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Өсөлт Ашигт ажиллагаа

Онлайн судалгааны цогц платформ
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Судалгаа шинжилгээг тогтмол хийх нь ашигт ажиллагааг 20% компанийн өсөлтийг 33.3% нэмэгдүүлдэг. 
Огт судалгаа шинжилгээ хийддэггүй компани хэдийгээр ашигтай ажиллаж болох ч өсөлт үзүүлж чаддаггүй.

60%

Судалгаа яагаад чухал гэж?

Судалгаа шинжилгээ нь аливаа шийдвэр гаргалтын үндэс байдаг. 
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Судалгаа авах хэзээ ч ийм
хялбар байгаагүй
Луужин судалгааны цогц платформ нь бизнес эрхлэгчдэд зах зээлийн бүх 
төрлийн судалгааг дотооддоо “бага зардал, өндөр үр ашиг”-тайгаар тогтмол 
гүйцэтгэх боломжийг олгож буй ухаалаг онлайн суурьт систем юм. 

Та Луужин платформыг ашигласнаар “богино хугацаанд, өндөр чанартай 
судалгааг хамгийн гол нь зорилтот хэрэглэгчийн бүлгээсээ авч, үр дүнг Real-
Time хянан, шийдвэр гаргалтаа оновчтой удирдах” боломжтой.
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Бидний зорилго 
Судалгаа шинжилгээг түргэн шуурхай, мэргэжлийн өндөр түвшинд 
гүйцэтгэх хэрэгцээг хангахын тулд “судалгаа захиалагч, судалгаанд 
оролцогч, судалгааг гүйцэтгэгч” талуудын харилцан ашигт WIN-WIN 
холбоог үүсгэх замаар шинэ арга техник, шинжээчдийн бодит мэдээ 
мэдээллээр хэрэглэгч, үйлчлүүлэгчдийг хангах дэвшилтэт программ 
хангамжийн цогц шийдлийг хөгжүүлэх.

WIN
WIN

Судалгаа 
захиалагч

ХАРИЛЦАГЧ

Судалгаа 
бөглөгч

ХЭРЭГЛЭГЧ

Судалгаа 
гүйцэтгэгч/зөвлөх

ТҮНШ
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Одоогийн судалгаа 
гүйцэтгэх аргатай 
харьцуулахад “цаг 
хугацаа, хүний нөөц, 
цаас”-ны үр ашиггүй
зардлыг бодитоор 
хэмнэж, алдаагүй 
шийдвэр гаргалт руу 
хөтлөх болно.

Санхүүгийн зөв
хэмнэлт

Онлайн судалгааны 
платформ тул цаг 
хугацаа, орон зайн 
хязгаарлалтгүйгээр 
хүссэн үедээ, хүссэн
бүс нутгаасаа өндөр 
чанартай судалгааг авч 
болно.

Цаг хугацаа, орон 
зайн хязгаарлалтгүй

Судалгаанд 
оролцогчдыг KYC, 
eMongolia 
баталгаажуулалтаар 
шалгаж, түүврийн 
чанарыг “Шалгах
асуулт”-ын зарчмаар 
хянадаг тул таны 
судалгаа хамгийн итгэх 
магадлал өндөртэйгөөр 
хийгдэх
болно.

Алдаагүй 
өгөгдөл

Өөрийн бүтээгдэхүүн 
үйлчилгээний тухайлсан 
зорилтот хэрэглэгчийн 
бүлгээ нас, хүйс, өрхийн
орлого, байршил гэх 
зэргээр нарийвчлан 
сонгож, судалгаагаа 
авах боломжтой.

Зорилтот хэрэглэгчийн
нарийвчлал

Бид судалгаанд 
оролцогч талуудыг 
ухаалгаар холбож, 
судалгааг хялбархан 
оновчтой гүйцэтгэх
харилцан ашигт холбоо 
бүхий цогц шийдлийг 
бүтээж байна.

