PECOS4SMEs
Δξσηεκαηνιόγην Καηαλαισηώλ

Το ζσέδιο αςηό σπημαηοδοηήθηκε με ηην ςποζηήπιξη ηηρ Εςπωπαϊκήρ Επιηποπήρ. Η παπούζα
δημοζίεςζη δεζμεύει μόνο ηον ζςνηάκη ηηρ και η Επιηποπή δεν εςθύνεηαι για ηςσόν σπήζη
ηωνπληποθοπιών πος πεπιέσονηαι ζε αςηήν.

Η παξνύζα έξεπλα απνηειεί κέξνο ησλ ελεξγεηώλ ηνπ έξγνπ PECOS4SMEs θαη ζθνπό έρεη
λα ζπγθεληξώζεη ηηο απόςεηο ησλ θαηαλαισηώλ αλαθνξηθά κε ην ειεθηξνληθό εκπόξην.
1.Παξαθαινύκε πξαγκαηνπνηήζηε ηελ επηινγή πνπ ζαο αληηπξνζσπεύεη ζε θάζε κηα από
ηηο παξαθάησ ιίζηεο:
Χώξα









Βέιγην
Κύπξνο
Διιάδα
Ιηαιία
Οιιαλδία
Πνισλία
Η.Β.
Άιιε

Φύιν
 Άξξελ
 Θήιπ

Ηιηθηαθή Οκάδα





20 - 35
36 - 50
51 - 65
>65

Αλ έρεηε επηιέμεη "Άιιε" ζηελ ιίζηα "Φώξα", παξαθαινύκε
πξνζδηνξίζηε:
2. Πξαγκαηνπνηείηε αγνξέο από ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα;
Ναη- Καηα κέζν όξν κηα θνξά ην ρξόλν (Αλ «Ναη» παξαθαινύκε πξνρσξήζηε ζηελ Εξ. 5)
Ναη- Καηα κέζν όξν κηα θνξά ην κήλα (Αλ «Ναη» παξαθαινύκε πξνρσξήζηε ζηελ Εξ. 5)
Ναη- Καηα κέζν όξν κηα θνξά ηε βδνκάδα (Αλ «Ναη» παξαθαινύκε πξνρσξήζηε ζηελ Εξ. 5)
Ναη- Καηα κέζν όξν παξαπάλσ από κηα θνξά ηε βδνκάδα (Αλ «Ναη» παξαθαινύκε πξνρσξήζηε
ζηελ Εξ. 5)

Όρη (Αλ «Όρη» παξαθαινύκε πξνρσξήζηε ζηελ Εξ. 3)

3. Αλ ε απάληεζε ζηελ πξνεγνύκελε εξώηεζε είλαη «Όρη», ηόηε πνηα από ηα παξαθάησ
απνηεινύλ εκπόδηα γηα εζάο;
Η ηζηνζειίδα δελ έρεη ειιεληθό κελνύ
Γελ έρσ εύθνιε πξόζβαζε ζην Ίληεξλεη
Γελ έρσ θαιέο δεμηόηεηεο πιεξνθνξηθήο
Με απαζρνιεί ηδηαίηεξα ε δηαξξνή ησλ πξνζσπηθώλ κνπ δεδνκέλσλ
Γελ έρσ πηζησηηθή θάξηα
Αλεζπρώ γηα ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο όηαλ πξαγκαηνπνηώ αγνξέο κε δηαθνξεηηθό λόκηζκα
Αλεζπρώ κήπσο πέζσ ζύκα απάηεο
Γελ έρσ εκπηζηνζύλε ζηηο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο κέζσ Ίληεξλεη (π.ρ. κε αζθαιείο πιεξσκέο)
Γελ μέξσ ηη ζα έπξεπε λα θάλσ ζε πεξίπησζε πνπ παξαιάκβαλα ειαηησκαηηθά πξντόληα
Με απαζρνινύλ νη θαζπζηεξήζεηο ζηνλ ρξόλν παξάδνζεο ηνπ πξντόληνο
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Πξνηηκώ λα ςσλίδσ απν θπζηθά θαηαζηήκαηα (π.ρ. γηα λα δνθηκάδσ θάηη πξηλ ην αγνξάζσ)
Γελ είλαη ζαθείο νη όξνη θάησ από ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηείηαη ε ππεξεζία (π.ρ. πνιηηηθή
επηζηξνθώλ)
Άιιν (παξαθαινύκε πξνζδηνξίζηε)

