
Příloha 1 

Dotazník – zákaznický klub 
 

1) Využíváte program slev zákaznického klubu Brněnka? 
a. Ano, využívám 
b. Nevyužívám, ale vím o něm 
c. Nevím o něm, ale pokud by se mi líbil, tak bych jej rád(a) zkusil(a) 

2) V případě, že nemáte zájem o program slev zákaznického klubu, jaký je k tomu 
váš hlavní důvod? 

a. Odměny nejsou dostatečně motivační 
b. Nenakupuji zde tak často 
c. Jiné důvody__________________________ 

3) Jak často nakupujete v prodejně Brněnky na ulici Purkyňova? 
a. Každý den 
b. 3-5x týdně 
c. 1-2x týdně 
d. Méně než 1x týdně 
e. Velmi výjimečně (1x měsíčně) 

4) Jakou částku průměrně utratíte za 1 nákup v obchodě Brněnka na ulici 
Purkyňova? 

a. Méně než 100,- Kč 
b. 100-150,- Kč 
c. 150-200,- Kč 
d. Více než 200,- Kč 

5) V případě využití klubového programu, motivoval by vás více dárek nebo sleva 
na zboží? 

a. Dárek zadarmo 
b. Jednorázová sleva na nákup 
c. Sleva na vybrané zboží v rámci klubového programu 
d. Poukázky na slevu na nákup 
e. Slevy na nákup u jiných firem (partnerů) v nepotravinářském průmyslu 

6)  Slevy na jaký typ sortimentu byste si představoval(a)? 
a. Potravinářské výrobky 
b. Nepotravinářské výrobky 
c. Drogistické zboží 
d. Jiné________________ 

7) Vyhovuje Vám nastavení bodové hranice na slevy zákaznického klubu u 
současné nabídky zboží? 

a. Ano, zcela mi vyhovuje 
b. Ano, vyhovuje mi částečně 
c. Ne, nevyhovuje mi 

8) V jakých jiných prodejnách s potravinami ještě nakupujete? Jste zapojen(a) do 
jejich věrnostního programu? Pokud ano, tak proč? 

 
9) Jste: 

a. Muž 
b. Žena 

 



10) Je vám: 
a. Méně než 26 let 
b. 26-50 let 
c. 50 a více let 

 



 

Příloha 2 

Dotazník - spokojenost zákazníků s nabídkou a službami 
bufetu 

 
1) Navštívil(a) jste někdy bufet společnosti Brněnka na ulici Purkyňova? 

a. Ano, chodím zde jíst velmi často 
b. Ano, jím zde příležitostně 
c. Nikdy jsem tam nebyl(a) 

2) Jste spokojen(a) s nabídkou bufetu? 
a. Ano, nabízené jídlo i pití mi vyhovuje 
b. Jsem spokojen(a) částečně 
c. Chybí mi nabídka nějakého jídla nebo nápoje. Kterého? 

__________________ 
3) Jste spokojen(a) s cenami v bufetu? 

a. Ano, nabídka jídel i pití je za nízkou cenu 
b. Ano, ceny považuji za adekvátní 
c. Ano, u většiny jídel a potravin je cena vyhovující 
d. Většina jídel a nápojů by mohla být levnější 

4) Jak jste spokojen(a) s obsluhou bufetu? 
a. Jsem plně spokojen(a) 
b. Jsem spokojen(a) částečně 
c. Stalo se mi, že jsem měl nějaký problém. Jaký?____________________ 
 

5) Jak jste spokojen(a) s kvalitou jídla a pití? 
a. Kvalita je výborná 
b. Kvalita je průměrná 
c. Kvalita je špatná 

6) Víte o možnosti věrnostního programu, který nabízí možnost výběru nabízeného 
menu zdarma v bufetu? 

a. Ano 
b. Ne 

7) Využil(a) jste někdy možnosti jídla zdarma v bufetu? Pokud ano, jak často? 
a. Ano, možnosti využívám pokaždé, když mám dostatečný počet bodů 
b. Ano, využívám možnosti, ale body používám i jiným způsobem 
c. Ne, menu zdarma jsem v bufetu ještě neměl(a) 

8) Jaké je podle Vás hlavní pozitivum, popř. negativum bufetu? 
9) Jste: 

a. Muž 
b. Žena 

10) Je vám: 
a. Méně než 26 let 
b. 26-50 let 
c. 50 a více let 

 


