
Badania z Contact Center
Projekt wsparcia realizacji badań
przygotowany dla Uczelni Wyższych

Oferta współpracy skierowana jest do profesorów, doktorów, doktorantów, 
adiunktów, pracowników naukowych oraz innych osób związanych z projektami 
badawczymi.

W ramach projektu oferujemy wsparcie prac badawczo-rozwojowych realizowanych 
przez jednostki naukowe.

Proponujemy realizację badań w pełnym cyklu badawczym (od projektu do raportu 
końcowego), jak i częściowe wykonawstwo badań. Oferta obejmuje dowolny obszar 
i dowolny etap przeprowadzanego badania, na przykład:
 � opracowanie projektu badawczego (przygotowanie koncepcji badawczej)
 � opracowanie i przygotowanie narzędzi badawczych 
 � przeprowadzenie badań pilotażowych 
 � realizację badań
 � wspieranie procesu opracowania materiału i wyboru kierunku analizy 
 � tabulację danych 
 � opracowanie i przygotowanie raportów
 
Dostarczamy potrzebne do opracowania publikacji naukowych dane pierwotne 
przy wykorzystaniu technik:
 � CATI (wspomagane komputerowo wywiady telefoniczne) 
 � CAWI (wspomagane komputerowo wywiady przy pomocy strony www)
 
Realizujemy badania panelowe i badania ad hoc na poziomie lokalnym, regionalnym 
oraz ogólnopolskim. 

Przeprowadzamy ekspertyzy, analizy oraz konsultacje z obszaru realizacji projektów 
badawczych. 
 
W ramach projektu proponujemy preferencyjne warunki cenowe oraz indywidualne 
podejście do każdego badania.

Zapraszamy do kontaktu

http://www.contactcenter.pl
e-mail: badania@contactcenter.pl
Tel.: +48 22 535 79 00
Fax: +48 22 535 79 10



Contact Center to największa firma outsourcingowa w Polsce, świadcząca od ponad 12 
lat usługi call/contact center. Badania w Contact Center to:

Wykwalifikowany zespół
 � eksperci posiadający doświadczenie i wiedzę w dziedzinie przeprowadzania badań 
 � doświadczeni ankieterzy, realizujący kilkadziesiąt tysięcy ankiet miesięcznie 
 � profesjonalni trenerzy i szkoleniowcy 
 � specjaliści z zakresu monitoringu i zarządzania jakością
 �
Wysokie standardy jakości
 � monitoring wywiadów wykonywany przez opiekuna zespołu i dział jakości operacji, 

dodatkowo codzienne kontrole opiekuna badania
 � system motywacyjny ankieterów uzależniony od efektywności i oceny jakości pracy
 �
Unikalne zaplecze technologiczne
 � możliwość realizacji badania przy użyciu autorskiego systemu CATI i CAWI - moduły 

CATI i CAWI stanowią część zintegrowanej infrastruktury Contact Center - realizacja 
badań przy użyciu własnych narzędzi pozwala sprostać niestandardowym wymaga-
niom zleceniodawców, dotyczącym zarządzania bazami, budowy ankiet oraz raportów 

 � wynikowych
 � infrastruktura techniczna Contact Center umożliwia zarejestrowanie 100%  
 � przeprowadzonych wywiadów
 �
Maksymalna efektywność działania, wynikająca z efektu skali realizowanych 
w  Contact Center zadań
 � ponad 2 200 stanowisk call center
 � 100 mln połączeń rocznie (odbieranych na infolinii, połączeń outboundowych, ankiet 
 � i wywiadów telefonicznych)
 � specjalne procedury i zasady zarządzania efektywnością 
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