4. Αλ απαληήζαηε «Όρη» ζηελ δεύηεξε εξώηεζε, ζα ήζαζηαλ πην αλνηρηνί ζηελ ηδέα ησλ
δηαζπλνξηαθώλ αγνξώλ, αλ [νη ίδηνη θαλόλεο πνπ ηζρύνπλ ζηελ Επξσπατθή Έλσζε, δελ
έρεη ζεκαζία αλ είλαη ζηελ Ειιάδα ή ζην εμσηεξηθό] ηζρύζνπλ θαη ζε ηέηνηνπ είδνπο
ζπλαιιαγέο, αλεμαξηήησο ηεο ηνπνζεζίαο ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν
πξνκεζεπηήο;
Ναη
Όρη
Αλ θαηεπζπλζήθαηε ζε απηήλ ηελ εξώηεζε ζαο επραξηζηνύκε γηα ηηο απαληήζεηο ζαο,
παξαθαινύκε πξνρσξήζηε ζηελ ηειεπηαία ζειίδα.
5. Καηαλνείηε ηη ζεκαίλεη ν όξνο «θξππηνγξάθεζε 128/256 bit»;
Ναη
Όρη

6. Αλ απαληήζαηε «Ναη» ζηελ πξνεγνύκελε εξώηεζε, ε νπνία κέζνδν θξππηνγξάθεζεο
ζεσξείηε όηη είλαη ε αζθαιέζηεξε;
Η θξππηνγξάθεζε 128 bit
Η θξππηνγξάθεζε 256 bit
7. Γλσξίδεηε πώο λα ιάβεηε πιεξνθόξεζε θαη ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηηο δηαζπλνξηαθέο
αγνξέο ζηελ Επξσπατθή Έλσζε;
Ναη
Όρη

8. Από πνηεο από ηηο παξαθάησ ρώξεο ηεο ΕΕ πξαγκαηνπνηήζαηε ειεθηξνληθέο αγνξέο ηα
ηειεπηαία 3 ρξόληα;
Βέιγην
Κύπξνο
Διιάδα
Ιηαιία
Οιιαλδία
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Πνισλία
Ηλσκέλν Βαζίιεην
Άιιε (Παξαθαινύκε πξνζδηνξίζηε πνηα):
9. Πνηα από ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά ζεσξείηε ζεκαληηθά όηαλ πξαγκαηνπνηείηε
ειεθηξνληθέο αγνξέο; <0: Καζόινπ Σεκαληηθό - 5: Πνιύ ζεκαληηθό>:
0
1
2
3
4
I. Αζθαιείο ηξόπνη πιεξσκήο κέζσ
αμηόπηζησλ θνξέσλ

5

II. Γηαθαλείο δηαδηθαζίεο θαη πνιηηηθή
επηζηξνθώλ
III. Δμππεξέηεζε
IV. Δπθνιία ρξήζεο ηεο ηζηνζειίδαο
αγνξώλ
V. Κξηηηθέο πειαηώλ
VI. Δληνπηζκόο παξαγγειίαο
VII. Μάξθεο πξντόλησλ
VIII. Πξνζθνξέο
IX. Τηκέο
X. Φξόλνο παξάδνζεο
XI. Τξόπνη απνζηνιήο
XII. Άιιν (παξαθαινύκε δηεπθξηλίζηε)

10. Καηά ηελ επηθνηλσλία ζαο κε πξνκεζεπηέο εμσηεξηθνύ, πόζν ζεκαληηθά είλαη ηα
παξαθάησ κέζα επηθνηλσλίαο γηα εζάο; <0: Καζόινπ Σεκαληηθό - 5: Πνιύ ζεκαληηθό>:
0

