
ETA ZUK... NOLA KONTSUMITZEN DUZU?
Lagundu AMURRIOko merkataritza suspertzen

“ZURE IRITZIAK BALIO DU” inkesta Amurrioko herritar guztiei eta baila-
rako gainerako udalerriei zuzenduta dago. Amurrioko merkataritzaren 
inguruan kontsumitzaileek dituzten iritzi, arazo eta/edo beharrak ezagut-
zea da xedea.

Era horretan, zure partaidetzari esker, udalerrian erantzun gabe dauden 
beharrak identifikatu ahalko ditugu eta, aurrerago, behar horiei erantzungo 
zaie, merkatariekin, herritarrekin eta administrazioarekin batera egingo 
diren zenbait sorkuntza-saiotan landuko diren hobekuntza- eta/edo ekint-
zailetza-proposamenen bidez.

Inkestak udalerriko saltokietan eta lau puntu estrategikotan aurkituko 
dituzu, paper-formatuan: Kultur Etxean, Udaletxean, Kiroldegian eta 
Nagusi Etxean. Postontziak jarriko dira puntu horietan, kanpainaren logo-
tipoarekin, inkestak jasotzeko.

Horrez gain, Amurrio Bideanen eta Amurrioko Udalaren webguneetan es-
kuragai izango diren loturen bidez ere on-line betetzeko aukera izango da. 

Inkestak jasotzeko epea MAIATZAREN 10ean amaituko da. 

Animatu parte hartzera, ZURE IRITZIAK BALIO DU!
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ETA ZU... nolakoa zara?
Zuri baliagarri zaizun konponbideak agian ez dio balioko zure bizilagunari …

SEXUA *

        Emakumea

 Gizona

 Besteak

ADINA *

16 urtetik behera

       16-30  urte

      31-45  urte

      46-65  urte

      66-80  urte

80 urtetik gora

LAN-EGOERA  * 

          Lanean Amurrion

          Lanean bailaran

              Lanean bailaratik kanpo

      Langabezian

 Ikaslea Erretiratua

  Etxeko lanak

  Besteak

Besteak

ETXEBIZITZAREN KOKAPENA  *

Amurrioko erdigunea - Kalea (hautazkoa) 

 Amurrioko auzoak (Bañuetaibar, Goikolarra, Alkinar, San Jose, San Roke, Larrabe, etab...)

Bailarako beste udalerri batzuk

             Administrazio Batzarrak

PERTSONA ETXEBIZITZAKO *

 Bakarrik
 Bikotea seme-
              alabarik gabe 
 Bikotea seme-
              alabekin

 Aita/Ama
             seme-alabekin

 Besteak

Besteak

LAN ORDUTEGIA  *

 Txandak

  Zatitua

 Trinkoa

 Asteburuak

Kontsumitzaile gisa bilatzen dut…*
Zerk motibatzen zaitu leku batean edo bestean erostera? (Hautatu GEHIEN identifikatzen 
zaituen aukera)

 Gertuko eta kon�antzazko tratua 

 Azkartasuna: dena denda berean 

 Erosotasuna: sofatik mugitu gabe ia

 Gangak, preziorik onenak 

 Kalitate/prezio harreman onena 

 Marka zehatz bat

Besteak

Amurrioko dendetan kontsumitzeko oztopoak  *
(Aukera bat baino gehiago marka ditzakezu)

 Denden ordutegia

 Aparkalekua herriko erdigunean

 Itzultze-politikak

 Aukera zabala produktuen eskaintzan 

Besteak

*Derrigorrezkoa



 Gertuko eta kon�antzazko tratua 

 Azkartasuna: dena denda berean 

*Derrigorrezkoa

ETA ZUK... non erosten duzu?*
Zein denda motatan egiten dituzu erosketak?

(Jarri produktu bakoitzari saltoki mota OHIKOENAREN zenbakia)

Bertako merkataritza1

Bertako supermerkatua  (Eroski,Berriak,DIA,Carrefour)4

Beste udalerriak: Laudio, Urduña, Artziniega,. 5

Bertako ekoizleen azoka (ostirala)2

San Anton azoka (ostirala)3

Bilboko erdigunea6

Kateak (Zara, Decathlon, Forum,Ikea, Media Markt,...)

7

Merkataritza-gunea (Bilbondo, Gorbeia,Boulevard,Max Center...)

8

Gasteizko erdigunea

9

Internet10

 Haragia

 Fruta/Barazkiak

 Beste elikagaiak

 Arropa, oinetakoak

 Osagarriak

 Haurren arropa, 
              oinetakoak

 Etxetresna 
               elektrikoak

           Kiroleko arropa, 
           oinetakoak

 Etxeko tresnak

 Mertzeria

           Burdindegia

           Arraina

           Ogia

           Garbiketa/drogeria

           Papera/liburuak

           Pastelak

           Kiroleko
           osagarriak

           Etxerako
           ehun-gaiak
           Altzariak/
           dekorazioa

 Lorategia

 Lentzeria

           Bitxiak

           Perfumeria/
           kosmetika

           Electronika/
           Informatika

Astelehen-ostiral goiza1

4

5

Astelehen-ostiral arratsaldea2

3

6

Igande goiza

7

8 Denbora libreetan (itxaroten, bidaian,…)

ETA ZUK... noiz erosten duzu?  *
(Asteko) Eguneko zein unetan egiten dituzu erosketak? 
(Jarri produktu bakoitzari ordutegiaren zenbakia )

Larunbat goiza

Larunbat arratsaldea

Eguerdiak

Gauak

9 Inoiz ez

 Beste elikagaiak

           Ogia

           Garbiketa/drogeria

           Papera/Liburutegia

             Pastelak

 Kiroleko arropa,
  oinetakoak

           Kiroleko
           osagarriak

           Altzariak/
           dekorazioa

           Bitxiak

 Haragia/Arraina/Fruta
 Barazkiak

 Arropa, oinetakoak, 
              lentzeria, osagarriak

 Haurren arropa, oinetakoak

 Etxeko ehun-gaiak, tresnak

 Mertzeria

 Etxetresna 
              elektrikoak

 Lorategia

           Burdindegia

           Electronika/
           Informatika

           Perfumeria/
           kosmetika



ETA ZUK… zer iritzi duzu Amurrioko merkataritzari buruz? * 
Bertako dendetan kontsumitzera bultzatzen zaituena eta bertan kontsumitzeari uztea eragiten 
dizuna.

Alderdi positiboak
Amurrioko merkataritzatik baloratzen duzuna, gustuko duzuna, ondo egiten dutela uste duzuna,...

Hobetu beharreko alderdiak edo erantzun gabeko beharrak
Zure ustez eskaini, hobetu edo aldatu dezaketena, gustuko ez duzuna, funtzionatzen ez duela uste 
duzuna… 

Eskerrik asko!

*Derrigorrezkoa

Ekainean egingo diren baterako sorkuntza-saioetan parte hartu nahi duzu?
Interesa baduzu, eman harremanetarako telefono-zenbaki bat:


