
Red 
December RD

22-30%
na stałe produkty 
w SW Research

www.swresearch.pl



Nasze produkty w ofercie -30%

Najlepsze narzędzie do zadawania 
szybkich pytań omnibusowych

na reprezentatywnych 
grupach Polaków

SW Quality
Platforma online do skutecznego 
prowadzenia badań jakościowych 
ze streamingiem i z dostępem do 

fokusowni stacjonarnej w Warszawie

OmniWatch48

www.swresearch.pl



Tylko w grudniu 2022 
omnibus tańszy o 30%

• Sondaż ogólnopolski już od 315 PLN za pytanie

• Forma wyników pozwalająca na szybką i skuteczną 
publikację w mediach

• Wysokie standardy realizacyjne na 
reprezentatywnych próbach

• Gwarantowane terminy dostarczenia wyników, 
niezależnie od sytuacji zewnętrznych

Przykład: wyniki omnibusa przedstawione w Newsweek Polska

www.swresearch.pl



Przykład użycia
promocji Red December 2022

01
02
03

Zamawiasz 100 pytań i opłacasz 
fakturę do końca grudnia 2022

Otrzymujesz rabat
aż 13 500 zł netto!

Wykorzystujesz pytania w dowolnym 
momencie w kolejnym roku
np. 2 pytania co tydzień od stycznia
do grudnia 2023

Pamiętaj, że możesz zamówić 
dowolną liczbę pytań!

www.swresearch.pl



OmniWatch48.pl  
Omnibus internetowy

Kontrola jakości Transparentne koszty

(od 315 zł za pytanie)

Przejrzyste zasady

Krótki czas

realizacji (do 48h)

Szybkie 

raporty

Różnorodne

pytania

OmniWatch48.pl to cykliczne, wielotematyczne badanie
omnibusowe realizowane na losowej próbie respondentów, należących
do panelu konsumenckiego SWpanel.pl. W każdym badaniu bierze
udział reprezentatywna próba Internautów (N=800-1600). Wyniki
przekazujemy w różnej formie (baza, tabele, raporty)

www.swresearch.pl

Cennik i kalkulator



Przejrzyste zasady promocji Red December 2022 
dla pytań omnibusowych Omniwatch48

1. Podstawą wyceny jest kalkulator umieszczony na stronie omniwatch48.pl.

2. Od każdej wyceny obowiązuje rabat 30%.

3. W ramach promocji jedna firma może zamówić do 100 pytań.

4. Warunkiem skorzystania z promocji jest opłacenie zamówienia do 31 grudnia 2022 roku.

5. Pytania zadawane w omnibusie muszą zostać przekazane najpóźniej do 31 grudnia 2023 roku.

6. O chęci dodania wykupionych pytań należy uprzedzić SW Research co najmniej z jednodniowym 

wyprzedzeniem przed startem danej fali badania omnibusowego (każdy poniedziałek).

7. Promocja nie łączy się z innymi oferowanymi przez SW Research

www.swresearch.pl
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https://omniwatch48.pl/?utm_source=general&utm_medium=pdf&utm_campaign=rd22


Tylko w grudniu 2022 platforma wywiadów 
jakościowych SW Quality tańsza o 30%

• Realizacja jednego wywiadu 
już od 100 zł netto!

• Stały dostęp online do swoich wywiadów

• Dedykowany opiekun projektu

• W cenie między innymi:
• Streaming
• Licencje na ZOOM, Teams
• Automatyczne powiadomienia i linki dla uczestników
• Podgląd online w przeglądarce
• Chat dla zespołu badawczego
• Możliwość przeprowadzenia UX, IDI, FGI 
• Wywiady online oraz dodatkowo na czas trwania promocji Red 

December dostęp do fokusowni SW Research w Warszawie 
oferowany jest również w najtańszym pakiecie!

• I wiele więcej!

• Wejdź na swquality.pl , sprawdź wszystkie 
funkcjonalności i obejrzyj film pokazowy!

www.swresearch.pl

https://swquality.pl/?utm_source=general&utm_medium=pdf&utm_campaign=rd22
https://www.youtube.com/watch?v=0ItQEd6dzPI


Możesz zamówić dowolną liczbę pakietów 
oraz wywiadów dodatkowych i płynnie 

regulować swój budżet.

Cennik SW Quality Red December 2022

Oszczędzasz 400 zł

Oszczędzasz 1500 zł

Oszczędzasz 3000 zł

www.swresearch.pl



Przejrzyste zasady promocji Red December 2022 
dla dostępu do platformy SW Quality

1. Podstawą wyceny jest cennik umieszczony na stronie swquality.pl/cennik/

2. Od każdej ceny podstawowej obowiązuje rabat 30%

3. W ramach promocji jedna firma może zamówić dowolną liczbę pakietów wyszczególnionych na 

stronie SW Quality, pod adresem swquality.pl/cennik/

4. Warunkiem skorzystania z promocji jest opłacenie zamówienia do 31 grudnia 2022 roku

5. Pomiary w SW Quality muszą być zrealizowane najpóźniej do 31 grudnia 2023 roku

6. Dostęp do fokusowni w ramach promocji przydzielany jest również dla klientów pakietu Small.

7. Dostępność fokusowni może być potwierdzona jedynie przez pracowników SW Research.

8. Promocja nie łączy się z innymi oferowanymi przez SW Research
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https://swquality.pl/cennik/?utm_source=general&utm_medium=pdf&utm_campaign=rd22


Skontaktuj
się z nami

Omniwatch48

Piotrek Zimolzak 
+48 535 987 335

Przemek Wesołowski
+48 533 987 335

SW Quality

Monika Pawlińska
+48 739 970 390

Piotrek Iskra
+48 570 604 706

Napisz: sw@swresearch.pl

www.swresearch.pl

Herman Kot Pinczos Pies


