
Já pensou em ter um canal direto com seus consumidores,
para apoiar a tomada de decisões e gerar insights a qualquer momento? 

Um painel de pesquisa feito exclusivamente
para interagir diretamente com seus consumidores

A P R E S E N T A

QPainel



Desde 2000 no mercado, há 10 anos o QualiBest começou a criar painéis próprios, 
como painel de luxo, crianças e médicos. 

Com a experiência em gerenciar estudos com este formato, começou a desenvolver 
painéis exclusivos para clientes. 

Assim nasceu QPainel! 

Por que fazer um 
painel próprio?



É a melhor forma de obter insights poderosos, constantes e inspiradores 
para o lançamento de novos produtos, testar nomes e embalagens, 
avaliar campanhas, medir satisfação, acompanhar o comportamento de 
compra, entre outras necessidades de Marketing.

Com os QPainéis os consumidores se sentem especiais ao colaborarem 
para o desenvolvimento e aprimoramento de novas ideias, o que gera 
engajamento. Estas pessoas recebem moedas virtuais que serão, 
posteriormente, trocadas por prêmios. Além disso, para públicos com 
baixa incidência, painel exclusivo é uma solução com um custo mais 
competitivo, se comparado ao recrutamento online tradicional.



Ganhos Principais:
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Fazemos descobertas incríveis
com inovação e flexibilidade:

Nossa Inteligência Digital combinada às múltiplas ferramentas, supera limitações da 
pesquisa tradicional e utiliza diversas metodologias ao mesmo tempo. Pesquisas 
relâmpago envolvendo fotos e filmes, fazem com que o painelista participe de 
diversas tarefas, lúdicas e divertidas. 

O tempo de duração é totalmente adaptado ao objetivo do projeto e a rotatividade 
dos painelistas também pode variar, chegando a 100%, dependendo da necessidade 
do mesmo.
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Como Recrutamos?
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QualiBest
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Planejamos seu painel de acordo com o
objetivo de cada estudo.

Exemplos de painéis que criamos para nossos clientes:

• Tomadores de cerveja premium
• Revendedores de produtos de beleza
• Mulheres grávidas
• Mães de crianças de 3 a 8 anos
• Donos de PET
• Proprietários de carros SEDAN
• Crianças e Jovens de 8 a 17 anos
• Usuários de hipermercados 

Entre em contato para saber mais sobre os QPAINÉIS

https://www.institutoqualibest.com/contato/

