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Czym jest OTC TRACK?
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OTC TRACK TO…

Wiedza pochodząca od 
konsumentów 
uzupełniająca dane 
sprzedażowe

16 lat stałego pomiaru
nieprzerwanie od 2002 

roku

Doświadczony zespół 
ekspertów rynku 

healthcare z Kantar i 
PEX

Odpowiedź na zmieniające 
się potrzeby naszych 

Klientów 

Elastyczny syndykat 
Indywidualne podejście 

i dedykowane moduły, a przy 
tym oszczędność kosztów

Najwyższa jakość danych –
aktualnych 

i archiwalnych

Wygodne raportowanie
xls/pptx

Projekt prowadzony przez 

firmę KANTAR HEALTH



OTC TRACK dostarcza informacji
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➢ Kto, jak często i dlaczego kupuje Pani/Pana markę? 

➢ Kto kupuje marki konkurencyjne?

➢ Jak konsumenci reagują na zmiany, wprowadzane przez Państwa firmę i konkurencję? 

➢ Jak grupa docelowa reaguje na Państwa działania promocyjne? 

➢ Jakie marki są konkurencją dla Państwa produktu z punktu widzenia konsumentów? 

➢ Czym konkurować z innymi markami? 

➢ Od kogo pozyskać nowych użytkowników? 

➢ Jaka jest kondycja marki na przestrzeni czasu?



OTC TRACK zawiera
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MODUŁ PODSTAWOWY

KPI MARKI

Kluczowe wskaźniki dla Państwa marki + 
monitorowanych w kategorii konkurentów:

▪ Znajomość marki 

▪ Stosowanie marki 

▪ Intencja zakupu 

INFORMACJE O KATEGORII 

▪ Odczuwanie dolegliwości 

▪ Stosowanie kategorii i wejście w kategorię 

MODUŁY DODATKOWE NA WYŁĄCZNOŚĆ

WIZERUNEK MARKI

▪ Monitorowanie postępów w pozycjonowaniu Twojej marki i wybranych 
konkurentów

▪ Weryfikacja stopnia dopasowania do DNA marki

PRE i POST TESTY REKLAMY

▪ Weryfikacja stopnia zaangażowania, motywacji, unikalności, wyróżnialności, 
tonalności i relewantności wśród potencjalnych odbiorców

CONVERSION MODEL

▪ Monitoring stanu kategorii – dostarcza informacji o udziałach rynkowych Twojej 
marki i marek konkurencyjnych, pokazuje potencjał wzrostu  

▪ Rekomendacje dla wzrostu udziałów rynkowych



Dziękuję za uwagę

jakub.dalach@pexps.pl

5



Niniejszy dokument objęty jest prawami autorskimi przysługującymi PEX
PharmaSequence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Treści zawarte w dokumencie nie stanowią wyniku świadczenia usług i PEX
PharmaSequence Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich
korzystających z dokumentu, na jakiejkolwiek podstawie prawnej, w szczególności za
działania i zaniechania, w tym decyzje, podjęte na podstawie informacji w nim
zawartych.

Cytowanie fragmentów dokumentu wymaga uzyskania pisemnej zgody PEX
PharmaSequence Sp. z o.o.
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