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smaaktesten op z’n best

Meer dan 10.000 producten getest
3 Tastey smaak centers in Almere, Utrecht en Eindhoven
ISO gecer�ﬁceerd en MOA en RKG keurmerk
Loop�jden van 1/2 weken ipv 1/2 maanden

prijslijst Tastey®
Tastey

Delicious

Delicacy

Hoe gaan we proeven ?

Gestandaardiseerd
smaakonderzoek

Gestandaardiseerd
smaakonderzoek

Maatwerk

Waar gaan we proeven?

Uitvoering op 1 loca�e (Bij Tastey
in Almere)

Spreiding over 3 loca�es (Bij tastey
in Almere Eindhoven, Utrecht)

Spreiding over 3 loca�es (Bij tastey
in Almere Eindhoven, Utrecht)

Wie gaat er proeven ?

Gebruikers van betreﬀende
producten.Geselecteerde
deelnemers uit het ZEYIO®
consumenten panel

Gebruikers van betreﬀende
producten.Geselecteerde
deelnemers uit het ZEYIO®
consumenten panel

Expliciete doelgroep(en). “Vers"
geworven deelnemers volgens
wensen/ eisen

Hoeveel kun je vragen?

Maximaal 15 vragen

Maximaal 15 vragen

Naar keuze

Hoeveel deelnemers gaan er proeven?

75

78 (randomiseren)

Naar keuze

Hoeveel producten proeven we?

Maximaal 5

Maximaal 3

Exclusief

Wanneer gaan we proeven?

Op vaste dagen

Naar keuze

Naar keuze

Waarom deze test?

Vergelijking eigen recepturen

Vergelijking eigen recepturen

Conceptbeoordeling(en)

Eerste indruk

Eerste indruk

Op�malisa�e receptuur

Vergelijking met concurren�e
(benchmark)

Vergelijking met concurren�e
(benchmark)

Voorkeursme�ngen

Post- en Pre tender onderzoek

Post- en Pre tender onderzoek

Co-crea�on

Beter beeld landelijke consument

Productontwikkeling
Verpakkings- en logo-onderzoek
(zowel impliciet als expliciet)

Hoeveel kosten deze waardevolle insights?
1 product monadisch

€ 1.000,-

€ 1.450,-

1 product en 1 referent (semi-monadisch)

€ 1.400,-

€ 1.850,-

1 product en 2 referenten (semi-monadisch)

€ 1.800,-

€ 2.250,-

1 product en 3 referenten (semi-monadisch)

€ 2.200,-

€ 2.650,-

Wat is de kracht van Tastey.nl

Onder supervisie

3 loca�es; spreiding

3 loca�es; spreiding

Zelﬁnvullingen via tablets

Onder supervisie

Onder supervisie

ISO gecer�ﬁceerd onderzoek en
panel

Zelﬁnvullingen via tablets

Zelﬁnvullingen via tablets

ISO gecer�ﬁceerd onderzoek en
panel

ISO gecer�ﬁceerd onderzoek

Daags na onderzoek rapportage
Sensorisch geschoolde
medewerkers
No-outsourcing

Maatwerk (vanaf € 2.350,- per dag)

Sensorisch geschoolde
medewerkers

Rapportages naar wens/eis
(uitgebreide sensorische analyses)
Sensorische specialisten
(consultancy)

No-outsourcing

Op�male werving van respondenten

Daags na onderzoek rapportage

No-outsourcing

www.mobielcentre.nl
(+31) (0)36 531 46 04
i nfo@mobielcentre.nl

