QExpress

Conheça a melhor
solução para quem
procura respostas de
maneira rápida e precisa

QExpress
O produto para pesquisas
que combina velocidade,
flexibilidade e a precisão
QualiBest.

QExpress
o que é?
É o produto do QualiBest
para atender projetos que
precisam ser executados
com um prazo curto, sem
perder a qualidade da
entrega, e com um custo
acessível.

Além de ferramentas e automação, o QExpress é o resultado de anos de
investimento em processos, aprimoramento e uma equipe altamente
qualificada.

Executado pela
equipe QualiBest

Profissionais altamente
qualificados;

Busca constante por
sinergias e melhora de
processos;

Treinamento constante
e compartilhamento de
experiências;

Foco no cliente como o
principal valor da
empresa.

Questionários
respondidos pelo
painel QualiBest
Todos os cadastros de pessoas em nosso painel são
validados por CPF;
Qualificação de participantes do painel de maneira a
selecionar pessoas que respondam de forma coerente, com
a atenção que nossos clientes necessitam;
Processo de auditoria regular para verificação de
comportamentos suspeitos;
Controle de qualidade em todos os projetos.

O Painel QualiBest possui 250.000
pessoas qualificadas para responder pesquisas.

Projetos contam com a
tecnologia QualiBest
QSurvey
Nossa ferramenta proprietária de pesquisa que permite perguntas
com fotos e vídeos, além de pulos e questões complexas.
Flexibilidade de envio de seus questionários em Word.
Nossos clientes não precisam de um treinamento técnico para
programação de questionário, nossos especialistas realizam a
programação na plataforma QualiBest.

QAnalytics
Dashboard para acompanhamento de resultados em tempo real:
Gráficos, análises;
Exportação para Excel;
Exportação para PowerPoint*;

Exportação dos dados processados, com testes
estatísticos**
*PPT sem análises e customizações.
*Exportação em Excel, com 1 pergunta por aba.

O QExpress é perfeito para demandas
simples e diretas, de projetos com budget e
prazos apertados. Confira as principais
características de um projeto QExpress:

Questionários de até 30
questões fechadas** (com
filtros) e 20min. de
aplicação

Incidência do
público-alvo acima
de 30%

Programação do
questionário realizada pelo
QualiBest

Prazo a partir de 5 dias úteis
para finalização do projeto*

*O Prazo depende de que todas as etapas de responsabilidade do cliente sejam
executadas no menor tempo possível. Atrasos em aprovações em envios acarretam
atrasos na entrega
** É possível incluir questões abertas, mas as mesmas serão entregues sem codificação

Com entrega 100% digital, o QExpress traz respostas por meio de estudos
quantitativos a partir de 5 dias úteis.
Como funciona:
Etapa
Cliente define público alvo e QualiBest verifica Incidência*

Prazo
1 dia

Cliente nos envia o questionário em Word
Equipe QualiBest Revisa e realiza a programação

1-2 dias

Cliente Aprova Versão final de questionário
Equipe QualiBest faz disparos e controla coleta

Cliente acompanha resultados em tempo Real

*Somente projetos com incidência maior que 30% podem ser executados via QExpress.

3-5 dias

Mas e se eu precisar de
serviços adicionais que não
estão inclusos no QExpress?
Você ainda pode dar um plus em seu projeto com:

Analista para elaboração do
questionário*

*Estes itens são cobrados a parte, e alteram prazos de entrega

Processamento
customizado dos
resultados*

Suporte na interpretação
dos dados, com
recomendações*

COMBO
QExpress

+ Agilidade
Analisando as estratégias do uso de
pesquisas de nossos clientes, e as
necessidades de agilidade, lançamos
uma novidade: O COMBO QEXPRESS,
um pacote de pesquisas, com valor
fechado por questionário, que pode
ser consumido conforme a
necessidade do cliente.

+ Economia

+ Planejamento

Serviços inclusos no Combo QExpress ou que
podem ser contratados separadamente
Etapa
Verificação de incidência

Tipo de serviço

Prazo

Incluso

1 dia

Opcional

3 dias

Revisão e programação de questionário

Incluso

1-2 dias

Disparos e controle de coleta de questionários

Incluso

3-5 dias

Resultados em tempo Real via Dashboard

Incluso

real time

Processamento de resultados

Opcional

3 dias

Processamento + Elaboração de relatório Customizado

Opcional

7-10 dias

Elaboração de questionário

Combos QExpress - investimento
Valor por questionário para serviços inclusos no combo QExpress
Número de entrevistas

Valor por entrevista

Valor total

Combo 1

1.500

R$30,00

R$45.000,00

Combo 2

2.000

R$29,00

R$ 58.000,00

Combo 3

4.000

R$28,00

R$ 112.000,00

O número de entrevistas por projeto deve ser superior a 250 casos

Serviços adicionais

Valor unitário

Elaboração de questionário

R$ 4.900,00

Processamento dos resultados com testes estatísticos

R$ 3.000,00

Processamento dos resultados com testes estatísticos +
Relatório Customizado

R$ 9.500,00

Estes serviços podem ser contratados por projeto
* Desconto válido para pacote e serviços adicionais contratados durante o período da promoção

10% de desconto
para pacotes fechados entre
julho e setembro de 2022 *

Conheça algumas marcas
que contaram com o QualiBest
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