ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΝΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ WEB -TV ΤΗΣ ΟΤΟΕ
Δημογραφικά Στοιχεία Ερωτώμενου:
1. Φύλο : Γυναίκα ☐

Άνδρας ☐

2. Γεννηθήκατε μεταξύ:
1945-1960 ☐
1961-1980 ☐
1981-2000 ☐
3. Οικογενειακή κατάσταση
Έγγαμος ☐
Άγαμος ☐
4. Τόπος Εργασίας

(προσδιορίστε μόνο την πόλη ) _____________________________

5. Τόπος Κατοικίας (προσδιορίστε μόνο την πόλη) ______________________________
6. Πόσο συχνά περιηγείστε στο Διαδίκτυο και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης για την ενημέρωσή
σας ή την ψυχαγωγία σας;
Α. Κάθε μέρα/ περισσότερο από 1 ώρα ☐
Β. Κάθε μέρα / 30’ - 1 ώρα ☐
Γ. 2-3 φορές την βδομάδα ☐
Δ. Ασχολούμαι με το Διαδίκτυο πολύ λίγο ☐
Ε. Δεν ασχολούμαι με το διαδίκτυο ☐
7. Ποιό μέσο επιλέγετε συστηματικά για την ενημέρωση και πληροφόρησή σας;
(Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερα του ενός)
Α. Τηλεόραση ☐
Α.1 Περιφερειακής Εμβέλειας ☐
Α.2 Πανελλήνιας Εμβέλειας ☐
Β. Ραδιόφωνο ☐
Β.1 Περιφερειακής Εμβέλειας ☐
Β.2 Πανελλήνιας Εμβέλειας ☐
Γ. Ενημερωτικές /ψυχαγωγικές ιστοσελίδες ( sites)στο Διαδίκτυο ☐
Δ. Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης ( facebook , twitter, LinkedIn , Instagram κ.λ.π) ☐
Ε. Έντυπος τύπος ☐

8. Γνωρίζετε ως μέσο ενημέρωσης και επικοινωνίας την Διαδικτυακή Τηλεόραση (WEB-TV);
ΟΧΙ ☐

ΝΑΙ ☐

9. (Αν απαντήσατε θετικά στην προηγούμενη ερώτηση) , Παρακολουθείτε προγράμματα
Διαδικτυακής Τηλεόρασης (WEB –TV) ;
Καθόλου ☐

Σπάνια ☐

Μερικές Φορές ☐

Συστηματικά ☐

10. Σε τι βαθμό σας καλύπτει η ενημέρωση και πληροφόρηση του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου σε
σχέση με τον επαγγελματικό σας κλάδο;
Καθόλου ☐

Λίγο ☐

Μέτρια ☐

Πολύ ☐

11. Θα επιθυμούσατε μια έγκυρη και στοχευμένη ενημέρωση και πληροφόρηση σε σχέση με τον
επαγγελματικό σας κλάδο;
Καθόλου ☐

Λίγο ☐

Μέτρια ☐

Πολύ ☐

12. Πως αξιολογείτε την πρωτοβουλία της ΟΤΟΕ να δημιουργήσει Διαδικτυακή Τηλεόραση
(WEB -TV);
Πολύ Θετική ☐

Θετική ☐

Αδιάφορη ☐

Αρνητική ☐

13. Κατατάξετε με σειρά προτίμησης από το 1 μέχρι το 7(με σειρά προτεραιότητας το 1) κλαδικά
θέματα, που θα θέλατε μια πρόσθετη ενημέρωση:
Εργασιακές Σχέσεις

______

Ασφαλιστικό (Συνταξιοδοτικό-Υγεία)

______

Γενικά Θέματα Χρηματοπιστωτικού τομέα

______

Συνδικαλιστικά θέματα

______

Οικονομικά Θέματα

______

Διεθνή Θέματα του κλάδου

______

14. Θα σας ενδιέφερε κάποιο άλλο κλαδικό θέμα που δεν περιλαμβάνετε στην πιο πάνω ερώτηση και
που θα το κατατάσσατε;
___________________________________________

15. Θα σας ενδιέφερε να αξιοποιηθεί η WEB- TV της ΟΤΟΕ και σε άλλα πεδία επικοινωνίας κι
ενημέρωσης και ποιες θεματικές ενότητες θα προτείνατε να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμά της;
Α. Επιμόρφωση ☐
Β. Πολιτισμός ☐
Γ. Κοινωνικά Θέματα ☐

Δ. Επιστημονικά Θέματα / Τεχνολογία ☐
Ε. Άλλο ( Προσδιορίστε) __________________________________

16. Εάν η λειτουργία της WEB -TV της ΟΤΟΕ καλύψει τις προσδοκίες σας θα την συστήνατε σε
συναδέλφους σας;
ΟΧΙ ☐
ΝΑΙ ☐

17. Θα επιθυμούσατε να λαμβάνετε στο προσωπικό σας e-mail ενημερώσεις (newsletter) σχετικά με το
πρόγραμμα της WEB TV-ΟΤΟΕ ή και για άλλες δράσεις και εκδηλώσεις της OTOE;
ΟΧΙ ☐
ΝΑΙ ☐ E-mail: __________________________________
18. Εάν επιθυμείτε, εκφράστε οποιαδήποτε σχόλιο ή τη γνώμη σας σε σχέση με την νέα προσέγγιση
επικοινωνίας της WEB TV της ΟΤΟΕ.

_____________________________________________________________________________________

Παρακαλούμε να επιστραφεί το αργότερο έως τις 13/03/2017.
Σας ευχαριστούμε

