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A VIZSGÁLAT MÓDSZERTANA 

 

 ONLINE VÉGZETT 5 PERCES KÉRDŐÍVEK 

 

 A 2019. OKTÓBER 21 - 29 KÖZÖTT VÉGZETT FELMÉRÉS KITERJEDÉSE 

 

 66 MEGKERESÉSBŐL 53 VISSZAKÜLDÖTT KÉRDŐÍV (80%-OS VÁLASZADÁS) 

  



A KÉSZÜLÉK MEGÍTÉLÉSE 

 
  

A TEQOYA TIP4 vonatkozásában 

Ezt a terméket könnyű használni 

Örömmel vettem részt a termék 
tesztelésében 

Ez a termék praktikus 

Ez a termék innovatív 

Ez a termék jó képet ad a 
kiegészítő egészségbiztosítóról, 

amely azt ajánlja 

Kész vagyok a terméket a jövőben 
használni 

 

Teljesen elfogadja 

Elfogadja (teljesen + többnyire) 

K11 Ajánlaná-e ezt az ionizátort a kollégáinak? 

És 91% a megkérdezettek közül ismerőseinek is 
ajánlaná (amelyből 53% teljesen ajánlaná) 



A TÉNYLEGESEN ÉSZLELT VÁLTOZÁSOK TÉMÁJÁBAN 

 
  

Észlelt-e pozitív változást az alábbiakban? 

Alvás 

Légzés 

Allergia 

 

Igen, teljesen 

Igen, (teljesen + többnyire) 

Nincs észlelt negatív változás az egészségi 
állapotban (a negatív hatást nyilatkozó egyének 
9%-a félreértette a kérdést, vagy anyagi 
körülményt /port/ említ) 



AZ ALVÁSI PROBLÉMÁT ÉRZŐKRE VONATKOZÓ EREDMÉNYEK 

 Összesen 
Alvási gondot jelez 

(32 személy) 

Ezt a terméket könnyű használni 94% 97% 

Örömmel vettem részt a termék tesztelésében 70% 78% 

Ez a termék praktikus 58% 72% 

Ez a termék innovatív 60% 69% 

Ez a termék jó képet ad a kiegészítő egészségbiztosítóról, amely azt ajánlja 53% 63% 

Kész vagyok a terméket a jövőben használni 62% 72% 

   

Ajánlási szándék 91% 94% 

Határozott ajánlási szándék (teljesen) 53% 63% 

   

Pozitív hatással van az alvásra 
74% 

(a ’teljesen’ 43%-a) 
88% 

(a ’teljesen’ 50%-a) 

Pozitív hatással van a légzésre 
74% 

(a ’teljesen’ 30%-a) 
84% 

(a ’teljesen’ 28%-a) 

Pozitív hatással van az allergiára 
62% 

(a ’teljesen’ 21%-a) 
53% 

(a ’teljesen’ 19%-a) 

  



A VEZETŐK SPONTÁN VÉLEMÉNYE A FELMÉRÉS UTÁN 

 
  

„Nagyon hatásos, nem okoz 
zajt, röviden: javítja az 

életminőséget” 

„Már nem érzem, hogy reggel 
eldugult orral ébredek” 

„Jótékony hatású készülék, 
vele jobban ki tudom magam 

kipihenni” 

„Nem oldotta meg az alvási 
problémámat, de a 

vezetőfülke levegője 
egészségesebb” 

Nincs negatív visszajelzés azoktól a vezetőktől, akik 
hajlandók voltak spontán véleményt mondani videón 



KÖVETKEZTETÉS: EGYÖNTETŰ EREDMÉNY A CARCEPT/KLESIA EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÓNÁL 

Támogatott eszköz... 
- Az értékelés összes szempontját pozitív, vagy nagyon pozitív módon fogták fel. 
- A készülék egészségre gyakorolt hatását a megkérdezettek széles körben osztották. 


