SENSE TEST
Em actividade desde 2000 é o seu parceiro sensorial, fornecendo ferramentas e serviços para ajudar na
avaliação da qualidade, no desenvolvimento e inovação de produtos, ou na avaliação do desempenho dos
seus fornecedores/concorrentes. Baseada na experiência e nas exigências de novos mercados, a SenseTest®
também opera no setor não alimentar. As suas atividades desenvolvem-se em torno de um laboratório central
com pessoal altamente qualificado e experiente, cumprindo com as normas internacionais.

SERVIÇOS

A SenseTest® disponibiliza um alargado conjunto de ferramentas sensoriais: testes descritivos, comparativos
e de aceitação; definição e análise de atributos da qualidade; avaliação do tempo de vida-útil; e utilização e
treino de painéis de provadores, entre outros. A SenseTest® opera com uma vasta base de dados de
consumidores, permitindo segmentação diversa e apresentando segmentos especiais, tais como: crianças,
idosos ou celíacos. Os nossos serviços estão apoiados em avaliações em laboratório, locais centrais e local de
consumo.
SenseLab – Análise de produtos em ambiente controlado (testes descritivos, de comparação e aceitação a
produtos alimentares e não alimentares). 15 cabines de prova normalizadas à disposição dos nosso clientes.
SenseHome – Análise de produtos alimentares e não alimentares (testes em local de consumo em que o
consumidor avalia a aceitação e o desempenho do produto).
SenseSegments - Testes de consumidor para segmentos adicionais com necessidades especiais (crianças,
bebés, celíacos, incontinentes).
SenseQualitative - Técnicas qualitativas como grupos focais, grupos de discussão e entrevistas individuais,
que permitem o registo de opiniões adicionais do consumidor acerca do produto.
SenseBus – Divulgação e análise de produtos alimentares numa sala de testes móvel. Disponível desde 2010
o SenseBus é um verdadeiro laboratório sensorial sobre rodas.
SensePet - Estudos de palatabilidade animal (cães e gatos). Solução de preferência e comportamento animal
face a diferentes tipologias de ração.
SenseR&D – Apoio a projetos de investigação e desenvolvimento de produtos alimentares e não alimentares.

MERCADO E CLIENTES

A SenseTest® opera internacionalmente com parceiros em Espanha, Bélgica, Reino Unido e Polónia,
encontrando-se em fase de expansão na Europa e para a América do Norte e Brasil.
Em Portugal, a SenseTest® tem parcerias com todos os principais Retalhistas, apoiando-os na avaliação dos
seus produtos de marca própria. Opera também com diversos fabricantes, ajudando-os no desenvolvimento
de melhores produtos, com uma elevada aceitação pelo consumidor.

“taking sensory...”

“...to a new level””