1

2

3

4

I. Σύγρξνλε ζπδήηεζε (Online
Chat)
II.
Τειέθσλν
αξηζκόο)

(θαλνληθόο

III. Τειέθσλν (ρσξίο ρξέσζε)
IV.
Τειέθσλν
θιήζεο)

(επηζηξνθή

V. Email
VI. Φόξκα Δπηθνηλσλίαο
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VII. Skype
VIII. Άιιν (παξαθαινύκε δηεπθξηλίζηε):
11. Πνηα ζηνηρεία ηεο ηζηνζειίδαο είλαη ζεκαληηθά γηα εζάο όηαλ πξαγκαηνπνηείηε αγνξέο
από έλα ειεθηξνληθό θαηάζηεκα ηνπ εμσηεξηθνύ; <0: Καζόινπ Σεκαληηθό - 5: Πνιύ
ζεκαληηθό>:
0
1
2
3
4
I. Σθξαγίδεο Δκπηζηνζύλεο/Trust Seals (νη Σθξαγίδεο
Δκπηζηνζύλεο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα δείμνπλ όηη νη
ζπλαιιαγέο εθηεινύληαη κε αζθάιεηα)
II. Η ηζηνζειίδα λα έρεη επαγγεικαηηθή εκθάληζε
III. Δύθνιε πξόζβαζε ζε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε
πξντόληα, ππεξεζίεο θαη ηηκέο
IV. Σπζηήκαηα αληακνηβήο ηαθηηθώλ πειαηώλ
V. Λίζηα επηζπκεηώλ αγνξώλ (Wish List)
VI. Δηδνπνηήζεηο εθπηώζεσλ ή πξνζθνξώλ
VII. Δλεκεξσηηθό Γειηίν
VIII. Δμαηνκηθεπκέλεο ζπζηάζεηο αγνξώλ
IX. Φόξνπκ ζπδεηήζεσλ
X. Παξνπζία κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο
XI. Σαθήο θαη γξήγνξε πινήγεζε (π.ρ. αγνξά κε έλα θιηθ)
XII. Κξηηηθέο πειαηώλ ζε πξντόληα πνπ έρνπλ αγνξάζεη
XIII. Υπεξεζίεο ζύγθξηζεο ηηκήο
XIV. Υςειή θαηάηαμε ηνπ ειεθηξνληθνύ θαηαζηήκαηνο ζε
απνηειέζκαηα κεραλώλ αλαδήηεζεο
XV. Πνηθηιία κεζόδσλ πιεξσκήο
XVI. Άιιν (παξαθαινύκε δηεπθξηλίζηε)

12. Αλ ε πνηθηιία κεζόδσλ πιεξσκήο είλαη έλα θξηηήξην γηα λα πξαγκαηνπνηήζεηε
ειεθηξνληθή αγνξά από πξνκεζεπηή εμσηεξηθνύ, ηόηε πνηα (εο) κέζνδνο (νπο) πιεξσκήο
πξνηηκάηε;
Πηζησηηθή θάξηα
Υπεξεζία Paypal
Επωηημαηολόγιο Καηαναλωηών
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Πιεξσκή θαηά ηελ παξαιαβή
Φξεσζηηθή θάξηα
Άιιν (παξαθαινύκε δηεπθξηλίζηε):

13. Θα πξαγκαηνπνηνύζαηε κηα αγνξά από έλα ειεθηξνληθό θαηάζηεκα ηνπ εμσηεξηθνύ,
πνπ δελ ζα ηθαλνπνηνύζε επαξθώο ηα πνηνηηθά ζαο θξηηήξηα, αλ είρε ρακειόηεξεο ηηκέο;
Ναη
Όρη
Πνηόο είλαη ν θύξηνο ιόγνο γηα ηελ απάληεζε ζαο;

Σαο επραξηζηνύκε πνπ ζπκπιεξώζαηε ηελ έξεπλα.
Με δηζηάζεηε λα επηθνηλσλήζεηο καδί καο γηα ηηο ηπρόλ παξαηεξήζεηο ή ππνδείμεηο.
Γηα νπνηαδήπνηε επηπιένλ πιεξνθνξία παξαθαινύκε επηθνηλσλήζηε καδί καο ζην ειεθηξνληθό
ηαρπδξνκείν info@pecos4smes.eu ή επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα καο www.pecos4smes.eu
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