
    

Příloha č. 1: Průvodní dopis k dotazníku. 

 

Dobrý den, 

 jmenuji se Petra Krchová a jsem studentkou Vysoké školy báňské Ostrava, obor 

Komerční inženýrství. Chtěla bych Vás požádat o vyplnění následujícího dotazníku pro účely 

mé diplomové práce na téma: Analýza propagačního programu společnosti ADOS., spol. 

s r.o. pomocí marketingového průzkumu. Předložený dotazník, je podkladem ke 

zpracování výzkumné části diplomové práce. Cílem dotazníkového šetření, je zjistit, jak jste 

spokojeni s propagací, produkty a službami firmy ADOS s.r.o. Vaše náměty a připomínky 

jsou velice důležité pro přípravu nových produktů a pro zlepšování služeb. Získané údaje 

budou sloužit pouze pro potřeby diplomové práce a potřebu společnosti ADOS s.r.o. Věřím, 

že firmě ADOS s.r.o. Vaše odpovědi a zejména připomínky pomohou zlepšit jejich služby. 

 Prosím, přečtěte si pozorně následující otázky a zaškrtněte křížkem vždy jednu 

odpověď, která se nejvíce blíží Vašemu názoru. Pouze u otázek 2,3,10,17 popřípadě vypište 

více. U otázky č. 13 zatrhněte číslici, která nejblíže vystihuje Váš názor (známkování jako ve 

škole). 

Předem děkuji za Váš čas, který věnujete vyplnění dotazníku. 

 

    

          Bc. Petra Krchová 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 
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Příloha č. 2: Vzor dotazníku. 

DOTAZNÍK spokojenosti zákazníka firmy ADOS s.r.o.  

         ADOS spol. s r.o. 

slévárna barevných kovů 

415 02 Teplice, U Pivovaru 1090/3 

IČO: 41324374 

DIČ: CZ41324374 

x vybranou odpověď prosím označte křížkem ve všech barevných polích  

   

A - KOMUNIKACE 

1. Kolikrát jste byl/a v posledním roce v kontaktu se společností ADOS s.r.o. ať už z Vaší vlastní iniciativy nebo z iniciativy společnosti 

ADOS? Mám na mysli kontakt osobní, po telefonu, prostřednictvím dopisu, faxu nebo emailu, nebo jiný způsob kontaktu. 

              

    jednou týdně     jednou za půl roku  

              

    jednou za měsíc     méně často     

              

2. Jak jste se dozvěděli o firmě ADOS s.r.o.?  

              

    reference     reklama v tiskopisu  

              

    doporučení od známého    jiné, uveďte jaké  

          

              

3.  Máte dostatek informací o firmě a jejích produktech? 

              

    ano, mám všechny potřebné informace        

              

    uvítal bych více informací, uveďte prosím které   

              

    mám nedostatek informací         

              

4. Jak získáváte potřebné informace? 

              

    osobně      faxem  

              

    telefonicky     e-mailem     

                        

B – SLUŽBY, VÝROBKY 

5. Jak jste spokojeni s kvalitou výrobků ADOS s.r.o.? 

              

    zcela spokojen     méně spokojen  

              

    spokojen      nespokojen     

              

6. Odpovídá kvalita výrobků ceně? 

              

    ano      ne      
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C – ZÁKAZNICKÝ SERVIS 

7.  Jakým způsobem objednáváte zboží? 

              

    osobně      faxem  

              

    telefonicky     e-mailem     

                        

              

8. Jste spokojeni s rychlostí dodávek (doba od objednání po dodání materiálu / zboží)? 

              

    ano      ne      

              

9. Vyhovuje Vám způsob řešení reklamací? 

              

    ano      při reklamaci míváme problémy, uveďte jaké 

          

              

    většinou ano     ne      

                        

D – MARKETINGOVÁ PODPORA 

10. Používáte internet pro vyhledávání informací o firmách? 

              

    ano      ne      

              

11. Uvítali byste webovou prezentaci společnosti ADOS s.r.o.? 

              

    ano      ne      

              

12.  Jak jste spokojeni s podporou prodeje firmy ADOS s.r.o.?  

              

  Jste spokojeni?           

    ano      ne      

              

  Jak jste spokojeni? 1 2 3 4 5     

  Hodnoťte od 1 až 5.               

              

13. Co je pro Vás při výběru zboží nejdůležitější 

              

    cena      servis  

              

    kvalita      rychlost dodání  

                        

E – OBCHODNÍ ODDĚLENÍ 

14. Pomůže obchodní zástupce firmy ADOS s.r.o. Vašemu podnikání v oblasti:  informovanosti a podpory prodeje? 

              

  informovanosti?           

    ano      ne      
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  podpory prodeje?          

    ano      ne      

              

15. Splňuje firma ADOS s.r.o. Vaše očekávání? 

              

    ano jsme spokojeni     ne      

              

    spíše ano      ne nesplnili jste naše požadavky  

              

16. Doporučili byste naše produkty dalším zájemcům? 

              

    ano      ne, uveďte proč  

                  

              

17. Pokud máte nějaké konkrétní komentáře, připomínky, nápady a návrhy na zlepšení, uveďte je prosím zde: 

      

    

    

            

Název firmy:    

            

Jméno Příjmení:    

            

E-mail:   Telefon:    

            

Společnost ADOS Vám děkuje za Váš věnovaný čas vyplnění našemu dotazníku spokojenosti zákazníka 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 
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Příloha č. 3: Navržené webové stránky. 

 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 
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Příloha č. 4: Navržené webové stránky – úvodní stránka. 

 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 
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Příloha č. 5: Navržené webové stránky – informace o firmě. 

 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 
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Příloha č. 6: Navržené webové stránky – služby poskytované 

společností ADOS s.r.o. 

 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 
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Příloha č. 7: Navržené webové stránky – fotogalerie. 

 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 
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Příloha č. 8: Navržené webové stránky – kontaktní formulář. 

 

 

Pramen: [vlastní zpracování] 

 

 


