ZEMĚ:

LETOVISKO:

UBYTOVÁNÍ:
TERMÍN:
JMÉNO DELEGÁTA CK:

ANKETA CK VTT

CHANIA Rapaniana/Kolymbari, Tavronitis, Maleme, Platanias, Kato Daratso/Chania, Kalyves, Almyrida, Georgioupolis, Kavros, Missiria/Rethymno, Adelianos
Kampos KRÉTA – Heraklion Bali, Ammoudara, Kokkini Hani, Gouves, Malia, Analipsi, Chersonisos, Chersonisos/Anissaras, Stalida RHODOS Vlycha Beach/
Lindos, Pefki/Lardos, Kolymbia, Afandou, Faliráki, město Rhodos, Ixia SYMI Pedi SAMOS Limnionas, Pythagorion, Mykali, Possidonio, Kerveli, město Samos,
Kokkari, Karlovassi LESBOS Anaxos, Petra, Molyvos, Molyvos/Eftalou, Agios Isidoros/Plomari KARPATHOS Pigadia, Amoopi EGINA Agia Marina
PELOPONÉS Tolo KALAMATA Petalidi, Mikri Mantinia LIMNOS Myriny, Agios Ioannis, Plati KORFU Messonghi, Moraitika, Agios Ioannis Peristeron, Agios
Ioannis Melitieon, Benitses, Kontokali, Dassia, Ipsos, Barbati, Nissaki, Almyros Beach, Sidari, Roda THASSOS Kinira, Astris, Potos, Pefkari, Limenaria,
Makryammos, Skala Prinou ZAKYNTHOS Alykanas, Tsilivi, Argassi, Vassilikos, Laganas KOS Agios Fokas, Psalidi, město Kos, Tigaki, Marmari, Mastichari,
Kardamena, Kardamena/Kefalos CHALKIDIKI Polichrono, Chanioti, Pefkochori, Kallithea PIERIE Paralia Katerinis, Korinos Beach, Olympic Beach, Litochoro,
Leptokaria, Neos Panteleimon, Platamonas, Nei Pori KYPR Protaras, Ayia Napa, Larnaka, Limassol, Paphos, Kissonerga, Chloraka, Coral Bay

Prosíme, zaškrtněte nebo napište své vyjádření k jednotlivým bodům:
1

O cestovní kanceláři VTT a jejích
zájezdech jste se dozvěděli:
a účastí na některém ze zájezdů s CK VTT

3 S leteckou dopravou jste byli:
a velmi spokojeni
b spokojeni

b od známých
c na internetu

S pláží a plážovým servisem
6 (úklid, nabídka sportovních aktivit,
atd.) jste byli:
a velmi spokojeni

c nespokojeni

b spokojeni

d vlastní hodnocení:

c nespokojeni

d na veletrhu

d vlastní hodnocení:

e z tisku
f

z rozhlasu

g jinak:

S ubytovacími službami a polohou
4 hotelu, apartmánu, studia či penzionu
jste byli:
a velmi spokojeni

Prosím, uveďte název časopisů, novin, které
pravidelně čtete:

b spokojeni
c nespokojeni

.........................................

d vlastní hodnocení:

7

S fakultativními výlety
(mimo cenu zájezdu) jste byli:
a velmi spokojeni
b spokojeni
c nespokojeni
d vlastní hodnocení:

a název stanice rádia, kterou nejčastěji
posloucháte:
.........................................
5
S autobusovými transfery na letiště
2
v Praze (pokud jste využili) jste byli:
a velmi spokojeni

Se stravovacími službami
(pokud byly součástí zájezdu) jste byli:
a velmi spokojeni

8 Se službami delegáta jste byli:
a velmi spokojeni

b spokojeni

b spokojeni

b spokojeni

c nespokojeni

c nespokojeni

c nespokojeni

d vlastní hodnocení:

d vlastní hodnocení:

d vlastní hodnocení:

S ostatními službami CK VTT nebo
jejích obchodních partnerů (při
9
osobním nebo písemném kontaktu,
odbavení na letišti, apod.) jste byli:
a velmi spokojeni

13

Uvažujete o návratu do místa Vaší
letošní dovolené:
a ano, do stejného letoviska i hotelu
b ano, do stejného letoviska, ale jiného
hotelu (jakého?)

18

b spokojeni
c nespokojeni
c ano, ale do jiného letoviska (jakého?)

d vlastní hodnocení:

Pokud jste si vybrali nabídku
10 lastminute, dozvěděli jste se o ní
na základě:
a reklamy v tisku (ve kterém?)

d ne (můžete prosím uvést důvod?)

14

b reklamy v rozhlase (na které stanici?)
c reklamy na internetu (na kterém serveru?)
d vlastního vyhledávání na internetu
e doporučení od prodejce
f

doporučení od známých

g mailové nabídky lastminute od CK VTT
h jiné mailové nabídky
ch tištěné lastminutové nabídky (letáček)
i

jinak:

11 Výběr dovolené plánujete:
a dlouhodobě předem
b měsíc před realizací
c na poslední chvíli
d vlastní hodnocení:

12

Uvažujete v příštích letech o účasti
na zájezdu CK VTT:
a ano

19

Jak dlouhý pobyt vzhledem k Vašemu
vytížení preferujete:
a prodloužený víkend
b týden
c 11/12 dnů
d 15 dnů
e delší

O jakou jinou destinaci byste měli
v příštích letech zájem:
a Santorini
b Lefkada
c Evia
d Parga
e Skiathos
f Mykonos
g jiné:

20 Jaký způsob koupě zájezdu preferujete:

Jaký typ stravy byste při Vaši další
15 dovolené v Řecku, na řeckých ostrovech
či na Kypru preferovali:
a all inclusive
b light all inclusive
c plná penze
d polopenze
e jen snídaně
f bez stravy
16

Sledujete CK VTT na Facebooku /
Twitteru:
a ano, skoro denně
b ano, 1x-2x týdně
c ano, 1x-2x měsíčně nebo méně
d ne

a
b
c
d
e
f

21 Charakteristika respondenta (věk):
a
b
c
d
e
f
g

Jak často jezdíte na alespoň týdenní
dovolenou k moři:
a jednou za několik let
b cca jednou za rok
c cca dvakrát za rok
d cca třikrát a vícekrát za rok

Jaké další informace byste uvítali
17 v katalogu CK VTT nebo na internetové
adrese www.vtt.cz:

v CK VTT osobně
v CK/CA v místě bydliště osobně
telefonicky
on-line na internetu
prostřednictvím e-mailu
jinak:

22

do 25 let
26–30 let
31–40 let
41–50 let
51 – 60 let
61 – 70 let
71 let a výš

Vaše případné náměty, postřehy,
doporučení:

b ne
c ještě nejsme rozhodnuti

Děkujeme a těšíme se na shledání v příštích letech!
Uděluji tímto souhlas se zpracováváním svých osobních údajů pro účely vyhodnocení služeb cestovní kanceláře Venus Trade and Tours, spol. s r. o.
Anketu můžete vyplnit bez uvedení osobních údajů.
Jméno a adresa účastníka:

........................................................................................

...........................................................................................................................................

Podpis:

................................................................................

