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Sinaps, bir sinir sisteminde sinirlerin iletişim 
kurmasını sağlayan bağlantılardır.

Her bir nöron bilgi ağına eklenerek büyük, karmaşık 
tek bir yapıya dönüşebilir.

Araştırma sektöründe çalışan ve çağrı merkezi, saha 
çalışması vb. konularda özelleşen firmalar, tek 
başlarına başarabileceklerinin ötesinde hedeflere 
ulaşmak için zaman zaman bilgi paylaşırlar ve birlikte 
çalışırlar. Tıpkı beyinde bilgi paylaşan nöronlar gibi.
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Troft, lokal ve yabancı firmaların 
Türkiye’deki saha çalışması 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 
Birleşik Araştırmacılar’ın bir 
uzantısı olarak kurulmuştur. 
Troft’un merkezinin Türkiye’de 
bulunmasına rağmen, sahip olduğu 
uluslararası ağ sayesinde dünya 
çapında hizmet verebilmektedir.

Bir çok kurumun ve iş 
yönetimlerinin dahil olduğu bir ağın 
parçası olan Troft, esnek ve 
modüler hizmet yelpazesi Türkiye 
ayağında gizli müşteri, “adhoc saha 
çalışması”, kalite araştırmaları, 
CATI çözümleri gibi bir çok ürünü 
kapsamaktadır.

Tüm araştırma süreçlerini
satın almak
zorunda değilsiniz.



Araştırma ve Bilgi  Toplamada
Yeni Genetik

  

Troft’un saha kaynaklarını ve bilgi 
ağını kullanarak, çok uluslu veya 
yerel araştırma firmalarıyla 
çalışmakla sınırlı kalmazsınız.

Bir çok kaynak ve saha şirketinden 
bilgi toplamak yerine, ham veya yarı 
işlenmiş datayı tek bir kaynaktan, 
Birleşik Araştırmacılar kalite 
güvencesiyle kontrol süreçlerinden 
geçmiş olarak derleyebilirsiniz.

Daha düşük maliyet,
daha süratli sonuçlar.



Saha çalışması araştırmanın farlklı 
safhaları arasındaki en kritik alandır.

“Garbage in Garbage out”

Araştırma sonuçlarının kalitesi, analiz 
ettiğiniz verinin kalitesiyle doğru orantılıdır.



  Troft Birleşik Araştırmacılar®’ın bir markasıdır ve bu sayede ihtiyacınız olan 
hizmetin kapsamını seçme şansınız bulunmaktadır.

Bulgular üzerine detaylı bir araştırma talep edebileceğiniz gibi, 
araştırmanın ham sonuçlarını da alabilirsiniz; Alacağınız ürünü 

ihtiyaçlarınıza göre tasarlamak sizin elinizde.
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Alışılmışın dışında
bir araştırma deneyimi

Alışılmışın dışında
bir araştırma deneyimi

Çalışma esnekliği, zengin ürün 
yelpazesi, modüler araştırma yapısı, 

veri kesinliği, danışmanlık hizmetleri ve 
üstün servis performansı ile, Birleşik 

Araştırmacılar olarak, sizleri alışılmışın 
dışında bir araştırma deneyimine davet 

ediyoruz.
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