“GIPUZKOAKO AZOKEN SAREA- ARRASATEKO AZOKAREN INGURUKO INKESTA”
Gure azokak balioan jarri eta modernizatzea helburutzat duen “Gipuzkoako azoken sarea” deritzon proiektua herritarrei
zabaldu nahian, inkesta honetan zure ekarpenak jaso nahiko genituzke. Guztion erantzunekin eta elkarlanean, etorkizuneko
Arrasateko azoka irudikatu eta gainditu beharreko erronkak azaleratzea lortuko dugu.
1.Sexua

2.Adina

¨
¨

Gizona
Emakumea

5.

Non erosten dituzu elikagaiak?
¨ Gehiena herrian
¨ Gehiena kanpoan
¨ Bai herrian, bai kanpoan
Arrasateko azokan erosketak egiten dituzu?
¨ Bai beti
¨ Bai maiz
¨ Bai noizean behin
¨ Inoiz ere ez
Baiezkoa bada, nola bertaratzen zara?
¨ Oinez
¨ Bizikletan
¨ Autobusez
¨ Kotxez
Baiezkoa bada, zenbat salmenta puntutan erosten duzu?
¨ Bat
¨ Bi
¨ Hiru edo gehiagotan
Horietako zenbat dira baserritarrak?
¨ Bat ere ez
¨ Bat
¨ Bi edo gehiago
Baiezkoa bada, zenbat gastatzen duzu azokan astean?
¨ 20 euro baino gutxiago
¨ 20-50 euro artean
¨ 50 eurotik gora
Ezezkoa bada, non erosten duzu produktu freskoa? (Hainbat aukera)
¨ Hipermerkatuan
¨ Supermerkatuan
¨ Denda txikitan
¨ Bestelakoak (zuzenean, nik ekoizten ditut)
Ezezkoa bada, zergatik ez duzu azokan erosten? (Hainbat aukera)
¨ Ordutegia ez zait komeni
¨ Eskaintza murritza da
¨ Garestiagoa da
¨ Erosotasun eza
¨ Bestelakoak (adierazi)_______________________________________
Beste herriren bateko azokaren batean erosten al duzu?
¨ Bai. Adierazi non___________________________________________
¨ Ez
Zergatik erosten edo erosiko zenuke azokan? (Hainbat aukera)
¨ Osasuna zaintzeko elikadura zaintzen dudalako
¨ Prezio onak dituelako
¨ Kalitate hobea aurkitzen dudalako
¨ Ekoizleei zuzenean erosteko aukera dagoelako
¨ Umeei janariaren jatorria erakutsi nahi diedalako
¨ Beste plan batzurekin bateratzen dudalako
¨ Giroa gustoko dudalako
Online erosten al duzu?
¨ Bai
¨ Ez

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

<35
35-50
50-65
>65

3.Bizilekua
Herriko kaskoan
Herriko auzo baten
Beste herri batean . Non__________

4.Bizikideak
Bakarra
Bikotea
Familia seme-alabekin
Beste batzuk

16. Elikagaiak online erosten al dituzu?
¨
¨

Bai
Ez

17. Zer da azokatik gehien atsegin duzuna?_________________________________________________________
18. Eta gutxien?__________________________________________________________________________________
19. Baloratu Arrasateko azokaren ondorengo alderdiak:
Bikain

Ongi

Erdizka

Gaizki

Instalazioak…………………. ……………………………
Ordutegia…………………………………………………..
Eskaintza…………………………………………………….
Produktuen inguruko informazioa………………
Produktuen aurkezpena……………………………..
Azokara iristeko erraztasuna………………………
Prezioen inguruko informazioa…………………..
Prezioak……………………………………………………..
Aktibitateak………………………………………………..
Saltzaileen gertutasuna eta zerbitzua…………
Azokaren komunikazio orokorra………………..

20. Azokak kontsumitzaileen joera berriei erantzuna ematen dio?
21.

22.

23.
24.
25.
26.

27.

¨ Bai
¨ Ez. Arrazoia zehaztu__________________________________________________
Nola irudikatzen duzu etorkizuneko azoka? (Hainbat aukera)
¨ Bertako produktuen eskaintza anitza duena
¨ Erosketa osoa egitea ahalbidetzen duena
¨ Aktibitate ezberdinak egiteko aukera ematen duen gunea
¨ Familia gazteei zuzendutako aktibitateak dituena
¨ Desagertu egingo da
Etxez etxeko banaketa zerbitzua nola ikusten duzu?
¨ Beharrezkoa da zenbait jenderentzat baina nik ez nuke erabiliko
¨ Beharrezkoa da eta erabiliko nuke
¨ Ez da beharrezkoa
Kontsigna zerbitzua balego erabiliko zenuke?
¨ Bai
¨ Ez
Beste ordainketa modu batzuk ezartzea komeniko al litzateke?
¨ Bai Bizum edo bestelakoak erabiliko nituzke
¨ Ez da beharrezkoa
Azokaren fideltasun programa batek abantailak eskainiko balitu, parte hartzeko prest egongo al zinateke?
¨ Bai
¨ Ez
Zer nolako abantailak esperoko zenituzke?(Hainbat aukera)
¨ Deskontuak
¨ Informazioa
¨ Aktibitate gastronomikoak
¨ Zozketak
¨ Bestelakoak. Adierazi zer__________________________________________________________________
Zein zerbitzu berri eskaini beharko lirateke jende gehiago erakartzeko eta azoka erakargarriagoa osatzeko?
____________________________________________________________________________________________

Inkesta honen ondorioak hurrengo saio batean lantzen jarraitzea nahiko genuke. Parte hartu nahiko bazenu idatzi
merkatuplaza@eurogap.eus
posta
elektronikora
edo
utzi
zure
datuak
hemen_____________________________________________________________eta zurekin kontaktatuko dugu
zehaztasunak emateko.
Galdetegi hau bete eta gero, zure PCan gorde dezakezu, eta bidali atxikututako fitxategi moduan hona: zerbitzuak@arrasate.eus
edo Bidali botoia sakatu, zure posta programa erabiltzeko
Mila esker zure ekarpenengatik.

Bidali

