
ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η αυξανόμενη οικονομία και ο αυξημένος ανταγωνισμός κάνουν τις εταιρείες να εστιάζουν στην ποιότητα των προϊόντων, στην 

ικανοποίηση των πελατών και στην αφοσίωση των πελατών. Μελέτες δείχνουν ότι αυτοί είναι εξαιρετικά σημαντικοί παράγοντες που 

μπορούν να οδηγήσουν μια εταιρεία στην ηγετική θέση σε μια αγορά. Η μέτρηση των σχολίων των πελατών για το προϊόν και η έρευνα 

της ικανοποίησης των πελατών παρέχει πολύτιμες γνώσεις για μια εταιρεία και δείχνει στους πελάτες ότι οι απόψεις τους έχουν 

σημασία και ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία.

Σκοπός της έρευνας σχετικά με το συμπλήρωμα διατροφής BiggerSize ήταν η απόκτηση αξιόπιστων και αξιόπιστων πληροφοριών και 

απόψεων πελατών σχετικά με το προϊόν.

Το BiggerSize είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής σχεδιασμένο για άνδρες για να αλλάζει το μέγεθος και τη σκληρότητα του πέους σε 

στύση, καθώς και να αυξάνει τη σεξουαλική απόδοση και να επιτυγχάνει πιο έντονες αισθήσεις.

Η έρευνα για το συμπλήρωμα διατροφής BiggesrSize διεξήχθη σε ένα μέγεθος δείγματος 70 ερωτηθέντων που δοκίμασαν το προϊόν, που 

παρέχεται από τον κατασκευαστή, από την 1η έως τις 30 Απριλίου 2018.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Το συμπλήρωμα διατροφής BiggerSize είναι μια αποτελεσματική θεραπεία για την αύξηση της ισχύος, τον δυνατό οργασμό και τη μεγέθυνση και πύκνωση του πέους.

Στόχος της έρευνας
Σκοπός της έρευνας είναι να προσδιορίσει εάν, κατά τη γνώμη των ερωτηθέντων, το συμπλήρωμα διατροφής BiggerSize επιτυγχάνει τα αναμενόμενα αποτελέσματα που 

υποδεικνύει ο κατασκευαστής, π.χ.

• Μεγέθυνση και πάχυνση πέους

• Ισχυρή στύση

• Πρόληψη της πρόωρης εκσπερμάτωσης

• Καθυστέρηση οργασμού

Εργαλείο έρευνας

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε ανώνυμα. Ως ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο αναρτήθηκε διαδικτυακά στον ιστότοπο www.ankietka.pl. Ο 

σύνδεσμος της έρευνας στάλθηκε με προηγούμενη συγκατάθεση στους ερωτηθέντες που δοκίμασαν το συμπλήρωμα διατροφής BiggerSize. Το ερωτηματολόγιο περιείχε ερωτήσεις κλειστού 

τύπου (περιορισμένο σύνολο πιθανών απαντήσεων)

Χαρακτηριστικά του πληθυσμού της έρευνας
Η έρευνα διεξήχθη σε ένα μέγεθος δείγματος 70 ερωτηθέντων που 

δοκίμασαν το συμπλήρωμα διατροφής BiggesrSize.
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Τα άτομα ηλικίας κάτω των 30 ετών αντιπροσώπευαν το 17% των 

ερωτηθέντων και τα άτομα άνω των 60 ετών αντιπροσώπευαν το 7%.
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Συμπεράσματα έρευνας Διάρκεια χρήσης του συμπληρώματος διατροφής

Από την ημερομηνία συμπλήρωσης της διαδικτυακής έρευνας, οι ερωτηθέντες δήλωσαν 

συχνότερα ότι χρησιμοποιούσαν το συμπλήρωμα διατροφής BiggerSize για περισσότερες 

από 4 εβδομάδες - το 36% των ερωτηθέντων. Το 29% των ανδρών είχε χρησιμοποιήσει το 

συμπλήρωμα διατροφής BiggerSize για μια περίοδο 15 έως 28 ημερών, όχι πολύ λιγότερο - το 

18% πήρε κάψουλες για 7 - 14 ημέρες.
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Συχνότητα χρήσης του συμπληρώματος διατροφής
Το 68% των ανδρών αναφέρει ότι παίρνει τις κάψουλες καθημερινά. Το 26% των ερωτηθέντων χρησιμοποιεί το 

συμπλήρωμα διατροφής BiggerSize αρκετές φορές την εβδομάδα και το 6% πολλές φορές το μήνα. Το 71% των 

