życia 3%.

Czas stosowania supelementu diety

Wyniki badania
Na dzień wypełnienia ankiety internetowej panie najczęściej deklarowały, iż
stosują suplement diety PlayWomen ponad 4 tygodnie [54%]. 29% kobiet
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stosowało suplment diety od 15 do 28 dni, 14.3% zażywało kapsułki między

tygodnie

7-14 dni.
70% respondentek deklaruje zażywanie kapsułek codziennie. 29% pań
stosowało suplement diety PlayWomen kilka razy w tygodniu, a 1% kilka razy
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Częstotliwość stosowania supelementu diety

w miesiącu. 80% badanych zażywa kapsułki 2 razy dziennie, a 13% jedną
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kapsułkę na dobę. 6% pań przyznało, że stosują więcej niż 2 kapsułki
dziennie.
Wśród pań, które wzięły udział w badaniu 67% pań deklaruje subiektywne
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odczucie zwiększenia ochoty odbycia stosunku od czasu zaczęcia
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stosowania suplementu. Z czego pierwsze rezultaty resondentki najczęściej
odczuwają po 5-7 dniach. 32% Pań zwiększoną ochotę zaczęło odczuwać po
2-4 dniach od czasu rozpoczęcia stosowania PlayWomen. 10% pań
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zaobserowowało wzrost ochoty odbycia stosunku po 1 kapsułce.

Siła wzrostu ochoty na stosunek

Panie, które zaobserowały zwiększoną chęć odbycia stosunku zostały
poproszone o subiektywną ocenę w skali od 1 do 5 siły wzrostu popędu
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średni oraz wysoki wzrost chęci odbycia stosunku, a 28% respondentek
wskazała bardzo wysoki wzrost chęci odbycia stosunku.
53% Pań zaobserwowało wydłużenie stanu podniecenia seksualnego od
czasu rozpoczęcia stosowania stuplementu diety PlayWomen, 50% pań
wskazało na silniejszą przyjemość ze stosunku.
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[orgazmu]. Zwiekszoną wrazliwość łechtaczki towarzyszącą stanowi
podniecenia odczuwa 39% badanych. Zwiekszoną wrazliwość piersi
deklaruje
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Zadowolenie ze stosowania suplementu
diety PlayWoman

również

zwiększoną wrażliwość piersi.
Panie zostały poproszone o ocenę w skali od 1 do 6 zadowolenia ze
stosowania

suplementu

diety

PlayWoman
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zadowolenia, 6 oznacza wysokie zadowolenie). 20% pań dało suplementowi
diety PlayWomen najwyższą ocene, 19% wskazało na wysokie zadowolenie.

73% RESPONDENTEK
POLECIŁOBY SUPLEMENT DIETY
PLAYWOMAN INNEJ KOBIECIE

11% Pań nie była zadowolona ze stosowania suplementu diety.
73% Pań poleciłaby suplement diety PlayWomen innej kobiecie. Najczęściej
Panie poleciłyby suplement diety PlayWomen, gdyż zwiększa ochotę na seks
(19%) i ułatwia osiągnięcie orgazmu (18%).

84% RESPONDENTEK
UZNAŁO ETYKIETĘ
ZA BARDZO CZYTELNĄ

84% respondentek uznało, że czytelność etykiety suplementu diety
PlayWomen jest bardzo wysoka.

PODSUMOWANIE - POTWIERDZONA SKUTECZNOŚĆ
Procent kobiet, które uzyskały pozytywny rezultat w danej kategorii.
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