
  

Резултати	  от	  анкета
за	  обратна	  връзка	  сред	  участниците	  на

	  	  
Next	  Door	  Winter	  Fair
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1.	  Успешно	  ли	  беше	  участието	  ви	  на	  Next	  Door	  Winter	  Fair	  ?	  

● Да 87%

● По-‐скоро	  да	   13%

● По-‐скоро	  не 0%

● Не 0%
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2.	  Какви	  продажби	  успяхте	  да	  реализирате?

● Слаби 0%

● Средни 53%

● Високи 13%

● Много	  високи	  33%

 Event evaluation 

http://www.ata48.com/services/social-research/


  

3.	  Бихте	  ли	  споделили	  с	  нас	  приблизителния	  оборот,	  който	  
реализирахте	  на	  Next	  Door	  Winter	  Fair?

● до	  100лв. 0%

● между	  100-‐300лв 13%

● между	  300-‐500лв 27%

● между	  500-‐700лв 20%

● над	  700лв 27%
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4.	  Участвали	  ли	  сте	  и	  на	  други	  подобни	  базари	  и	  изложения?

● Да 80%

● Не 20%

Event evaluation 
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● Вярно 	  	  40%

● Не	  вярно	  	  	  20%

Сравнявайки	  Next	  Door	  Winter	  Fair	  с	  други	  подобни	  събития,	  
бихте	  ли	  посочили	  кое	  от	  изброените	  твърдения	  е	  вярно	  и	  кое	  не	  е:

5.1	  Тук	  имаше	  повече	  посетители	  	  
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● Вярно 	  	  60%

● Не	  вярно	  	  	  7%

	  Сравнявайки	  Next	  Door	  Winter	  Fair	  с	  други	  подобни	  събития,
бихте	  ли	  посочили	  кое	  от	  изброените	  твърдения	  е	  вярно	  и	  кое	  не	  е:

5.2	  Това	  събитие	  беше	  широко	  рекламирано
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● Вярно 	  	  7%

● Не	  вярно	  	  	  40%

	  Сравнявайки	  Next	  Door	  Winter	  Fair	  с	  други	  подобни	  събития,
бихте	  ли	  посочили	  кое	  от	  изброените	  твърдения	  е	  вярно	  и	  кое	  не	  е:

5.3	  Таксата	  за	  участие	  беше	  по-‐малка
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● Вярно 	  	  47%

● Не	  вярно	  	  	  13%

	  Сравнявайки	  Next	  Door	  Winter	  Fair	  с	  други	  подобни	  събития,
бихте	  ли	  посочили	  кое	  от	  изброените	  твърдения	  е	  вярно	  и	  кое	  не	  е:

5.4	  Реализирахме	  повече	  продажби	  



  

6.	  Как	  оценявате	  организацията	  на	  Next	  Door	  Winter	  Fair,	  като	  цяло?

● 1.	  Слаба 0%

● 2.	  Добра 0%

● 3.	  Мн.добра 27%

● 4.	  Отлична 67%

Event evaluation 
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● 1.	  Слаба 0%

● 2.	  Добра 7%

● 3.	  Мн.добра 53%

● 4.	  Отлична 40%

Моля,	  дайте	  оценка	  на	  следните	  аспекти	  на	  събитието:
7.1	  Избор	  на	  ден	  и	  продължителност	  



  
Event evaluation 

● 1.	  Слаба 0%

● 2.	  Добра 0%

● 3.	  Мн.добра 	  7%

● 4.	  Отлична 93%

Моля,	  дайте	  оценка	  на	  следните	  аспекти	  на	  събитието:
	  7.2	  Избор	  на	  място



  
Event evaluation 

● 1.	  Слаба 7%
vanillka@vanillka.com

● 2.	  Добра 7%
(Любомила	  Кривошиева,	  
lyubomila@gmail.com)

● 3.	  Мн.	  добра 27%

● 4.	  Отлична 60%

Моля,	  дайте	  оценка	  на	  следните	  аспекти	  на	  събитието:
	  7.3	  Реклама	  	  на	  събитието
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● 1.	  Слаба 0%

