Patērētāju aptauja par Limbažu novada uzņēmēju produkciju, preču un pakalpojumu
zīmoliem
Aptaujas mērķis ir noskaidrot potenciālo un esošo patērētāju viedokli par līdz šim lietotajiem vietējiem preču
zīmoliem (“Labi darīts Alojas novadā”, “Ražots Limbažu novadā”, “Radīts Salacgrīvas novadā”/ “Radīts piejūrā”), kā arī
noskaidrot viedokli par nepieciešamību veidot jaunu, vienotu vietējās produkcijas zīmolu Limbažu novada uzņēmējiem.
Aptaujas aizpildīšana aizņems ap 5 minūtēm Jūsu laika. Aptaujas rezultāti tiks izmantoti apkopotā veidā.
Respondentiem būs iespēja piedalīties izlozē par kādu no trim Limbažu novada uzņēmēju sarūpētajām balvām. Aptauja
tiks veikta līdz 31.oktobrim, izloze par balvām notiks 1.novembrī, rezultāti tiks paziņoti izlozes uzvarētājiem zvanot pa
norādīto telefona numuru.
1. Vecums_______________________
2. Dzimums
□ Sieviete
□ Vīrietis
3. Dzīvesvieta (novads vai pilsēta)
□ Limbažu novads
□ Cits_____________________
4. Ja
vēlaties
piedalīties
izlozē
par
balvu,
lūdzu,
norādiet
numuru________________________________
5. Kam pievēršat uzmanību iegādājoties preces un pakalpojumus?
□ Vietējā prece/pakalpojums
□ Kvalitāte
□ Cena
□ Vizuālais noformējums
□ Atlaides, akcijas
□ Dabīgs iepakojuma materiāls
□ Iepakojuma lielums
□ Mārketings, produkta un uzņēmuma stāsts
□ Bioloģiskas izcelsmes produkts
□ Produkta pieejamība (iespēja iegādāties produktu pircējam ērtā vietā, veidā)
□ Cits__________________________
6. Kādas izcelsmes precēm/pakalpojumiem dodat priekšroku?
□ Limbažu novads
□ Latvija
□ Ārvalstis
□ Cits___________________________
7. Kur un cik bieži Jūs iegādājaties vietējos labumus?
Vietas nosaukums
Iegādājos vienu un Vairākas
Retāk kā
vairāk
reizes reizes mēnesī mēnesī
nedēļā
Veikalā-izstāžu zālē“Radīts Piejūrā”,
Salacgrīvā
Salacgrīvas tirgū

savu

reizi

telefona

Neiegādājos

Skultes tirgū
Limbažu tirgū
Limbažu novada Tūrisma informācijas
centrā
Veikalā TOP plauktā Ražots Limbažu
novadā, Limbažos, Rīgas ielā
Staiceles tirgū
Alojas tirgū
Suvenīru un produktu stendā Staiceles
Tūrisma informācijas centrā
Suvenīru un produktu stendā Alojas
Uzņēmējdarbības atbalsta centrā
SALA, Ungurpilī
Suvenīru un produktu stendā Kafejnīcā
Mieriņš, Alojā
Suvenīru un produktu stendā Puikules
muižā
Suvenīru un produktu stendā Degvielas
uzpildes stacijā DK Apsītes, Vilzēnos
Tradicionālajos un svētku tirdziņos
Iepērkos pie ražotāja uz vietas
Interneta veikalos
Autoveikalos
Tiešās pārdošanas pulciņos
8. Kur labprāt iegādātos vietējo produkciju nākotnē?

9. Kādiem zīmoliem pievēršat uzmanību iegādājoties produktu?
□ Uzņēmēja veidotiem zīmoliem
□ Novada zīmolam (līdz šim- Alojas novadā Labi darīts, Radīts Piejūrā, Ražots Limbažu novadā)
□ Bioloģiskajam sertifikātam
□ Valsts un pasaules atzītiem zīmoliem un sertifikātiem
□ Nepievēršu uzmanību
10. Vai Jums būtu svarīgi iegādāties suvenīrus (magnēti, krūzītes, pildspalvas, atslēgu piekariņi utml.), kas
apliecinātu konkrētās vietas identitāti novadā?
□ Jā
□ Nē
□ Varbūt
11. Vai Jūs iegādātos nokomplektētus vietējo ražotāju produktu grozus ar piegādi, ja būtu tāda iespēja?
□ Jā
□ Nē
□ Nezinu
12. Kur uzzināt par vietējiem produktiem?
□ Radi/draugi iesaka
□ Tirgū pie uzņēmēja stenda

□ Sociālie tīkli
□ Novada mājas lapā
□ Vietējā prese
□ Reklāmas lapiņas
□ Vizītkartes
□ Brošūras
□ Izstādes
□ Televīzijā
□ Video
□ Cits________________________
13. Kādi ir Jūsu iecienītākie/pirktākie vietējie produkti (lūdzam norādīt ražotāju un produktu) ?

14. Kas Jūs kavē iegādāties vietējo produkciju?
□ Cena
□ Pieejamība
□ Laiks
□ Nav atbilstošs piedāvājums
□ Kvalitāte
□ Cits________________________
15. Vai izvēlētos iegādāties preces interneta veikalā, kur būtu pieejamas Limbažu novadā ražotas preces?
□ Jā
□ Nē
□ Varbūt
16. Vai Jūsuprāt nākotnē būtu nepieciešams veidot jaunu Limbažu novada preču un pakalpojumu zīmolu?
□ Jā
□ Nē
17. Kāds ir Jūsu priekšlikums kopīgas preču zīmes nosaukumam?
□ Ražots Limbažu novadā
□ Limbažu novada labumi
□ Radīts Limbažu novadā
□ Piejūras labumi
□ Radīts Piejūrā
□ Cits_________________________
18. Jūsu ieteikumi

Paldies par sniegtajām atbildēm un veltīto laiku!

