Prijslijst Professionals 2018
Onderzoeksondersteuning

=

Prijs

Gastvrouw/gastheer
De vertrouwde CG-gastvrijheid wordt mogelijk gemaakt door ons ervaren team. Zij zijn
aanwezig op locatie en coördineren jouw onderzoeksdag; ontvangen klant en
respondent, verzorgen de catering en bieden technische ondersteuning.
* Ook voor het bereiden van catering

30 euro per uur

Notulist
Jouw onderzoek direct op papier? Wij regelen uitwerkingen door een notulist. Zij zijn
op de achtergrond aanwezig om de interviews ter plekke vast te leggen.
* Inclusief laptop

32,50 euro per uur

Moderator assistant
Onze moderator assistants nemen de praktische zaken uit handen, zoals het
begeleiden van respondenten of het presenteren van samples.
* Extra paar handen tijdens kwalitatief onderzoek

35 euro per uur

Testleider
Na een briefing kunnen zij zelfstandig aan de slag, houden de benodigde data voor je
bij en houden jou dagelijks op de hoogte van het verloop van de studie.
* Uitvoeren van opdrachten op deelnemers

45 euro per uur

Moderator
Onze kwalitatieve onderzoekers worden niet alleen ingezet bij het modereren van
marktonderzoek, maar ook voor volledige opzet, begeleiding en uitwerking.
* Ook tweetalig in Engels, Frans, Duits, overige talen op aanvraag

op aanvraag

Vertaalondersteuning
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Transcripter

Wanneer videofragmenten letterlijk uitgewerkt moeten worden heb je een
transcripters nodig. Daarbij zijn er ook extra opties mogelijk, zoals speaker ID en
tijdnoteringen.
* Talen beschikbaar: Nederlands, Engels en Frans

op aanvraag

Simultaan vertaler
Wij bieden graag iedereen de mogelijk om een onderzoek live te kunnen volgen. Zo
kan onze poule van professionele tolken jou of jouw klanten live van een vertaling
voorzien.
* Talen beschikbaar: Engels, Frans, Duits, overige talen op aanvraag

op aanvraag

Vertaler
Dienen er documenten vertaald te worden naar het Nederlands? Onze professionele
vertalers werken snel en nauwkeurig.
* Talen beschikbaar: Engels, Frans, Duits, overige talen op aanvraag

0,16 euro per woord

Rekruteringsondersteuning
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Straatwerver

Onze ervaren en enthousiaste straatwevers benaderen potentiële respondenten op
de specifieke locaties. Tevens screenen wij direct op straat of ze geschikt zijn.
* Voor zeer specifieke locatie gebonden doelgroepen

op aanvraag

Onze ervaren professionals op een externe locatie? Dit is natuurlijk mogelijk. Informeer naar de mogelijkheden.
CG is lid van MOA, de algemene voorwaarden zijn derhalve dan ook hierop gebaseerd, zie www.cgselecties.nl/faq/ CG werkt
volgens de richtlijnen van ISO 20252. We hanteren een minimaal factuurbedrag van 150 euro. Prijzen genoemd zijn geldig t/m eind
2018 tenzij specifiek anders vermeld en zijn exclusief btw.

onderzoeken brainstormen vergaderen