● 2.	  Добра 7%
(Анонимен:	  о878319978)

● 3.	  Мн.добра 40%

● 4.	  Отлична 53%

Моля,	  дайте	  оценка	  на	  следните	  аспекти	  на	  събитието:
	  7.4	  Щандове	  и	  други	  помощни	  средства
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● 1.	  Слаба 0%

● 2.	  Добра 0%

● 3.	  Мн.	  добра 0%

● 4.	  Отлична 100%

Как	  оценявате	  комуникацията	  с	  екипа	  на	  Next	  Door	  Fair
8.1	  преди	  събитието



  
Event evaluation 

● 1.	  Слаба 0%

● 2.	  Добра 0%

● 3.	  Мн.	  добра 7%

● 4.	  Отлична 93%

Как	  оценявате	  комуникацията	  с	  екипа	  на	  Next	  Door	  Fair
8.2по	  време	  на	  самото	  събитие
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● Да	  със	  сигурност 	  	  	  80%

● Зависи	  от	  времето	  и
мястото	  на	  провеждане	  	  20%

● Зависи	  от	  таксата 	   	  	  	  0%

● Не 	  	  0%

● Не	  мога	  да	  кажа	  отсега	  	  	  0%

9.	  Бихте	  ли	  участвали	  и	  в	  други	  подобни	  събития
организирани	  от	  Next	  Door	  Fair?



  
Event evaluation 

● Да 40%

● Не 13%

● Има	  Фейсбук	  страниц 80%

● В	  момент	  на	  разработка 13%

11.	  Има	  ли	  вашата	  организация	  официален	  уеб	  сайт?	  

http://www.ata48.com/services/social-research/
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● Да 60%

● Използвам	  Интернет	  за	  реклама
на	  продуктите	  си,
но	  не	  продавам	  онлайн 13%

● Не 27%

12.	  Продавате	  ли	  вашите	  продукти	  онлайн?

http://www.ata48.com/services/social-research/


  
Event evaluation 

● не	  повече	  от	  10% 33%

● между	  10%-‐	  40% 7%

● около	  50% 0%

● повече	  от	  50% 0%

● 100% 	  	   13%

● Не	  продаваме	  по	  Интернет 40%

13.	  Приблизително	  колко	  %	  от	  продуктите	  си	  продавате	  чрез	  Интернет?

http://www.ata48.com/services/social-research/
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● Да 33%

● Зависи	  от	  условията 53%

● Не 0%

● Не	  знам	  	   13%

14.	  Бихте	  ли	  се	  включили	  в	  обща	  Интернет	  платформа	  за	  продажба	  на	  локално	  
произведени	  продукти?

http://www.ata48.com/services/social-research/
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15.	  Бихте	  ли	  включили	  вашите	  продукти	  в	  такава	  платформа	  при	  условие:	  

Да	   Не

се	  заплаща	  такса	  за	  всяка	  публикувана	  стока	  /услуга	   7% 73%

се	  заплаща	  месечна	  такса	  за	  поддръжка	  на	  профил 27% 53%

се	  отделя	  %	  от	  реализираните	  продажби	  на	  продуктите	  ви	  в	  рамките	  на	  
платформата

80% 13%

имате	  възможност	  вие	  лично	  да	  поддържате	  профила	  си	  	  в	  платформата	  и	  да	  
публикувате	  актуална	  информация	  за	  продуктите,	  които	  предлагате	  	  

80% 13%

отделен	  администратор	  от	  платформата	  публикува	  	  информация	  за	  вашата	  
организация	  и	  продукти

47% 27%

вие	  лично	  доставяте	  на	  клиента,	  закупените	  от	  вас	  продукти 47% 27%

екип	  от	  платформата	  реализира	  доставката	  до	  крайния	  купувач 53% 20%

в	  платформата	  се	  регистрират	  не	  повече	  от	  две	  сходни	  до	  вашата	  дейност	  
организации	  

40% 20%
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