PŘÍLOHY
Příloha č. 1: Dotazník
1. Do jaké věkové skupiny se řadíte?
a) méně než 15 let
b) 15–19 let
c) 20–24 let
d) 25–30 let
e) 31–35 let
f) 36–40 let
g) 41 a více let

2. Jakého jste pohlaví?
a) muž
b) žena

3. Co se vám vybaví, když se řekne Pacific? (otevřená)
_______________

4. Slyšeli jste někdy o značce Pacific?
a) ano
b) ne (v případě této odpovědi přesun na otázku č. 8, 9, 15)

5. Pokud víte, v jakém odvětví Pacific působí, vypište. (otevřená)
_______________

6. Víte, v jakém odvětví Pacific působí? (uzavřená)
a) značka sportovního oblečení všeho druhu
b) značka sportovního vybavení na golf
c) značka sportovního vybavení na tenis

d) značka sportovního vybavení na plavání

7. Setkali jste se s nějakým konkrétním produktem značky Pacific?
a) ano
b) ne

8. Máte oblíbenou tenisovou značku? Jakou? (otevřená)
_______________

9. Vypište tři značky, které si nejčastěji spojujete s tenisem. (otevřená)
_______________

10. Používali jste někdy produkty značky Pacific?
a) ano (v případě kladné odpovědi, se zobrazí otázka 11)
b) ne

11. Používáte produkty značky Pacific v současnosti?
a) ano
b) ne

12. Spojíte si se značkou nějakou konkrétní osobu? (Nějakého hráče, který používá její
produkty)?
_______________

13a. Kolik bodů byste přidělili značce Pacific v následujících aspektech (na škále 0-50,
kde 50 – nejlepší, 0 – nejhorší)?
a.

Design výrobků

b.

Výdrž výrobků

13b. Kolik bodů byste přidělili značce Pacific v následujících aspektech (na škále 1-5,
kde 1 – nejlepší, 5 – nejhorší)?

c.

Inovativní prvky na výrobcích

d.

Cena

e.

Dostupnost v okolí

f.

Šíře sortimentu

14. V čem konkrétně by se značka Pacific mohla zlepšit v následujících aspektech? S čím
jste nejvíce nespokojeni? (Vypište odpověď alespoň do tří kategorií, kde jste v otázce č.
13 uvedli nejmenší počet bodů)
a.

Design výrobků

__________________

b.

Kvalita zpracování výrobků

__________________

c.

Inovativní prvky na výrobcích

__________________

d.

Cena

__________________

e.

Dostupnost v okolí

__________________

f.

Šíře sortimentu

__________________

15. Jaký je váš vztah k tenisu
a) závodní hráč
b) amatérský hráč
c) fanoušek tenisu
d) trenér
e) o tenis se vůbec nezajímám