Цогц 
шийдэл 

Луужин онлайн судалгааны платформыг
сонгох       шалтгаан 5
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Луужин платформын 
ажиллах зарчим 
Судалгаа захиалагч нь  вэб системээр www.luujin.mn
нэвтэрч өөрийн хүссэн хэлбэрээр судалгаагаа үүсгэн 
захиалгаа хийх ба судалгаанд оролцогч нь Luujin 
аппликейшнээр дамжуулан таны үүсгэсэн судалгаанд 
оролцож, өөрийн нэмэлт бонус урамшууллыг авах 
болно.
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Платформоор авч болох судалгааны төрлүүд

Зах зээл ба 
борлуулалтын судалгаа

Маркетингийн орчны
судалгаа

Өрсөлдөгчийн
судалгаа

Сегментчилэлийн
судалгаа

Бүтээгдэхүүний
судалгаа

Үнийн
судалгаа

Идэвхижүүлэлтийн
судалгаа

Хуваарилалтын сувгийн
судалгаа

Таамагт суурилсан
судалгаа

Тоон
судалгаа

Эдийн засгийн
судалгаа

Улс төрийн
судалгаа

Онлайн судалгааны цогц платформ



www.luujin.mn

Зорилтот хэрэглэгчийн
нарийвчлал
Судалгаа захиалагчийн хувьд өөрийн судалгаанд оролцох зорилтот 
бүлгээ үүсгэхдээ дараах 14 төрлийн нарийвчлал бүхий хэрэглэгчийн 
шүүлтүүрийг ашиглах боломжтой.

Нас
Хүйс
Боловсрол

Ажил эрхлэлт
Ажиллаж буй салбар
Мэргэжил
Ажлын байр

Гэрлэлтийн байдал
Гэр бүлийн гишүүдийн тоо
Хүүхдийн тоо

Өрхийн орлого
Аймаг хот
Сум, дүүрэг
Баг, хороо
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Зорилтот хэрэглэгчийн 
баталгаажилт ба түүврийн чанар

Бид АПП хэрэглэгчдийг дараах байдлаар баталгаажуулахаас гадна 
судалгааны түүврийн чанарыг дэлхийд тэргүүлэх “Шалгах асуулт”-н 
зарчмаар хянаж, судалгаанд итгэх магадлалыг 99% буюу хамгийн 
өндөр түвшинд үзүүлдэг. 

KYC болон eMongolia баталгаажуулалт хийдэг тул АПП хэрэглэгч бүр 
бодит нэг хэрэглэгч байдаг. 

“Шалгах асуулт” нь нэг асуултыг дахин давтах, танин мэдэхүйн асуулт 
асуух гэх зэргээр санамсаргүй аргаар системээс хуваарилагдан 
ирдэг нэмэлт асуултыг хэлдэг ба тухайн хэрэглэгчийн анхаарал 
болгоомжтой бөглөж байгаа эсэхийг хянаж, урамшууллыг олгох 
эсэхийг шийддэг ухаалаг аргачлал юм.
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Хамтран ажиллах багц үнийн санал 

Та зах зээлийн 
судалгааныхаа бүтэн 
жилийн хэрэгцээг тооцож 
үзсэн үү?

Хэрэв танд зах зээлийн 
судалгааг олон төрлөөр, 
маш хялбархан хийх 
хэрэгцээ байгаа бол 
захиалгаа урьдчилж 
байршуулаад илүү их 
хэмнэлтийг эдлэхийг 
зөвлөж байна. 

Тухайлбал: 25 сая 
төгрөгөөр хэтэвчээ 
цэнэглэвэл бонус 30% 
бодогдож, нийт 32,5 сая 
төгрөг таны хэтэвчинд 
байршина. Жич: Судалгаа захиалагч нь судалгаа бөглөгчийн урамшууллын мөнгийг хариуцах болно
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Жич: Судалгааны үнэ нь “Зорилтот хэрэглэгчийн нарийвчлал” болон “Судалгааны асуултын тоо”- с хамаарч тодорхойлогддог. Иймд та 
https://luujin.mn/auth/login линкээр хандан, өөрийн хэрэгцээгээрх судалгааны үнээ тооцоолно уу. 

Үнийн хувьд 500 хэрэглэгчийн судалгаа зорилтот хэрэглэгчийн нарийвчлалаас хамаарч 600,000₮-3,500,000₮-ийн хооронд байх ба 
хэрэглэгчийн профайл мэдээллийг асуух шаардлагагүйгээр, зорилтот бүлгээсээ өндөр чанартай судалгааг хялбархан авч чадах тул 
бизнесийн шийдвэр гаргалт тань хурдасч, илүү оновчтой, ухаалаг ажиллах боломж бүрдэнэ.

Панель дата ашиглах үнийн санал 
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