
Se o factor rapidez é para si decisivo, 
não deixe de consultar os nossos Serviços 
de Omnibus telefónicos ou on-line.

Rapidez    Rigor    Eficácia



O Fonebus é um Omnibus telefónico 
multicliente, onde podem ser analisados 
indicadores de notoriedade, hábitos, 
satisfação, motivações, imagem, opini-
ão, etc., de produtos, marcas, serviços, 
entidades ou personalidades.

TIMMING
O Fonebus Lisboa/Porto decor-
re sempre às 5ª feiras devendo 
o cliente confirmar a sua par-
ticipação até à 4ª feira que an-
tecede a vaga de recolha.
• FONEBUS Nacional decorre 
entre 3ª e 5ª feira devendo o cli-
ente confirmar a sua participa-
ção até à 6ª feira que antecede 
a semana de recolha.

ENTREGA DE 
RESULTADOS
Na 3ª feira seguinte a cada 
uma das vagas de recolha.
Os resultados do estudo são 
dísponibilizados on-line no 
site www.marktest.pt/mpt 
fonebus@marktest.pt 

DESCONTOS
Os orçamentos são calculados 
com base no múmero e tipo 
de perguntas que compõem 
o questionário. A todos estes 
valores acresce o IVA à taxa 
em vigor. caso o cliente deseje 
participar com o mesmo ques-
tionário em 2 ou 3 vagas terá 
um desconto de participação de 
15%; se participar em 4 ou mais 
vagas o desconto será de 20%.

Nota: A Marktest reserva-se ao direito de aceitar as propostas de questões que lhe apresentem e de não realizar uma 
determinada vaga de recolha por número insuficiente de clientes.

n = dimensão da amostra e nº de entrevistas

No FONEBUS destacam-se os seguintes aspectos:
• 8 targets diferentes, em opção
• Extrema rapidez na Entrega
• Grande Flexibilidade de perguntas
• Baixo Custo

O FONEBUS é UM OMNIBUS TELEFóNICO MULTICLIENTE, REALIzADO SEMANALMENTE, ONDE 
pODERá INCLUIR TODO O TIpO DE pERGUNTAS qUE NãO NECESSITAM DE ApOIO vISUAL.

www.MARkTEST.COM
fonebus@marktest.pt

OMNIBUS: Fonebus             

Dicotómica Escala Fechada Aberta

Indivíduos
10+anos

Lisboa/Porto
Nacional

n= 270
n= 900

CATI System
semanal

122€
355€

158€
513€

246€
706€

424€
1.266€

Indivíduos
15+anos

Lisboa/Porto
Nacional

n= 260
n= 850

CATI System
semanal

108€
305€

137€
442€

215€
606€

372€
1.088€

Indivíduos
18+anos

Lisboa/Porto
Nacional

n= 250
n= 800

CATI System
semanal

103€
288€

132€
415€

207€
571€

358€
1.023€

Donas
de Casa

Lisboa/Porto
Nacional

n= 130
n= 450

CATI System
semanal

53€
162€

70€
234€

108€
321€

186€
576€