ερωτηθέντων παίρνει κάψουλες δύο φορές την ημέρα, το 21% μία κάψουλα την ημέρα. Το 5% των ερωτηθέντων 

παραδέχεται ότι παίρνει 2 κάψουλες την ημέρα.
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Σχεδόν το 10% των ερωτηθέντων παραδέχτηκε ότι είχαν προβλήματα στύσης πριν αρχίσουν 

να χρησιμοποιούν το συμπλήρωμα διατροφής BiggerSize. 25% -
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Το 66% των ερωτηθέντων παρατήρησε μια υποκειμενική αίσθηση αυξημένης ισχύος από τότε που 

ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν το συμπλήρωμα. Οι ερωτηθέντες ανέφεραν ότι παρατήρησαν τις πρώτες 

αντιδράσεις κυρίως μετά από 2-4 ημέρες. Πάνω από το 24% των ανδρών παρατήρησαν αυξημένη 

δραστικότητα μετά τη λήψη 1 κάψουλας. Το 34% των ερωτηθέντων δεν παρατήρησε την επίδραση του 

προϊόντος όσον αφορά την αυξημένη ισχύ.
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Το 61% των ερωτηθέντων παρατήρησε αυξημένη ευχαρίστηση κατά τη σεξουαλική επαφή 

μόλις άρχισαν να παίρνουν το συμπλήρωμα BiggerSize.
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Το 56% των ανδρών αναφέρει ότι η στύση τους διαρκεί περισσότερο από τη στιγμή που άρχισαν να 

παίρνουν το συμπλήρωμα διατροφής BiggerSize. Μεταξύ των ανδρών που παρουσιάζουν μεγαλύτερη 

στύση σχεδόν το 44% δηλώνει ότι διαρκεί 5 - 10 λεπτά περισσότερο. Το 6% των ανδρών αναφέρει ότι 

η στύση τους διαρκεί περισσότερο από 15 λεπτά.

Αποτελεσματικότητα για την αύξηση του μήκους του πέους

Το 59% των ερωτηθέντων αναφέρει ότι αποκτούν πιο δύσκολη στύση μόλις άρχισαν να παίρνουν το 

συμπλήρωμα BiggerSize. Περίπου το 31% των ανδρών ανέφεραν ότι μπορούσαν να έχουν σεξουαλική 

επαφή πολλές φορές την ημέρα και το 37% αύξησε την ικανότητα ελέγχου της πρόωρης 

εκσπερμάτωσης.
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Αποτελεσματικότητα για την αύξηση του πάχους του πέους

Ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να αξιολογήσουν υποκειμενικά την αποτελεσματικότητα του 

συμπληρώματος διατροφής BiggerSize ως μέσο για τη σκληρότητα και το πάχος του πέους.
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Το 43% των ανδρών αξιολόγησε το συμπλήρωμα ως αποτελεσματικό ή πολύ αποτελεσματικό στην 

αξιολόγηση του αντίκτυπου στην αλλαγή του μήκους του πέους. Σχεδόν το 44% των ερωτηθέντων 

περιέγραψε εξίσου θετικά την επίδραση του συμπληρώματος στο πάχος του πέους.
Το 70% των ερωτηθέντων

θα συνιστούσα ένα συμπλήρωμα διατροφής 

BiggerSize σε άλλον άντρα
Το 28% των ερωτηθέντων ανέφερε καμία αλλαγή στο μήκος του πέους και το 33% ανέφερε 

χαμηλή αποτελεσματικότητα στο πάχος του πέους.

Το 69% των ερωτηθέντων είναι ικανοποιημένο με τη χρήση του συμπληρώματος 

διατροφής BiggerSize και το 70% των ερωτηθέντων θα συνιστούσε το συμπλήρωμα σε 

άλλον άνδρα.
Το 72% των ερωτηθέντων 

αναγνώρισε την ετικέτα ως 

πολύ ευανάγνωστηΤο 72% των ανδρών αξιολόγησε την αναγνωσιμότητα της ετικέτας ως πολύ ευανάγνωστη.

Συμπέρασμα - αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα

Ποσοστό ανδρών που πέτυχαν θετικό αποτέλεσμα σε μια δεδομένη κατηγορία:

Έλεγχος πάνω

πρόωρη εκσπερμάτωση 37% 56% Μακρύτερα

ανέγερση

Ικανότητα να έχεις

πολλαπλή επαφή 31% 61% Μεγαλύτερο

ευχαρίστηση

70%
Πιο παχύ

πέος 44% 43% Μακρύς

πέος
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56% Αυξημένη ισχύ
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