
Per exemple, amb aquesta eina es podria:

• Conèixer el seguiment d’una convocatòria de vaga.

• Conèixer l’opinió pública pels danys ocasionats per un
fenomen meteorològic extraordinari (nevada,
pedregada,...).

• El seguiment d’una manifestació o la simpatia que
desperta una mobilització.

� Immediatesa. Podem posar en marxa la investigació
en el mateix moment que el client es posa en contacte
amb nosaltres.

� Rapidesa. Es disposa de l’informe de resultats en un
màxim de tres dies.

� Qualitat. El nostre mètode de treball garanteix la
màxima qualitat en totes les fases del procés.

� Rendibilitat. Pressupost ajustat.

En un màxim 
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Presentació i objectius

L’Estudi Express és una eina que ofereix GESOP que
permet conèixer, en un temps molt breu , l’impacte que
una mesura o un esdeveniment pugui tenir en un
determinat col·lectiu. D’aquesta manera, es pot tenir de
forma molt ràpida un tast de l’estat d’opinió existent al
voltant d’una determinada qüestió.

L’Estudi Express de GESOP ofereix la possibilitat de
portar a terme una breu enquesta sobre un determinat
tema en un termini màxim de tres dies, comptant des de
que GESOP rep la comanda fins al lliurament dels
resultats. És una eina pensada per aquells clients que
necessiten respostes ràpides per poder fonamentar millor
les seves decisions i la seva actuació a curt termini
davant d’esdeveniments puntuals o imprevistos dels
quals en necessiti saber l’opinió pública que s’ha generat
al respecte.

Què us ofereix?

Metodologia
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La metodologia que es proposa seguir per a l’elaboració
del treball presenta les següents característiques:

Tècnica d'investigació : Entrevistes telefòniques
assistides per ordinador a través del sistema CATI
(Computer Assisted Telephone Interviewing).

Número d’entrevistes : 400

Marge d’error : ± 5,0% per un nivell de confiança del
95,5% i p=q=0,5.

Disseny de la mostra : quotes creuades de sexe i edat.

El qüestionari inclourà un màxim de 6 preguntes
dicotòmiques a més de les variables d’identificació
següents:

• Sexe
• Edat
• Lloc de naixement
• Llengua habitual
• Nivell d’estudis
• Situació professional



Els nostres clients tenen la possibilitat d’accedir via web a
les entrevistes enregistrades i a l’aplicatiu de l’enquesta
amb les respostes entrades pels entrevistadors.

Els nostres productes:

Els resultats

GESOP lliurarà a cada client:

Garantia de qualitat
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• Un informe de resultats on s’exposaran les dades
obtingudes, posant especial èmfasi en la diferenciació
per segments de població.

• Unes tabulacions amb els resultats creuats per les
principals variables de l’estudi.

• Un informe de camp , on s’exposaran les
característiques del treball desenvolupat, l’equip de
treball que hi ha pres part i les possibles incidències
que s’hagin pogut donar.

• Una còpia del qüestionari.

• La base de dades que incorporarà totes les variables
de l’estudi i us permetrà fer una explotació pròpia dels
resultats.

El treball de camp el porta a terme un equip especialitzat
d’entrevistadors. Tots els nostres estudis compten amb
un tècnic responsable del conjunt de la investigació i un
coordinador del treball de camp, així com un equip de
supervisió, que s’encarrega de garantir que el treball de
camp es porta a terme en les condicions estipulades.

GESOP disposa de tota la infraestructura necessària, que
garanteix una correcta execució del treball de camp.

Per tal de garantir la màxima qualitat en totes les tasques
desenvolupades, el nostre mètode contempla:

� Formació dels entrevistadors.

� Pre-test del qüestionari.

� Supervisió del treball de camp.

� Codificació de les preguntes obertes.

� Depuració de la base de dades.
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