Uzņēmēju aptauja par Limbažu novada uzņēmēju produkciju, preču un pakalpojumu
zīmoliem
Aptaujas mērķis ir noskaidrot uzņēmēju 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. Aptaujas
respondentiem būs iespēja piedalīties izlozē par kādu no trim Limbažu novada pašvaldības sarūpētajām balvām.
Aptauja tiks veikta līdz 31.oktobrim, izloze par balvām notiks 1.novembrī, rezultāti tiks paziņoti izlozes
uzvarētājiem zvanot pa norādīto telefona numuru.
Norādiet informāciju par sevi:
Uzņēmuma nosaukums
Darbības nozare, prece, pakalpojums
Telefona numurs, ja vēlaties piedalīties izlozē par
balvām
1. Vai līdz šim lietojāt vietējos novada zīmolus?
□ Jā
□ Nē
2. Kur lietojāt vietējos novada zīmolus? (aizpilda, ja iepriekš tika lietots kāds no zīmoliem)
□ Iestrādātu iepakojumā
□ Mājas lapā
□ Uzlīmētu uz iepakojuma
□ Pie ieejas vai tirdziņos stendā
□ Pavadzīmēs
□ Cits: ____________________
3. Kādi ir galvenie iemesli, kas traucēja lietot preču zīmolu līdz šim?
□ Nav vajadzīgs
□ Dārga marķēšana
□ Sarežģīta ieviešana
□ Nav informācijas
□ Cits: ____________________
4. Kas mudinātu Jūs lietot novada preču zīmolu?

5. Vai lietojat kādu citu preču zīmolu?
□ Nelietoju
□ Lietoju šādas preču zīmes:____________________________
6. Vai uzskatāt, ka ir nepieciešams lietot novada preču zīmi un attīstīt vietējo zīmolu?
□ Jā
□ Nē
□ Nezinu
7. Kuri no piedāvātajiem bonusiem Jums ir nozīmīgi un tos izmantotu? (bonusi tiktu piešķirti tiem, kuri
izmanto preču zīmi)
□ Iespēja bez maksas izvietot informāciju mājas lapā, brošūrā, sociālos tīklos

□
□
□
□
□

8.

9.

10.

11.

12.

Saņemt preces/pakalpojuma fotosesiju
Video rullīša izveide par uzņēmumu
Apmācības ar atlaidi
Iespēja saņemt atlaides tirgus vietas maksai
Iespēja bez maksas piedalīties izstādēs (Vidzemes uzņēmēju dienās, Hanzas dienās,
Balttour u.c.)
□ Reklāma par tūristu grupu uzņemšanu uzņēmumā
□ Interviju rakstu/video par uzņēmumu sagatavošana un publicēšana
□ Informācija vietējā presē (pašvaldības vai reģionālajā avīzē)
□ Sižeti reģionālajā televīzijā
□ Rast iespējas lielākam produkcijas noietam jaunos tirgos
□ Bez maksas tirdzniecības vietas aprīkojums (teltis, galdi, soli)
□ Bezmaksas tirgus vietas
□ Cits:______________________________
Kur izplatāt/tirgojat savu produkciju?
□ Uzņēmumā uz vietas
□ Tirdziņos
□ Kooperatīvos
□ Mazumtirdzniecības veikalos
□ Pārdodu vairumtirgotājiem
□ Interneta veikalos
□ Tiešsaistes pulciņos
□ Cits:______________________________
Vai Jūs būtu gatavi iesaistīties pārtikas groza izveidē? (Pārtikas kaste/labumu grozs- dažādu vietējo
uzņēmumu produkti, kas sakomplektēti dažādām cenu kategorijām un pieejami pēc iepriekšēja pieteikuma
ar piegādi dzīvesvietā vai piegādes punktos, ko nodrošina kāds cits uzņēmējs)
□ Jā
□ Nē
□ Nezinu
Vai Jūsuprāt nākotnē būtu nepieciešams veidot jaunu Limbažu novada preču un pakalpojumu
zīmolu?
□ Jā
□ Nē
Kāds ir Jūsu priekšlikums kopīgas preču zīmola nosaukumam?
□ Ražots Limbažu novadā
□ Limbažu novada labumi
□ Radīts Limbažu novadā
□ Piejūras labumi
□ Radīts Piejūrā
□ Cits variants:____________________________
Jūsu ieteikumi:

Paldies par sniegtajām atbildēm un veltīto laiku!

