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Ce sarcini a avut 
clientul?

Clientul ni s-a adresat pentru a 
rezolva mai multe probleme:

evaluarea pozițiilor sale și 
conștientizarea mărcii pe piață;

testarea ipotezei conform căreia 
volumul cumpărăturilor este 
influențat de preț.

“ “Cum poate o simplă creștere de 
10% a prețului să afecteze vânzările 
și să reducă numărul de clienți?

Sarcini:

1. Analiza popularității și a frecvenței 
cumpărăturilor printre familiile care 
trăiesc în apropierea magazinelor 
METRO.

2. Analiza satisfacției clienților pe 
baza următoarelor caracteristici:

3. Evaluarea comportamentului 
consumatorilor în raport cu produsele 
cheie către centrele comerciale cu o 
scădere sau o creștere a prețurilor cu 
10%.

stabilitatea și atractivitatea 
prețului;

satisfacția clienților față de prețul 
produselor cheie;

satisfacția cu sortimentul;

reduceri și promoții.



Am creat un proiect cuprinzător 
în care am realizat un studiu care 
măsoară următoarele categorii:

Pe baza datelor de cercetare, 
am determinat, de asemenea, 
poziția METRO asupra următorilor 
parametri: cunoaștere și prezență, 
supermarketuri atractive și respinse, 
factori de participare și alegere, 
satisfacție.

Comportamentul în timpul 
cumpărăturilor în supermarket;

Cunoașterea brandului;

Recunoașterea asistată 
supermarketurilor cu 1 indiciu 
(după nume);

Analiza conștientizării și vizitelor la 
supermarketuri;

Analiza conștientizării și vizitelor la 
METRO în funcție de orașe;

Formarea unui model de conversie 
a supermarketurilor;

Crearea de carduri de fidelitate;

Determinarea alegerii 
supermarketului: motive, factori 
importanți.
 
Identificarea supermarketurilor 
preferate și respinse;

Analiza percepției prețului;

Evaluarea impactului politicii de 
prețuri pozitive și negative.

Ce research am făcut 
pentru client?



Ce a primit clientul?    “

“

Am dezvoltat și realizat un studiu 
complet de proiectare pentru a 
rezolva problemele clientului nostru.

Valoare:

A fost definit pragul de elasticitate a 
prețurilor.

Au fost furnizate recomandări 
specifice pentru:

În plus, au fost verificate ipoteze 
despre importanța prețului ca factor 
stimulant pentru diferite categorii 
de clienți.

Drept urmare, METRO a primit 
recomandările noastre cu privire la 
păstrarea bazei de clienți și a unor 
factori critici pentru creșterea bazei.

Prețuri și categorii;

Riscuri de pierdere a consumatorilor 
atunci când prețurile se modifică 
pentru anumite produse;

Percepția mărcii și structura 
loialității bazei de clienți.


