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Marknadsundersökningar av drycker 
Praktisk information och frågor om tjänsten.  
 

Vad är Vinpiloterna? 
Vinpiloterna är en tjänst för marknadsundersökningar av drycker. Idén är att hjälpa vinföretag att komma i 
kontakt med konsumenter med intresse för vin och att samla in feedback och recensioner av olika viner. Det 
finns ett stort intresse att komma i kontakt med Vinpiloter och vi är ganska säkra på att du kommer att få tillfälle 
att prova och tycka till om många olika spännande viner. 

Hur blir man en Vinpilot? 
För oss är det viktigt att ha så många olika människor med olika dryckesvanor och smak som möjligt 
representerade i tjänsten. Det är först då vi kommer att få riktigt intressanta svar på våra undersökningar och 
det är med andra ord inte alls nödvändigt att kunna mycket om vin – tvärtom – en önskan om att lära sig mer 
ser vi som en fördel. 
 
Vinpiloter rekryteras löpande från alla delar av Sverige. Du är från 25 år och uppåt, bor såväl i tätort som 
småstad, finns i alla inkomstklasser och har en varierande dryckesprofil, allt ifrån bag-in-box älskaren till den 
riktigt intresserade finns representerad här.  
 
ü Om du vill bli Vinpilot kan du anmäla dig på vår hemsida genom att fylla i det anmälningsformulär som 

finns där. 
 

ü Du kan även anmäla dig till vår dryckespanel. En gång i månaden samlas ett urval från panelen för att 
diskutera ett dryckesämne. Mötena sker oftast i Stockholm men även Göteborg, Malmö och andra 
medelstora orter kan förekomma. 

 
ü När all formalia är på plats kommer du att vara med i det register vi sedan gör urval ifrån när en 

undersökning är aktuell. 

Hur går undersökningarna till? 
När ett dryckesföretag vänder sig till oss för att genomföra en undersökning kontaktar vi ett antal Vinpiloter. 
Ibland vill vi ha snabba svar från några få personer, ibland vill vi ha många svar och vänder oss till fler 
medlemmar. Ibland vill företaget veta vad kvinnor i en viss ålder tycker, då vänder vi oss till de medlemmar som 
uppfyller de önskade kriterierna. 
 
Till vårt urval görs sedan ett utskick med undersökningen som kan handla om stilar, områden, design, 
förpackning och mycket annat. På Vinpiloterna.se finns tips om vad man kan tänka på när man provar olika viner 
om frågor om själva vinet innefattas.  

Ersätts man för sitt arbete? 
Som tack för att man tagit sig tid att svara på frågor har vi skapat ett poängsystem. Varje enkätsvar eller 
paneldeltagande ger ett poäng. Efter att man samlat minst 5 poäng väljer man en premie. Vilka premierna är 
finns att läsa om på vår hemsida.  

Vad gör man om man inte vill vara med längre? 
Du kan närsomhelst avsäga dig att vara Vinpilot. Då skickar du bara ett mail till oss så avregistrerar vi dig. 

 
Vi ser fram emot dina svar! 
Hälsningar teamet bakom Vinpiloterna. 


