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PODSUMOWANIE - POTWIERDZONA SKUTECZNOŚĆ

Wyniki badania
Na dzień wypełnienia ankiety internetowej respondentki najczęściej 

deklarowały, że stosują suplement diety ORGASM MAX for Women powyżej 

4 tygodni - 70%. 27.1% stosowało suplement diety od 15 do 28 dni, a 2.9% nie 

dłużej niż 2 tygodnie.

28.6% badanych pań zadeklarowało codzienne zażywanie produktu. 45.7% 

stosowało suplement diety ORGASM MAX for Women kilka razy w tygodniu, 

a 25.7% kilka razy w miesiącu.

62.9% respondentek stosowała podczas trwania badania średnio 1 kapsułkę 

dziennie.

Przed rozpoczęciem badania 11.4% pań zadeklarowała kłopoty z 

osiągnięciem orgazmu podczas stosunku.

Według obserwacji 61.4% pań po spożyciu suplementu diety ORGASM MAX 

for Women ich orgazm nastąpił szybciej.

62.9% kobiet biorących udział w badaniu wskazała, że po zażyciu produktu 

czas trwania ich orgazmu się wydłużył.

W odczuciu 75.7% respondentek po zastosowaniu suplement diety ORGASM 

MAX for Women przed stosunkiem ich orgazm jest silniejszy.

Według obserwacji 64.3% badanych orgazm podczas stosunku następuje 

łatwiej. Łatwiejsze osiągnięcie orgazmu zadeklarowały wszystkie panie, 

które na pytanie 5 odpowiedziały, że mają problemy z osiągnięciem orgazmu 

podczas stosunku.

U 75.7% Pań po zażyciu suplementu diety ORGAZM MAX for Women nastąpił 

wzrost podniecenia.

Według subiektywnego odczucia 75.7% respondentek po zażyciu 

suplementu diety ORGASM MAX for Women nastąpił wzrost libido.

50% badanych zadeklarowała, że po zażyciu suplementu diety ORGASM 

MAX for Women uzyskała możliwość wielokrotnego orgazmu.

W pytaniu 13 ankiety respondentki zostały poproszone o ogólną ocenę 

skuteczności suplementu diety ORGASM MAX for Women. 65.8% kobiet 

wskazało suplement diety jako bardzo skuteczny lub skuteczny. Średnia 

ocena zadowolenia Pań ze stosowania produktu to 4.89 na 6.

91.4% Pań oceniła czytelność oznakowania suplementu diety ORGASM MAX 

for Women jako bardzo wysoką.

88.6% Pań poleciłaby suplement diety ORGASM MAX for Women innej 

kobiecie.
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Charakterystyka badanej populacji
Badanie zostało przeprowadzone na 70 respondentkach 

testujących suplement diety ORGASM MAX for Women 

przekazany przez producenta. Produkt najczęściej stosowany 

był przez kobiety w wieku 18-30 lat - 41.4% badanych.

Drugą najliczniejszą grupą były panie w wieku 31-40 i 41-50 po 

18.6%. W mniejszym stopniu badanymi były osoby powyżej 56 

roku życia - 5.7%.

Teza
Suplement Diety ORGASM MAX for Women jest skutecznym środkiem pobudzającym kobiece ciało i wpływającym na intensywniejsze doznania podczas 

stosunku.

Cel badawczy
Celem badania jest ustalenie, czy w ocenie respondentek suplement diety Orgasm Max for Women pozwala osiągnąć oczekiwane rezultaty 

wskazane przez producenta tj.:

• szybkie osiągniecie orgazmu

• łatwe doprowadzenie do orgazmu

• silniejszy orgazm

• wzrost podniecenia

• możliwość wielokrotnego orgazmu

• podniesienie libido

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 Women. 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 

Women było uzyskanie rzetelnych i wiarygodnych informacji oraz opinii 

klientów na temat oferowanego im produktu.

ORGASM MAX for Women to suplement diety, którego składniki pobudzają 

kobiecie ciało i wpływają na intensywność doznać podczas stosunku. 

Badanie dotyczące suplementu diety ORGASM MAX for Women zostało 

przeprowadzone na próbie 70 respondentek, które w dniach od 1 kwietnia do 

30 kwietnia 2019 r. testowały przekazany bezpośrednio przez producenta 

produkt.
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