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MINCA ZA LIKE
Túto novú akciu sme pripravili pre všetkých, ktorí sú aktívni na Facebooku. Za vašu aktivitu na tejto
sociálnej sieti vás odmeníme ďalšími TNS mincami. Stačí, ak zverejnite nasledujúci status: Aj na
mojom názore záleží a dokonca ma zaň aj odmenia. Daj mi like, aj za ten si zarobím.
www.vyskumy.sk
Podmienky získania TNS mincí sú nasledovné:


TNS mince získate za označenie Like (Páči sa mi to). 1 Like = 1 TNS minca. Overíme to tak, že nám
najneskôr do dvoch týždňov od zverejnenia statusu, pošlete na email vyskumy@tns-global.sk
PrintScreen vašej obrazovky, na ktorej bude jasne viditeľné, koľkým ľuďom sa váš status páčil.



Pod statusom nesmú byť zverejnené žiadne komentáre. Zarátava sa iba označenie Like.



Akcia trvá do 31.8.2015. Zároveň platí, že počas celého tohto obdobia môžete tento status zverejniť
maximálne dvakrát.

Agentúra TNS Slovakia si zároveň vyhradzuje právo, zmeniť tieto podmienky kedykoľvek počas trvania
akcie.

NOVÉ ODMENY V E-SHOPY

50 x 50 TNS MINCÍ

Do nášho e-shopu sme pridali ďalšie nové
odmeny v priemernej hodnote 300 TNS mincí.
Medzi novinkami nájdete napríklad:

Do konca tohto roka sme si pre vás pripravili
ešte jednu akciu.

čajové sviečky * hubky na riad * žuvačky*
sada leukoplastov * čistiace utierky do
auta * vlhčené utierky * dezinfekčný gél *
časopis PC revue v pdf aj printovej verzii
Už teraz môžeme prezradiť, že do konca leta
plánujeme do našej ponuky zaradiť ešte
množstvo ďalších odmien.

Každý mesiac budeme losovať 50 z vás a každý
vylosovaný získa 50 TNS mincí. Losovanie
uskutočníme vždy prvý týždeň v mesiaci.
Do losovania budú zapojení všetci, ktorí sa
v danom mesiaci úspešne zaregistrovali, ale aj
tí, ktorí v danom mesiaci do panela pozvali
svojho priateľa (samozrejme len v prípade, ak
sa priateľ úspešne zaregistroval).

Kontakt: TNS Slovakia, Apollo Business Center II, bl. E, Prievozská 4D, 814 94 Bratislava
t: 02/ 326 66 222, e: vyskumy@tns-global.sk, www.vyskumy.sk

TNS BLOGUJE
Už v minulom čísle sme vás informovali o tom, že naša agentúra začala blogovať. V našich blogoch
pravidelne prinášame rady, tipy, návody aj trendy z oblasti prieskumu trhu. Sú určené všetkým,
ktorých zaujíma prieskum trhu.
Aktuálny blog sa venuje športu a športovému sponzoringu. Viac sa môžete dočítať na našom blogu
na stránke http://strategie.hnonline.sk/pouzivatelia/tnsblog ako aj na našej oficiálnej stránke
http://tns-global.sk/informacie-pre-vas/blogy. Na týchto stránkach je k dispozícii aj archív. No a ďalšie
zaujímavé blogy našich kolegov prinesieme už čoskoro.

PRIESKUM LIFESTYLE 2015: TRI PÄTINY Z NÁS SA SŤAŽUJÚ NA
NEDOSTATOK VOĽNÉHO ČASU
Začiatkom roka sa poniektorí z vás mohli
zapojiť do prieskumu o životnom štýle Slovákov
Lifestyle 2015. K dispozícii už máme aj
výsledky
z tejto
štúdie.
S výsledkami
prieskumu sa v tomto ako aj v ďalších číslach
PanelListu radi podelíme.
Z prieskumu
sme
napríklad
zistili,
že
spokojnosť ľudí so životom na Slovensku
v porovnaní s minulosťou narastá, ale stále
nedosahuje ideálne hodnoty. K spokojnému
životu nám totiž chýba hlavne voľný čas. Veď
až tri pätiny z vás sa sťažujú na jeho
nedostatok. Ale zároveň sa takmer rovnaký
podiel ľudí (59%) venuje aspoň raz do týždňa
leňošeniu, ničnerobeniu, prípadne si počas dňa
pospí. A skoro dve pätiny sa aj pravidelne
nudia. Dokonca sa nudia aj tí, ktorí sa sťažujú
na nedostatok voľného času. Pravdepodobne je

to spôsobené práve tým, že ľudia si už sami
nemusia vymýšľať voľnočasové aktivity. Majú
k dispozícii také veľké množstvo ponúk, až si
z nich nevedia vybrať.
A aj keď je naša spokojnosť so životom stále na
tej nižšej úrovni, pozitívne je, že postupne
narastá. Tak isto sa pomaly zlepšuje aj
finančná situácia Slovákov. Po finančnej
stránke sa Slováci cítia v oveľa väčšej pohode
ako v minulosti. Vzrástol počet tých ľudí, ktorí
svoje finančné prostriedky vedia ušetriť
a sporia si tak pre ďalšie zvýšenie svojej
životnej úrovne (z 24% na 37%). A viac ako
štvrtina (28%) slovenských rodín má pocit, že
sa ich ekonomická situácia v porovnaní
s minulým rokom zlepšila, pričom finančne si
polepšili hlavne muži do 30 rokov a rodiny
s neplnoletými deťmi.

V prípade, že máte akékoľvek problémy, otázky, návrhy či pripomienky, napíšte nám na:
vyskumy@tns-global.sk, aby sme na vaše požiadavky mohli okamžite reagovať.
Váš TNS online team
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t: 02/ 323 66 222, e: vyskumy@tns-global.sk, www.vyskumy.sk

