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ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ, які цінують своє здоров'я і намагаються поліпшити його!
Одна з найкращих і найвідоміших торгових марок " BONAQUA" здійснює анкетування людей, з метою більшого вдосконалення та збільшення асортименту товару, щоб задовільнити смаки і вподобання цінителю справжньої і корисної  артезіанської води. І ви, як безпосередній  споживач, можете взяти активну участь у його проведенні. Зробіть позначку біля відповідної літери (а, б, в, г ), яка відповідає вашому статусу і особистим вподобанням.
Ваша думка для нас надзвичайно важлива.

 Ваша стать?
чоловіча 
	жіноча
 Ваш вік?	
до 16 років 
	16 — 30 років 
	30 — 50 років 
	більше 50 років
 Рід ваших занять?
учень 
	студент 
	робітник 
	підприємець
 Ваша освіта...
початкова
	середня
незакінчена вища
	вища
 Ваш сімейний стан?
неодружений/неодружена 
	одружений/одружена 
	живемо разом 
	розведений(а) 
	вдівець/вдова
Скільки членів у вашій родині?
одна особа 
	2-3 особи 
	4-6 осіб
	Більше 6 осіб
Оцініть будь ласка у % , скільки в середньому із зароблених грошей ви витрачаєте на їжу?
до 25% 
	до 50% 
	до 75% 
	майже всі гроші
Якість обслуговування в магазині для Вас:
дуже важлива
важлива
неважлива
зовсім неважлива
Скільки води ви споживаєте за день?
менше 1 літри
	1-2 літри
	2-3 літри
більше 3 літер
Чи вживаєте ви мінеральну воду?
так 
	ні
 Як часто ви споживаєте мінеральну воду?
кожного дня
	один раз в тиждень
	один раз в місяць
	не вживаю взагалі 
 Які асоціації у вас викликає слово " BONAQUA "?
___________________________________________________________________
 Якій мінеральній воді ви надаєте перевагу?
негазованій мінеральній воді
	газованій мінеральній воді
	сильногазованій мінеральній воді



 Вибираючи мінеральну воду в першу чергу ви звертаєте увагу на…?
престиж
вартість
якість
упаковку
 Чи знайомі ви з торговою маркою "BONAQUA"?
так
	ні
	частково
 Мінеральна вода "BONAQUA"? є популярним продуктом серед населення? 
так
	ні
 Чи задовільняє вас якість мінеральної води "BONAQUA"?
	так
	частково так
	задовільняє
	незадовільна 

 Чи влаштовує вас упаковка даного продукту?
	повністю
	частково
	не влаштовує
	в загалі не влаштовує

 Вибираючи мінеральну воду в першу чергу ви звертаєте увагу на ціну товару?
завжди
	інколи
	ніколи
	не звертає взагалі 
 Щоб ви хотіли змінити в упаковці мінеральної води "BONAQUA"?
розмір
колір
	компактність 
 Які за об'ємом упаковки із мінеральною водою "BONAQUA" ви зазвичай купуєте?
0,5 літра
1 літр
2 літра
	більше 2 літрів
Чи відповідає якість мінеральної води "BONAQUA" її ціні?
Повністю погоджуюсь
	погоджуюсь
	частково погоджуюсь
	не погоджуюсь 
 Як ви оцінюєте якість мінеральної води "BONAQUA" за 10 бальною шкалою?
1-3 бали
	3-5 балів
	5-7 балів
	7-10 балів 
 Якій мінеральній воді ви найбільше надаєте перевагу?
«BONAQUA»
«Червона калина»
	«Прозора»
	«Острозька»
	«Моршинська»
 Чи хотіли б ви отримувати додаткову інформацію про товар при купівлі мінеральної води "BONAQUA"? 
	так
ні 

	частково
 Чи задовольняє вас ціна? 
так 
	ні
	бажано б знизити 
 3а якою ціною ви б купували мінеральну воду "BONAQUA" (скажімо 1 літр) частіше?
до 4 грн 
	4-5 грн 
	більше 5 грн
	ціна для мене не має значення 



 В яких упаковках Ви б хотіли споживати мінеральну воду "BONAQUA"?
Пластмасова упаковка
	Скляна упаковка
	головне щоб упаковка була надійна та зручна
	мені байдуже 
Чи подобається вам реклама торгової марки "BONAQUA"?
	так, подобається
	дуже подобається

ні, зовсім не подобається
	нейтрально 
 Ваші поради та рекомендації:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




ЩИРО ДЯКУЄМО ЗА ВІДВЕРТІ ВІДПОВІДІ.
ЗИЧИМО ВАМ МІЦНОГО ЗДОРОВЯ!!! МИ ЗАВЖДИ З ВАМИ.

