Tienaa rahaa tutkimuksista
Tiesitkö, että netissä voit ansaita rahaa erilaisiin tutkimuksiin vastaamalla? Markkinointi- ja muita
tutkimuksia toteutetaan paljon verkossakin ja niihin tarvitaan myös suomenkielisiä osallistujia.
Palkintokyselyn avulla voit helposti osallistua uusiin tutkimuksiin ja tienata käteistä rahaa jokaisesta
osallistumisestasi!
Voit osallistua tutkimuksiin juuri silloin kuin itsellesi sopii, etkä tarvitse osallistumista varten kuin hetken
aikaa ja nettiyhteyden. Palkkiot saat aina reaaliaikaisesti palkkiotilillesi ja voit lunastaa lisätulosi myös
käteisenä. Kotoa tienaaminen ei ole koskaan ollut näin helppoa! Nopea liittyminen kannattaa, jotta pääset
osallistumaan mahdollisimman moneen tutkimukseen ja tienaamaan enemmän!

Sinäkin voit aloittaa lisätulojen hankkimisen!
Oli pohjakoulutuksesi mikä hyvänsä, niin näihin kyselyihin voit osallistua vain parilla klikkauksella. Kyselyihin
haetaankin juuri mahdollisimman erilaisia ihmisiä, joten jokainen on tervetullut. Liittymällä Palkintokyselyn
paneeliin, pääset vaikuttamaan ja saat vapaasti kertoa mielipiteesi – ja mikä parasta: saat mielipiteistäsi
korvauksen! Yksi kysely kestää keskimäärin vain 10 minuuttia, joten aikaakaan tämä harrastus ei vie!
Liittyäksesi paneeliin, sinun täytyy ensin luoda itsellesi asiakasprofiili ja vahvistaa rekisteröityminen
sähköpostin kautta. Profiilissasi sinulta kysytään lisätietoja itsestäsi. Lisätietojen täyttäminen on täysin
vapaaehtoista. Täyttämällä lisätiedot, varmistat kuitenkin osallistumisen juuri sinulle kohdistettuihin
tutkimuksiin, joiden korvauksetkin ovat tavallisesti isommat!
Pääset aloittamaan ansaitsemisen heti ensimmäisestä kyselystä lähtien! Keskimäärin kyselyistä maksettava
korvaus on noin 0,50-5 euroa. Heti ensimmäisen kympin tienattuasi, pääset lunastamaan rahat vaikka
käteisenä Paypalin kautta.

Miten tutkimuksiin osallistutaan?
Osallistuminen on tehty mahdollisimman helpoksi sinulle, saat tutkimuskutsun sähköpostiisi ja pääset
saapuneen viestin kautta vastaamaan suoraan. Kun olet täyttänyt tutkimuksen, saat aina vahvistuksen
palkkion siirtymisestä palkkiotilillesi.
Käytännössä tutkimukset voivat olla varsin monenlaisia, usein sinua pyydetään valitsemaan esimerkiksi
monivalintakyselyn muodossa mielipidettäsi parhaiten kuvaava vaihtoehto. Toisinaan sinulle saatetaan
esittää vaikkapa tv:stä tuttu mainos ja kysellä mielipidettäsi siitä. Jos et halua osallistua tutkimukseen, voit
aina kieltäytyä siitä suoraan saamasi sähköpostin kautta.
Voit vaikuttaa lisätulojesi määrään helposti määrittämällä profiilistasi haluamasi tutkimusmäärän. Voit
myös muuttaa määrää milloin hyvänsä. Eniten tienaat osallistumalla jokaiseen kyselyyn mahdollisimman
nopeasti ja pitämällä profiilisi aina päivitettynä.
Kaikkiin tutkimuksiin osallistuminen on sinulle turvallista ja henkilötietosi pidetään salassa. Täytät
tutkimukset siis anonyymisti ja tietojasi ei välitetä eteenpäin.

Kuinka lunastan palkkion käteiseksi?
Saat nostettua palkkiot itsellesi heti tienattuasi ensimmäisen kympin. Yksi lunastamistavoista on suoraan
käteisenä palkkion nostaminen ja se tapahtuu Paypalin kautta. Paypal-lunastukseen tarvitset siis oman
Paypal-tilisi, joka on yhdistetty samaan sähköpostiin kuin Palkintokyselyn profiilisikin.
Voit nostaa palkkiot myös lahjakorttien muodossa, jolloin sinun ei täydy luoda mitään uutta profiilia.
Lahjakortiksi voit valita SuperLahjakortin, jonka voit hyödyntää maksuvälineenä esim. Zalandolla,
Tjäreborgilla, Ikeassa ja monissa muissa huippuliikkeissä. Saat lahjakortin halutessasi vaikka puhelimeen
sähköisenä versiona tai halutessasi ihan fyysisenä korttina.

