
BADANIE SMAKU TRANÓW  
DZIECI MIĘDZY 3 A 12 ROKIEM ŻYCIA I ICH RODZICÓW

21.12.2017



Wprowadzenie

Raport stanowi podsumowanie badania na zlecenie firmy Domowa Apteczka Sp. z o.o. w dniach

od 25 do 27.11.2017 r.

Badanie zostało zrealizowane metodą oceny sensorycznej. W badaniu wzięło udział łącznie 100

dzieci w wieku od 3 do 12 lat oraz 57 rodziców.

Dzieci pytano o:

§ wskazanie ich zdaniem najsmaczniejszego z testowanych tranów,

§ przypisanie smaku poszczególnych próbek do miejsc w rankingu, tak aby pierwsze

miejsce zostało przypisane do najsmaczniejszego tranu, a ostatnie do najmniej

smacznego tranu.

Rodziców pytano o:

§ wskazanie tranu, które kupiliby dla swojego dziecka;

§ przypisanie smaku poszczególnych próbek do miejsc w rankingu,

§ opisanie krótko smaku każdego z przetestowanych tranów,

§ opisanie różnicy między testowanymi tranami (smak, kolor, konsystencja).

2

NOTY METODOLOGICZNE

badania lidera tranów smakowych



PODSUMOWANIE WYNIKÓW



PODSUMOWANIE WYNIKÓW

WYBÓR MARKI NA PODSTAWIE TESTU SMAKU
§ 95% badanych wskazało tran marki Domowa Apteczka, jako najsmaczniejszy;

§ 94% dzieci wskazało jako najsmaczniejszy tran marki Domowa Apteczka;

§ 96% rodziców odpowiedziało, że biorąc pod uwagę przetestowane trany, wybrałoby dla

swojego dziecka jeden z tranów firmy Domowa Apteczka;

WYBÓR DZIECI

§ 68% dzieci wskazało jako najsmaczniejszy tran z rekina grenlandzkiego o smaku malinowym

marki Domowa Apteczka;

§ 26% dzieci wskazało jako najsmaczniejszy tran Multi Omega 3 Junior o smaku owoców

tropikalnych marki Domowa Apteczka;

§ 3% dzieci wskazało jako najsmaczniejszy I konkurencyjny tran o aromacie cytrynowym;

§ 3% dzieci wskazało jako najsmaczniejszy II konkurencyjny tran o smaku cytrynowym.
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PODSUMOWANIE WYNIKÓW

WYBÓR RODZICÓW
§ 54% rodziców kupiłoby dla swojego dziecka tran z rekina grenlandzkiego o smaku

malinowym marki Domowa Apteczka;

§ 42% rodziców wybrałoby dla swojego dziecka tran Multi Omega 3 Junior o smaku owoców

tropikalnych marki Domowa Apteczka;

§ 4% rodziców wybrałoby dla swojego dziecka I konkurencyjny tran o aromacie cytrynowym;

§ Żaden z rodziców nie wskazał, że zdecydowałby się na kupienie dla swojego dziecka II

konkurencyjnego tranu o smaku cytrynowym.
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WYNIKI DZIECI



Wyniki testu smaku

94% dzieci wskazało tran Domowej Apteki jako najsmaczniejszy.

Tylko 6% wszystkich dzieci biorących udział w badaniu wskazało, że najbardziej

smakował im tran innej marki.
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94%

6%

Tran wskazany jako najsmaczniejszy

Tran Domowej Apteczki Trany innych marek



WYNIKI RODZICÓW



Struktura próby

W badaniu wzięło udział 84% kobiet oraz 16% mężczyzn. W większości przypadków

przebadane zostały mamy.

Większość badanych rodziców podaje swoim dzieciom tran – zadeklarowało to 72%

respondentów. Pozostałe 28% nie podaje tranu swojemu dziecku.
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Wyniki testu smaku

96% rodziców dzieci w wieku od 3 do 12 lat wybrałoby dla swojego dziecka tran Domowej

Apteczki. Wyniki testu smaku wskazują, że tylko 4% badanych wybrałoby dla swojego dziecka inny

tran niż tran Domowej Apteczki. Pozostałe 4% badanych wybrałoby dla swojego dziecka I

konkurencyjny tran.
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96%

4%

Tran wybrany przez rodziców

Tran Domowej Apteczki Trany innych marek



Wyniki testu smaku

Rodzice zostali poproszeni nie tylko o wskazanie, które tran kupiliby dla swojego dziecka, ale

również o wskazanie, który z tranów jest ich zdaniem najsmaczniejszy. Tranem, który był

najczęściej lokowany na pierwszym miejscu rankingu jest tran z rekina grenlandzkiego o smaku

malinowym firmy Domowa Apteczka (51%). Na drugim miejscu rankingu najczęściej występował

tran Multi Omega 3 Junior o smaku owoców tropikalnych firmy Domowa Apteczka (również 51%).
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1⁰
Tran z rekina 

grenlandzkiego o smaku 
malinowym firmy 
Domowa Apteczka

2⁰
Multi Omega 3 o smaku 

owoców tropikalnych firmy 
Domowa Apteczka

3⁰
I konkurencyjny tran



Wyniki testu smaku

Badani zostali poproszeni o opisanie za pomocą przymiotników poszczególnych smaków tranów.

Tran z rekina grenlandzkiego o smaku malinowym firmy Domowa Apteczka był najczęściej

opisywany, jako smaczny, słodki, owocowy oraz malinowy.

Pozostałe przymiotniki to: truskawkowy (12%), przyjemny (11%), ciekawy (kolor, smak, konsystencja)

(7%), pyszny (7%), aksamitny (5%), gęsty (5%), syropowy / smak syropu (5%), dla dzieci (4%), dobry (4%),

ładny kolor (4%), bez woni (2%), coś nowego (2%), delikatny (2%), gładki (2%), fajny (2%), interesujący

(2%), jak mamba (2%), kolorowy (2%), kremowy (2%), landrynkowy (2%), nie smakuje jak tran (2%),

niezbyt słodki (2%), różowy (2%) oraz wiosenny (2%).
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SMACZNY (37%)

SŁODKI (35%)

OWOCOWY (18%)

MALINOWY (16%)



Wyniki testu smaku

Tran Multi Omega 3 Junior o smaku owoców tropikalnych Domowej Apteczki był najczęściej

opisywany, jako smaczny (w tym 4% bardzo smaczny), słodki, cytrynowy oraz dobry.

Pozostałe przymiotniki to: gęsty (11%), wyrazisty (11%), owocowy (9%), przyjemny (9%), cytrusowy (7%), jak

lekarstwo / lekowy (7%), pomarańczowy (7%), aksamitny (4%), ciekawy (4%), łagodny (4%), mniej słodki (od 1.)

(4%), witaminowy (4%), bananowy (2%), cierpki (2%), coś nowego (2%), delikatny (2%), żywy (2%), dziecięcy

(2%), gładki (2%), fajny (2%), gruszkowy (2%), jak guma balonowa (2%), kolorowy (2%), kwaskowaty (2%), lekki

(2%), mało słodki (2%), mango (2%), mix owoców (2%), mniej esencjonalny (od 1.) (2%), oszukańczy (2%),

pobudzający (2%), pyszny (2%), smak oranżady cytrynowej (2%), smak z dzieciństwa (2%), szczypiący w gardło

(2%), wapnisty (2%), wygląd jak ajerkoniak (2%), znajomy zapach (2%), znakomity (2%).
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SMACZNY (21%)

SŁODKI (16%)

CYTRYNOWY (16%)

DOBRY (14%)


