
1.  Τι αξία έχουν για σας:                                                                                     

Μεγάλη
1. Το όνοµα και το λογότυπο 3cg.gr
2. Η ιδιότητα του Φίλου στο 3cg.gr
3. Οι εκδηλώσεις του 3cg.gr στο εντευκτήριο 
4. Οι αυτοκινητιστικές εκδηλώσεις του 3cg.gr [εκδροµές, drives κ.ά]
5. Οι παρουσιάσεις για Γενικά θέµατα Ιστορικών Οχηµάτων-Ι.Ο. 
6. Οι παρουσιάσεις για Τεχνικά θέµατα Ιστορικών Οχηµάτων-Ι.Ο.
7. Οι χαλαρές συναντήσεις 'Έτσι χωρίς Πρόγραµµα"
8. Τα αναµνηστικά του 3cg.gr [αυτοκόλλητα,T-Shirts, αφισες, έντυπα]
9. Οι ενηµερώσεις που λαµβάνετε µέσω e-mail
10. Η ιστοσελίδα (Blog) του 3cg.gr3cg.gr
11. Η παρουσία του 3cg.gr στο Facebook

2. Πόσο συχνά συµµετέχετε σε:
 

1. Eκδηλώσεις/συναντήσεις του 3cg.gr στο εντευκτήριο
2. Aυτοκινητιστικές εκδηλώσεις του 3cg.gr
3. Ως οµιλητής του 3cg.gr στο εντευκτήριο
4. Στο φαγητό του 3cg.gr στο εντευκτήριο.

3. Πώς εκτιµάτε τα παρακάτω: 

Καλά   Πολύ 
  Καλά

1. ατµόσφαιρα στις εκδηλώσεις/συναντήσεις µας γενικά
2. ατµόσφαιρα σε κοινωνικές εκδηλώσεις [π.χ. Εστιατόρια κ.λπ.]
3. ατµόσφαιρα στις εκδηλώσεις/παρουσιάσεων/σεµιναρίων
4. την οργάνωση εκδηλώσεων
5. περιεχόµενο του site www.3cg.gr
6. περιεχόµενο των ενηµερωτικών e-mails
7. περιεχόµενο των αναρτήσεων & διαλόγων στο Facebook
8. ποιότητα αναµνηστικών [αυτοκόλλητα, T-Shirts, αφισες, κ.ά.]

4. Θα θέλατε να προστεθούν στις δραστηριότητες του 3cg.gr: 
Λίγο Αρκετά   Πολύ

1. περισσότερες αυτοκινητιστικές εκδηλώσεις
2. περισσότερες πολιτιστικές εκδηλώσεις [π.χ. επισκεψεις µουσείων κ.ά.]
3. εκδροµές µε θέµα [π.χ. Candili Drive]
4.  περισότερες τεχνικές παρουσιάσεις
5. συναντήσεις σε εστιατόρια/καφέ [τύπου cars & coffee]

7. παρουσιάσεις/σεµινάρια/οµιλίες για αξιόλογες προσωπικότητες 
8. ηλεκτρονικός χώρος για ανάρτηση αγγελιών πώλησης/αγοράς αυτοκινήτων
9. εκδηλώσεις/ενέργειες αποκλειστικά για νέους & νέες

Ελάχιστη Μέτρια Πολύ 
µεγάλη

6. παρουσιάσεις/σεµινάρια/οµιλίες για συγκεκριµένες µάρκες Ι.Ο.

Πάρα πολύΚαθόλου

Άριστα

Τα δικά σας σχόλια:                                                                                                                   

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
 ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ του 3cg.gr

Τα δικά σας σχόλια:                                                                                                                       

Το ερωτηµατολόγιο είναι ανώνυµο και η συµπλήρωση του απαιτεί µόλις λίγα λεπτά. 
Παρακαλούµε προσκοµίστε το συµπληρωµένο στο 3cg.gr, ή στείλτε το µε e-mail στο byron66@me.com ή µε 

φαξ στο 210 27  77 317 µέχρι την Τετάρτη 30.12.2015.
Σας ευχαριστούµε για τον χρόνο σας! 

