
1. Jak ocenia Pan(i) Czechowice-Dziedzice?

2. Z czym kojarzą się 
Panu/i Czechowice-
Dziedzice?

3. Z jakimi kolorami kojarzą się Panu/i 
Czechowice-Dziedzice?

4. Czechowice-Dziedzice to Pana/i zdaniem miejsce:
biznesu i inwestycji

kultury

sportu i rekreacji

turystyki

nauki i edukacji

handlu i usług przyjazne do mieszkania

rozrywek i życia nocnego

5. Co najbardziej podoba się Panu/i w Czechowicach-Dziedzicach:
ogólny wygląd, estetyka miasta

infrastruktura komunikacyjna, drogi

miejsca sportu i wydarzenia sportowe

miejsca i wydarzenia związane z kulturą

targowiskodobra atmosfera i gościnność mieszkańców
inne - 
jakie? >

6. Proszę dokończyć następujące zdania:

a) Warto zamieszkać w Czechowicach-Dziedzicach, ponieważ:

b) Warto odwiedzić Czechowice-Dziedzice, ponieważ:

c) Warto zainwestować w Czechowice-Dziedzice, ponieważ:

7. Czy uważa Pan(i), że wizerunek  
Czechowic-Dziedzic w Euroregionie Beskidy jest:

8. Na jakie elementy promocji Czechowic-Dziedzic zwrócił(a) Pan(i) ostatnio uwagę?
bilboardy, tablice ogłoszeniowe informacje w radiu informacje w telewizji

informacje w internecie informacje w prasieimprezy kulturalne

imprezy sportowe inne - 
jakie? >

9. Jak ocenia Pan(i), dotychczasowe 
działania promocyjne Czechowic-Dziedzic?

10. Za pomocą jakiego symbolu powinny promować się Czechowice-Dziedzice?
herbu logotypu inne - 

jakie? >

11. Jaki gadżet, maskotka Pana/i zdaniem 
najlepiej promowałby Czechowice-Dziedzice?

PŁEĆ: WIEK:

WYKSZTAŁCENIE:

STATUS:

ZAMIESZKAŁY/A:

 jeśli poza gminą Czechowice-Dziedzice, 
 proszę podać miejscowość:

Szanowni Państwo, niniejsza ankieta realizowana jest na potrzeby 
opracowania Programu Promocji Czechowic-Dziedzic w Euroregionie 
Beskidy na lata 2012-2017, realizowanego w ramach projektu pn. „Jak 
cię widzą tak cię piszą – Identyfikacja Wizualna Czechowic-Dziedzic w 
Euroregionie Beskidy”  współfinansowanego ze środków UE i budżetu 
państwa. Projekt realizowany jest w partnerstwie z miastem Orlova (Czechy).
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 jeśli poza gminą Czechowice-Dziedzice,
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