Mini poradniczek ankietowy:
- zacznij koniecznie od przeczytania przypiętego postu na grupie i obejrzenia Video z przypiętego postu (traktuje on o
tym czym są ankiety, o pierwszym i najlepszym panelu z listy –Ysense- panel zmienił nazwę, kiedyś nazywał się
Clixsense ,i tak też jest na filmiku przedstawiany.
-zarejestruj się do jak największej liczby paneli badawczych, by zmaksymalizować zyski z nagród pieniężnych
-firmy badawcze poszukują różnych osób do swoich badań, ale największe szanse dostania się do jak największej
ilości ankiet masz jeśli: posiadasz stałą pracę, zarabiasz średnią krajową, masz małe dzieci, auto, dużo sprzętów
domowych, podróżujesz, masz zwierzęta, interesujesz się wieloma rzeczami, jadasz w restauracjach, palisz, pijesz
alkohol… Mam nadzieję, że rozumiesz o czym piszę? Firmy chcą poznać opinie osób, które mają coś do powiedzenia
w danym temacie. Przeważnie z pytań wstępnych można już wywnioskować o czym będzie ankieta ;)
-uaktualniaj swoje profile osobowe w panelach badawczych co jakiś czas(co 5-6 miesięcy)
-ankiety to fajny sposób na dorobienie, ale jeśli nie będziesz systematyczny to nie zarobisz nic. Im bardziej jesteś
systematyczny tym więcej dostajesz z czasem zaproszeń do ankiet. Osoba, która zagląda do paneli raz czy dwa razy w
tygodniu na pewno zarobi dużo mniej niż ktoś kto robi to systematycznie. Fajne jest też to, ze czasem możemy
poprzez ankietę dostać się do jakiejś zamkniętej społeczności gdzie odpowiadamy na pytania moderatora i za to
otrzymujemy jednorazowo większe kwoty np. 50-100 zł.
-w większości paneli ankiety same przychodzą na maila i nie trzeba nic sprawdzać, wyjątkiem są panele YSENSE,
GREEN PANTHERA, SURVEYO24- to są rotatory ankietowe oraz SW PANEL, TOLUNA I MARKETAGENT – warto
wyrobić sobie nawyk codziennego i systematycznego logowania się do tych paneli i sprawdzania czy nie ma ankiet.
Naprawdę Ci się to opłaci, jak znajdziesz na to czas parę razy dziennie i będziesz robić wszystko wg moich rad.
- w Ysense istnieje coś takiego jak bonus aktywności. Jeśli uda nam się w ciągu dnia zrobić minimum 2 ankiety to
otrzymujemy dodatkowe 14 % do zarobków w danym dniu. Więc warto się postarać 
- we wszystkich panelach ankiety są po polsku, nawet w tych zagranicznych. Wyjątkiem jest sytuacja gdy
mieszkamy za granicą, wtedy ankiety są w języku kraju w jakim mieszkamy. Ale wtedy też z reguły mamy więcej
ankiet i więcej zarobimy.
- musimy pamiętać, że YSENSE, GREEN PANTHERA i SURVEYO24 to rotatory ankietowe, tu liczą się statystyki, im
więcej kliknięć w rotatory, im częściej zaglądamy tym większa szansa na zrobienie nawet paru ankiet w ciągu dnia.
Nie zrażamy się jeśli z dużej części ankiet od razu nas odrzuca, w końcu te panele to rotatory ankietowe więc
odpowiednią ankietę musimy dla siebie wylosować.
-ankiety które przychodzą z reszty paneli na maila staraj się wykonać w jak najkrótszym czasie od otrzymana
zaproszenia, ponieważ po jakimś czasie mogą stać się nieaktualne
-w związku z wypełnianiem ankiet w krótkim czasie po ich otrzymaniu, aby żadnej nie przeoczyć, najlepiej maila od
ankiet mieć też w telefonie, wtedy usłyszymy powiadomienie o ankiecie.
-ankiety można też w większości wypełniać na telefonie, jeśli jakaś ankieta jest niekompatybilna z telefonem,
wystarczy zmienić widok w opcjach przeglądarki na „komputerowy”
- nie do każdej ankiety będziesz się kwalifikować, często poszukują określonej grupy respondentów i po paru
wstępnych pytaniach zostaniesz wykluczony.
Nie martw się tym, i tak zrobisz odpowiednią ilość ankiet :)
-staraj się odpowiadać na otwarte pytania w ankietach przynajmniej jednym- dwoma zdaniami.
Z biegiem czasu ankiet będzie więcej, bo zobaczą, że jesteś wartościowym respondentem.
- w weekendy ankiet przychodzi mniej, bo panele nie pracują, nadrabiane jest to w tygodniu , ale warto też zaglądać
w weekendy jak mamy czas:)

-wypłaty nagród pieniężnych są realizowane osobno z każdego panelu po uzbieraniu minimum do wypłaty (np 30 zł).
Panele wypłącają na konto bankowe lub paypal.
Rada : czasami na początku wypełniania ankiety jest kilka pytań eliminacyjnych, które mogaą nawet spowodować
wykluczenie z ankiety.
Dlatego trzeba być czujnym, np. w pytaniu o to czy pracowałeś/ pracujesz lub ktoś z Twoich bliskich pracował /
pracuje w badaniach rynku, marketingu lub reklamie, oświacie zaznaczysz, którąś odpowiedź zostaniesz
wyeliminowany z ankiety .Panele badawcze wykluczają z ankiet osoby, które mają powiązania z badaniami rynku,
marketingiem, public relations, reklamą z oczywistych względów.
- jeśli na początku ankiety pytają czy np. . palisz papierosy, można wywnioskować, że ankieta będzie o paleniu
papierosów, i poszukują osób palących. Analogicznie ma się to do innych tematów ankiet.
Poniżej linki do dwóch ważnych postów, które trzeba przeanalizować przez rozpoczęciem wypełniania ankiet:
https://www.facebook.com/groups/149019745807319/permalink/368604890515469/
https://www.facebook.com/groups/149019745807319/permalink/365444540831504/

Na grupie jest mnóstwo rad odnośnie wypełniania ankiet, warto grupę przeanalizować, obejrzeć filmik w
przypiętym poście na górze grupy. To bardzo ważne aby wszystko przeanalizować!
Na końcu mały bonus, link do strony, która nie do końca jest panelem badawczym, ale daje również fajnie
zarobić. Skierowana do osób, które często robią zakupy w internecie. Za każdy zakup w danym sklepie
otrzymujemy zwrot za zakupy (przeważnie 2-7%). Po uzbieraniu 100 zł pieniążki możemy wypłacić na konto
bankowe. Fajna sprawa, ja teraz nawet staram się to co mogę kupować przez internet. Trzeba tylko pamiętać,
aby przed każdym zakupem zalogować się na stronę i zrobić zakupy bezpośrednio przez nią wybierając dany
sklep . Na zachętę otrzymujemy 30 zł, więc do wypłaty trzeba dozbierać 70 zł. Zarobek jest nie tylko za zwrot
zakupów. Pełny opis programu jest na grupie, wystarczy wpisać w lupkę hasło „ladycashback”.
Link do strony : https://www.ladycashback.pl/u/176910

