Dotazník pro turisty

Vážená paní, vážený pane, rádi bychom Vás požádali o vyplnění
dotazníku, který poslouží ke zmapování návštěvnosti v našem
regionu a ke zlepšení služeb cestovního ruchu. Dotazník je
anonymní a jeho vyplnění zabere pouhou minutu.
Pokud jste v roce 2014 dotazník při návštěvě Ústeckého kraje
na některém z kontaktních míst již vyplnili, nevyplňujte ho
prosím opakovaně.
Děkujeme za Vaši pozornost a čas věnovaný vyplnění tohoto
dotazníku.
Dotazníky můžete také vyplnit v elektronické podobě
na stránkách:
www.branadocech.cz

1. Ve kterém městě/lokalitě se nacházíte?

2. Za kolik lidí dotazníky vyplňujete?
dospělých

dětí (do 15 let)

3. Jaké jste věkové kategorie/s kým jste přijeli?
mladí lidé do 26 let věku

rodina s dětmi předškolního věku

návštěvníci produktivního věku do 59 let bez dětí

návštěvníci s dětmi školního věku
senioři nad 60 let

4. Kde se nachází vaše bydliště?
v Ústeckém kraji

v ČR (kraj)

v zahraničí

5. Co Vás inspirovalo k návštěvě našeho kraje?
webové stránky

média (tisk, TV, propagační materiály…)

veletrh cestovního ruchu

doporučení od známých

něco jiného (můžete vypsat)

6. Jaký je účel Vaší návštěvy?
návštěva památek a historie

příroda a venkov

návštěva kulturní, sportovní či vzdělávací akce
návštěva příbuzných nebo známých

aktivní turistika a sport
gastronomie a zábava

nákupy a služby v kraji

zdraví a lázeňství
práce, konference či služební cesta

jiný důvod

7. Na jak dlouho tu jste/chystáte být?
1 den bez přenocování

víkend

4 a více dnů

týden a více

projíždím přes Ústecký kraj
8. Kolikrát jste již navštívili náš kraj?
poprvé

jednou až třikrát

vícekrát

Co se Vám líbilo/nelíbilo?

Ohodnoťte kvalitu služeb (doprava, ubytování, stravování)

Výstupy z šetření můžete zkontrolovat na stránkách: www.kr-ustecky.cz/cestovní ruch a turistika
Při uvedení vaší e-mailové adresy budete zařazeni do slosování o hodnotné ceny

Fragebogen für Touristen
Sehr geehrte Frau, sehr geehrter Herr, wir möchten Sie um Ausfüllen des Fragebogens bitten, der zur
Auswertung der Besucherzahl in unserer Region und zur Verbesserung der Dienstleistungen im Reiseverkehr
dienen wird. Der Fragebogen ist anonym und das Ausfüllen nimmt nur eine Minute in Anspruch.
Falls Sie den Fragebogen im Jahre 2014 während Ihres Besuches der Region Ústí an einer der
Kontaktstellen bereits ausgefüllt haben, füllen Sie diesen bitte nicht wiederholt aus.
Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Zeit, die Sie dem Ausfüllen dieses Fragebogens gewidmet haben.
Sie können die Fragebogen ebenfalls elektronisch ausfüllen:
www.branadocech.cz

Questionnaire
Dear Madam, Sir, we would like to ask you to complete a questionnaire that serves to map the traffic in our
region and to improve tourist services. The questionnaire is anonymous and it only takes a minute to fill it in.
If you have already completed the questionnaire at one of the contact places while visiting the
Ústí region in 2014, please, do not complete it again.
Thank you for your attention and time to complete this questionnaire.
Questionnaires can also be completed in an electronic form on the website:
www.branadocech.cz

1. In welcher Stadt/Lokalität befinden Sie sich?

1. In which city/area are you?

2. Für wie viele Menschen füllen Sie die Fragebogen aus?

2. How many people are you filling the questionnaire in for?

Erwachsene

Adults

Kinder (unter 15 Jahren)
3. Welcher Alterskategorie gehören Sie an/mit wem sind Sie gekommen?

Children (under 15 years of age)
3. What age group are you/who did you arrive with?

junge Menschen unter 26 Jahtren

Familie mit Kindern im Vorschulalter

Young people under the age of 26

a family with preschool children

Besucher mit Kindern im Schulalter

Besucher im produktiven Alter bis 59 Jahre ohne Kinder

visitors with children of school age

Visitors of working age up to 59 years of age without children

Senioren über 60 Jahren

seniors over 60 years of age

4. Wo liegt Ihr Wohnort?

4. Where is your residence?

In der Region Ústí

In the Ústí region

in der Tschechischen Republik (Region)

in the Czech Republic (region)

im Ausland

abroad

5. Was inspirierte Sie zum Besuch unserer Region?
Webseiten
Touristenmesse

5. What inspired you to visit our region?

Medien (Presse, TV, Werbematerialien…)

Bekanntenempfehlung

sonstiges (bitte anführen)

6. Was ist der Zweck Ihres Besuchs?
Natur und Land

Wandern und Sport

Kultur, Sport oder Ausbildungsveranstaltung

Gastronomie und Unterhaltung

Arbeit, Konferenz oder Dienstreise

Besuch bei Verwandten oder Bekannten

Einkaufen und Dienstleistungen in der Region

anderer Grund
1 Tag ohne Übernachtung

other (you can specify)

Visit of monuments and historic places

nature and countryside

active tourism and sport

Visit of cultural, sporting and educational events

health and spa

gastronomy and entertainment
Visit of relatives or friends

work, conference or business trip
shopping and services in the region

7. How long are you staying/are you going to stay?

Wochenende

4 und mehr Tage

Ich fahre die Region Ústí durch.

8. Wievielmal haben Sie unsere Region bereits besucht?
zum ersten Mal

Tourism Fair

recommendation from friends

other reason

7. Wie lange haben Sie vor zu bleiben?

Woche und mehr

media (press, TV, promotional material…)

6. What is the purpose of your visit?

Sehenswürdigkeiten und Geschichte
Gesundheit und Kurwesen

Web pages

einmal bis dreimal

mehrmals

1 day no overnight stay
a week and more

weekend

4 and more days

Paging through the Ústí region

8. How many times have you visited our region?
First time

1–3 times

more times

Was hat Ihnen gefallen/nicht gefallen?

What did you/did you not like?

Bewerten Sie bitte die Dienstleistungsqualität (Verkehr, Unterkunft, Verpflegung)

Rate the quality of services (transport, accommodation, catering)

Ergebnisse der Untersuchung sind zu prüfen unter: www.kr-ustecky.cz/cestovní ruch a turistika
Nach Angabe Ihrer E-Mail-Adresse werden Sie in Verlosung um wertvolle Preise aufgenommen

Outcome of the surfy can be checker on the web page: www.kr-ustecky.cz/cestovní ruch a turistika
When putting your e-mail address you can win valuace prizes

