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 Jak profesjonaliści oceniają aktualne zapotrzebowanie

na swoje usługi?

 Jakiego poziomu zleceń spodziewają się

w perspektywie nadchodzących 2 lat?

 Jakie trendy w elektronarzędziach profesjonaliści

uznają za kluczowe na lata 2022-2024?

 Jakie kryteria wyboru stosują podczas wyboru narzędzi

i elektronarzędzi?

 Które marki elektronarzędzi są kupowane przez

profesjonalistów najczęściej?

 Gdzie najczęściej zawodowcy kupują elektronarzędzia?

 Jaki wizerunek mają w ich opinii najpopularniejsze

marki?

 Czy profesjonaliści biorą pod uwagę doradztwo

sprzedawców przy zakupie narzędzi i elektronarzędzi?

 Jaka jest znajomość spontaniczna i wspomagana

marek (producentów) profesjonalnych elektronarzędzi?

 Czy marki, które mają wysoką świadomość uzyskują

równie wysoki poziom wyboru?

 Które marki elektronarzędzi wyróżniają się na tle innych

i w czym?

 Jak kształtuje się poziom lojalności wobec marek?

 Jeśli w punkcie sprzedaży nie ma preferowanej marki

elektronarzędzi – jak liczny odsetek sięgnie po

konkurenta?

 Kto właściwie jest dla kogo konkurentem w opinii

profesjonalistów? Z jakimi markami porównuje nas

rynek (benchmark)?

 W jakim kierunku przesuwa się uwaga profesjonalistów

w zakresie źródeł informacji – w porównaniu do 3 lat

wstecz?

 Jaki jest profil zakupowy „typowego użytkownika

profesjonalnych elektronarzędzi”, czyli które aspekty

warto uwzględnić przy budżetowaniu i projektowaniu

strategii komunikacji swojego brandu?

WSPARCIE STRATEGII SPRZEDAŻY I PLANOWANIA WSPARCIE STRATEGII MARKETINGOWEJ
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 Znajomość spontaniczna i wspomagana marek elektronarzędzi
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