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Porównanie metod 

Społeczność on-line 

12 uczestniczek 

7 dni 

lokalizacja: Internet 

2 FGD 

2-godzinne grupy 

 6-osobowe z pre-workiem  

lokalizacja: Warszawa 

Kawa: zwyczaje, marki i komunikacja 
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Platforma  
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Paradoks Kubusia 

czy  ?  fokusy społeczność 
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8 FGDs z pre-workiem,  

6 osób w grupie, 48 osób,  2h 

2h = 8 zadań x 15 

minut 

Cena projektu : 50 000 zł + VAT Cena projektu: 70 000 zł + VAT 

14 zadań x 15 

minut 

cena zadania cena zadania cena zadania 

Efektywniej: niższe koszty 

Społeczność on-line, 

 50 osób na platformie, 14 zadań do 

wykonania przez 2 tygodnie 
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 6 wątków założonych przez 

uczestniczki w czasie 

7dniowej społeczności. 

 100% odpowiedzi  w 

zadaniach indywidualnych. 

 Od 120%  do 236% postów  

na zadanie typu „dyskusja”.  

 Lepsze rozumienie każdego 

uczestnika. 

 Pojedynczy post w dyskusji 

to zwykle 7-10 zdań. 

Efektywniej: więcej treści 
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Efektywniej: większy zasięg 

 

 Kilka lokalizacji w Polsce 

 Przebadany respondent  

 Skrzywienie wielkomiejskie 

 

 Wszędzie tam, gdzie jest 

Internet  
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Ekspres do kawy: wyniki 

 

 Kawa z ekspresu już się trochę 

znudziła.  

 Ekspres myć trzeba, zajmuje 

on dużo miejsca na blacie 

kuchennym, a rano szybciej 

można zrobić kawę 

rozpuszczalną lub plujkę.  

 Na dodatek, nawet w domu, 

kawa z ekspresu drożej 

kosztuje. 

 

 Kawa z ekspresu to jedyna 

prawdziwa kawa, a własny 

ekspres ciśnieniowy to 

marzenie na przyszłość. 

 Kawę z ekspresu pije się w 

gościach lub w kawiarni, 

zawsze celebrując jej smak. 

Wyniki 
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Target ma znaczenie 

 Reklama targetowana jest skuteczniejsza niż reklama 

kierowana do ogółu odbiorców. 

 Konieczność uwzględniania różnych targetów w badaniach to 

bezdyskusyjna oczywistość. 

 Jednak to, na ile w badaniach jakościowych jest możliwe 

bardziej indywidualne targetowanie zadań i pytań, podlega 

dyskusji.  
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FGD: targetowanie a priori  

 

 Na FGD dopasowujemy się do targetów poprzez: 

 

  wprowadzanie a priori do kryteriów 

rekrutacyjnych charakterystyk różnicujących 

(grupy starsze vs. młodsze, users v. non users 

itd.); 

  dzielenie grupy w czasie trwania badania na 

podgrupy (użytkownicy marki X vs. użytkownicy 

marki Y). 

 

 Metoda FGD pozwala na wprowadzenie ograniczonej ilości podziałów  

i zawsze są to podziały a priori.    
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Wszyscy uczestnicy 

Poszukiwanie insightów: zwyczaje,   

różnice w rodzajach i markach kaw  

Segmentacja kaw na wymiarach: zadanie indywidualne 

Bariery i benefity: kawa a zdrowie, kawa a pora dnia  

Konsument wiejski Konsument miejski Konsument wielkomiejski 

Users „rozpuszczalnej” Users „naturalnej” 

Półka sklepowa: reportaż, autoetnografia  

Wszyscy uczestnicy 

Komunikacja: dyskusja i reportaż 

Kontakt z komunikatem: TV Kontakt z komunikatem: internet 

Zadanie: ocena różnych zestawów egzekucji 

Kontakt z komunikatem: WOM 

Platforma: dynamiczne targetowanie   

Wszyscy uczestnicy 
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Platforma: dynamiczne targetowanie   

 Społeczność on-line to możliwość uzyskiwania 

odpowiedzi na pytania badawcze w grupach, 

które z powodu swojej charakterystyki lub 

doświadczeń mogą wnieść najwięcej ważkich dla 

Klienta informacji. 
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Indywidualne i grupowe   

 Esencją FGD jest interakcja F2F. 

 Wprowadzanie technik indywidualnych do FGD  osłabia 

interakcję.  

 Niektóre zadania: 

    nie pracują dobrze w grupie ze względu na liderów; 

    indywidualnie są trudne do przeprowadzenia. 

 W społeczności on-line dyskusja i zadania 

indywidualne dzieją się via internet. 

 Zadania grupowe i indywidualne pracują równie 

efektywnie. 

 Interakcja na platformie nie cierpi na skutek 

wprowadzania zadań indywidualnych. 
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Platforma i FGD: rola autoetnografii   

 Pojawia się w FGD pod postacią home worku.  

 Zwykle analizowana post factum, gdyż w czasie grup  nie 

starcza na nią czasu. 

 Rzadko komentowana przez innych uczestników grupy. 

 Jest stale obecna na platformie – dodaje nowej wartości, 

ilustruje wypowiedzi. 

 Stanowi istotny element wielu zadań (zdjęcia półki sklepowej, 

zdjęcia wnętrza lodówki, film z zabawy z dzieckiem). 

 Bywa spontanicznie dodawana przez użytkowników  (zdjęcia). 

 Komentowana na bieżąco przez innych uczestników.  
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Informacyjny freeride  

 Nie ma miejsca w schemacie FGD, inicjatywa 

własna respondentów zwykle jest dystraktorem.  

 Czasami na komentarze zostawia się czas na końcu 

grup. 

 Treści, tematy, zadania pojawiające się od 

uczestników stanowią ważną część metodologii 

społeczności on-line. 

 Musi być na nie miejsce, ponieważ w świecie on-line 

każdy ma prawo do inicjowania wątków. 
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Ekstrasy 

Informacyjny freeride to źródło ważnych insightów: 

 ustalanie granic kawy i „nie kawy” - czy to dalej 

kawa, czy tylko napój kawopodobny... 

 dyskusja na temat nowych form kawy: cukierki; 

kawa w puszce… 

 słodzenie ważna rzecz, bo zmienia smak kawy; 

 filiżanka czy kubek, czyli jak naprawdę pijemy 

kawę. 
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Społeczność on-line kusi 

 Więcej informacji za niższą cenę. 

 Dodatkowe korzyści: dynamiczne targetowanie,  łatwość przeplatania 

technik indywidualnych i grupowych. 

 Ogrom materiału autoetnograficznego. 

 „Świeże” treści non-moderated. 

 Szybką analizę danych: zestawienia automatyczne, tagowanie wypowiedzi. 

 

 Plastyczność aplikacji platformy dla konkretnych potrzeb zapewnia zespół 

polskich informatyków. 
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 Dziękujemy za uwagę. 

Zapraszamy wszystkich  

z pytaniami i uwagami    

w przerwie na kawę! 


