
Sali Fokusowej
Oferta



Fokusownia

w Rybniku
Oferujemy państwu usługi kompleksowego
przeprowadzenia projektów FGI w sali fokusowej
przystosowanej w profesjonalny sposób do
przeprowadzenia badań marketingowych,
opiniotwórczych.

Oferujemy współpracę przy wszystkich etapach
realizacji badania FGI, począwszy od wynajmu sali,
rekrutację uczestników aż po realizację pełnego
projektu badawczego.
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Sala fokusowa zlokalizowana jest w centrum Rybnika. Znajduje się w nowo wybudowanym budynku firmy.
Budynek jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jest to jedyna tego typu sala
w aglomeracji rybnickiej i miastach ościennych.

3

Sala fokusowa w Rybniku



 Wynajem sali fokusowej

 Rekrutacja uczestników

 Moderacja

 Transkrypcja

 Analiza wyników i opracowanie raportu

Kompleksowa obsługa

Badań FGI



Oferujemy pełne wyposażenie

Sala fokusowa wyposażona jest w lustro weneckie, stół,
krzesła oraz profesjonalny rejestrator audio – wideo. Sala
przystosowana do badań w grupie od 6 do 12 osób.
Pomieszczenie w pełni skomputeryzowane,
klimatyzowane i z dostępem do internetu.

Sala podglądowa przystosowana do podglądu badania
w trakcie jego trwania. Wyposażona w lustro weneckie
oraz monitor połączony z system audio – wideo.
Pomieszczenie klimatyzowane z dostępem do internetu.
Posiadamy pełne zaplecze sanitarne i kuchenne
wyposażone w sprzęt AGD. Nasi Klienci korzystać mogą
z bezprzewodowego internetu na terenie całego obiektu
oraz bezpłatnego parkingu. Do dyspozycji Klientów
pozostają również dodatkowe, w pełni wyposażone
pomieszczenia biurowe.
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Naszym klientom proponujemy również
przeprowadzenie badań typu Focus Group
Interview Online realizowanych z wykorzystanie
wideokonferencji. Metoda niweluje barierę
przestrzenną gromadząc uczestników bez
względu na ich położenie geograficzne w jednym
wirtualnym pomieszczeniu pod przewodnictwem
moderatora.
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Dodatkowe usługi

Focus Group
Interview Online
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Cena netto

Wynajęcie sali na 1 badanie FGI* 400 zł (do 2h, 6 – 12 uczestników)

Wynajęcie sali na 2 badania FGI (jedno zamówienie)* 390 zł (do 2h, 6 – 12 uczestników)

Streaming 100 zł netto

Kompleksowe przeprowadzenie badania FGI* Od 4.500 zł netto

Raport z przeprowadzonego badania FGI Od 1.200 zł netto

* W cenie zawarte jest nagranie audio, video oraz poczęstunek dla Klienta i respondentów.
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68 pracowników

Jesteśmy polską firmą z polskim kapitałem, która od 15 lat wspiera środowisko medyczne i przemysł farmaceutyczny dostarczając 
kompleksowych rozwiązań w zakresie statystyki, badań naukowych i aplikacji medycznych. 

Współpracując z 30 ośrodkami naukowymi 
i 40 firmami farmaceutycznymi 
przeprowadziliśmy ponad 1000 badań, 
pomagając w przygotowaniu blisko 500 
publikacji naukowych. 
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Dlaczego my

Fakty



Dane adresowe

BioStat Sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik

(+48) 666 068 671

badania@biostat.com.pl

Poznaj nas na /BioStat.Statystyka

Zapraszamy do kontaktu

Dane kontaktowe

Dr Monika Kurpanik
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