Τα δικά σας σχόλια:                                                                                     

Κάθε φορά     ΣυχνάΣπάνια      Ποτέ 

Τα δικά σας σχόλια:                                                                             

Όχι 
καλά Μέτρια



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
 ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ του 3cg.gr
Το ερωτηµατολόγιο είναι ανώνυµο και η συµπλήρωση του απαιτεί µόλις λίγα λεπτά. 

Παρακαλούµε προσκοµίστε το συµπληρωµένο στο 3cg.gr, ή στείλτε το µε e-mail στο byron66@me.com ή µε 
φαξ στο 210 27  77 317 µέχρι την Τετάρτη 30.12.2015.

Σας ευχαριστούµε για τον χρόνο σας! 

5. Πόσα χρόνια κατέχετε Ιστορικό Όχηµα;  

Έως 3
Έως 10

Περισσότερα Αν περισσότερα πόσα; 

7. Συµµετέχει στις εκδηλώσεις του 3cg.gr:   
 Ναι Όχι

- η/ο σύζυγος σας:
- τα παιδιά σας:

8. Πόσα χρήµατα διαθέτετε ετησίως σε εκδηλώσεις του 3cg.gr;

Μέχρι €200€50 €101-€200 €201-€500 €501-€1.000

9. Θα σας άρεσε να βοηθήσετε εθελοντικά στις δραστηριότητες του 3cg.gr;

Ναι Όχι

10. Ποια είναι τα άλλα σας ενδιαφέροντα και hobby; 

1. ελληνική µουσική 9. ποδόσφαιρο
2. ξένη µουσική 10. µπάσκετ 
3. θέατρο  11. στίβος
4. κινηµατογράφος 12. ποδήλατο
5. ταξίδια στο εξωτερικό 13. σπορ θαλάσσης
6. λογοτεχνία 14. σκι στο βουνό
7. ζωγραφική  15. κυνήγι
8. φωτογραφία 16. Άλλο:
  
11. Ποιο είναι το φύλο σας;

Άνδρας Γυναίκα

12. Ποια είναι η ηλικία σας;

20-35 36-45 46-55 56-65 65+

13. Ποιο το µορφωτικό σας επίπεδο;

Απόφοιτος γυµνασίου Απόφοιτος λυκείου Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ Μεταπτυχιακές σπουδές

14. Ποιο το επάγγελµα σας;

Ελεύθερος επαγγελµατίας Επιχειρηµατίας Έµπορος/Καταστηµατάρχης
Ιδιωτικός υπάλληλος Δηµόσιος υπάλληλος Άλλο

Γράψτε οποιοδήποτε άλλο σχόλιο, υπόδειξη ή παρατήρηση τυχόν θέλετε να αναφέρετε:

Προαιρετικά  µπορείτε να συµπληρώσετε:

Ονοµατεπώνυµο:

Email: 

ΠΡΟΣΟΧΗ  Η συλλογή µη ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων των φίλων του 3cg.gr γίνεται αποκλειστικά για τους σκοπούς της βελτίωσης και της εξέλιξης των παροχών προς αυτά. 
Το 3cg.gr ενεργεί µόνο του την επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων που συγκεντρώνει το ίδιο και ουδέποτε διαθέτει ή κοινοποιεί ή ανακοινώνει ή εµπορεύεται προσωπικά 
δεδοµένα σε τρίτους. Με την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων ασχολούνται µόνον επιλεγµένα µέλη του, τα οποία έχουν ενηµερωθεί δεόντως για τις νόµιµες υποχρεώσεις τους και 
την κρατούσα δεοντολογία και µόνον αυτά έχουν πρόσβαση σε βάσεις προσωπικών δεδοµένων.


