
OCENA OGÓLNEJ SKUTECZNOŚCI
SUPLEMENTU DIETY

39%

24%

23%

4.3%

10%

0%

Procent mężczyzn, którzy uzyskali pozytywny rezultat w danej kategorii.

PODSUMOWANIE - POTWIERDZONA SKUTECZNOŚĆ

Wyniki badania
Na dzień wypełnienia ankiety internetowej respondenci najczęściej 

deklarowali, iż stosują suplement diety ORGASM MAX for Men powyżej 4 

tygodni - 71.4%. 24.3% stosowało suplement diety od 15 do 28 dni, a 4.3% nie 

dłużej niż 2 tygodnie.

37.1% badanych deklaruje codzienne zażywanie suplementu diety ORGASM 

MAX for Men. 45.7% suplement stosowało diety ORGASM MAX for Men kilka 

razy w tygodniu, a 17.1% kilka razy w miesiącu.

51.4% respondentów zażywało podczas trwania badania średnio 1 kapsułkę 

dziennie.

Przed rozpoczęciem badania 5.7% respondentów zadeklarowało kłopoty z 

erekcją.

Według obserwacji 60% panów od czasu zaczęcia stosowania suplementu 

diety ORGASM MAX for Men ich erekcja trwa dłużej. W 62% przypadków 

erekcja trwa od 5-10 minut dłużej, w 26% przypadków do 5 min dłużej. 12% 

panów deklaruje, że ich erekcja trwa dłużej o więcej niż 10 minut.

W odczuciu 63% respondentów od czasu, gdy stosują suplement diety 

ORGASM MAX for Men ich erekcja następuje szybciej, a 73% badanych 

twierdzi, że erekcja jest silniejsza.

Kolejna seria pytań dotyczyła ORGASMu.

Po zażyciu suplementu diety ORGASM MAX for Men, według obserwacji 63% 

mężczyzn ORGASM trwa dłużej.

W subiektywnym odczuciu 74% badanych ORGASM jest silniejszy.

44% badanych zadeklarowało, że po zażyciu suplementu diety ORGASM 

MAX for Men uzyskali możliwość wielokrotnego ORGASMu.

W subiektywnym odczuciu 76% respondentów po zażyciu suplementu diety 

ORGASM MAX for Men nastąpił wzrost potencji.

W pytaniu 14 ankiety respondenci zostali poproszenia o ogólną ocenę 

skuteczności suplementu diety ORGASM MAX for Men. 63% mężczyzn 

wskazało suplement diety jako bardzo skuteczny lub skuteczny. Średnia 

ocena zadowolenia Panów ze stosowania produktu to 4.78 na 6.

87% Panów oceniła czytelność oznakowania suplementu diety ORGASM 

MAX for Men jako bardzo wysoką.

87% Panów poleciłaby suplement diety ORGASM MAX for Men innemu 

mężczyźnie.
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Charakterystyka badanej populacji
Badanie zostało przeprowadzone na 70 respondentach 

testujących suplement diety ORGASM MAX for Men przekazany 

przez producenta. Suplement diety najczęściej stosowany był 

przez mężczyzn w wieku 18-30 lat - 39% badanych. 

Drugą najliczniejszą grupą byli panowie w wieku 31-40 - 23%. W 

mniejszym stopniu badanymi były osoby powyżej 56 roku życia - 

6%.

Teza
Suplement Diety ORGASM MAX for Men jest skutecznym środkiem wpływającym na erekcję i sprawność seksualną.

Cel badawczy
Celem badania jest ustalenie, czy w ocenie respondentów suplement diety Orgasm Max for Men pozwala osiągnąć oczekiwane rezultaty wskazane 

przez producenta tj.:

• szybka erekcja

• mocna erekcja

• długa erekcja

• łatwa erekcja

• mocny i długi orgazm

• możliwość wielokrotnego orgazmu

• wzrost potencji i sprawności seksualnej

Instrument badania
Badanie zostało przeprowadzone anonimowo. Jako narzędzie badawcze wykorzystany został kwestionariusz. Kwestionariusz umieszczony został w 

Internecie na stronie do przeprowadzenia badań marketingowych www. ankietka.pl. Link do ankiety przesłany został po uprzednim wyrażeniu zgody 

respondentom testującym suplement diety ORGASM MAX for Men. W kwestionariuszu występowały pytania zamknięte (ograniczony zestaw możliwych 

odpowiedzi).

POTWIERDZONA SKUTECZNOŚĆ

Badania marketingowe mają na celu pozyskanie informacji pozwalających 

zidentyfikować potrzeby i oczekiwania konsumenta, tak by oferowany 

produkt mógł te potrzeby i życzenia zaspokoić.

Celem przeprowadzenia badania o suplemencie diety ORGASM MAX for Men 

było uzyskanie rzetelnych i wiarygodnych informacji oraz opinii klientów na 

temat oferowanego im produktu.

ORGASM MAX for Men to suplement diety, którego składniki wspomagają 

wymagania męskiego ciała.

Badanie dotyczące suplementu diety ORGASM MAX for Men zostało 

przeprowadzone na próbie 70 respondentów, którzy w dniach od 1 kwietnia 

do 30 kwietnia 2019 r. testowali przekazany bezpośrednio przez producenta 

produkt.
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