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Έκδοση 2 - 10/10/2016 

 

 

Ο Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης στην προσπάθειά του για την παροχή καλύτερων 
και ποιοτικότερων υπηρεσιών προς το κοινό του, ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την συλλογή των 
απόψεών σας σχετικά με τις γενικές υπηρεσίες του και το καλλιτεχνικό πρόγραμμα.  Η καταγραφή 
των απόψεών σας μέσω το παρόντος ερωτηματολόγιου θα βοηθήσει το Μέγαρο να ανταποκριθεί 
καλύτερα στην αποστολή του. 

Σας παρακαλούμε να διαθέσετε λίγα λεπτά για να συμπληρώσετε το παρόν ερωτηματολόγιο ανώνυμα. 
Αν το επιθυμείτε μπορείτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στο τέλος της σελίδας για την 
περίπτωση που θα είναι σκόπιμη μια μελλοντική επαφή μαζί σας για ανταλλαγή απόψεων. 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την βοήθειά σας. 

Η διοίκηση του Μεγάρου   

 
   

Ημερομηνία συμπλήρωσης: 
 

 
1.  Πληροφορίες για εσάς:      

Φύλλο  Ηλικιακή ομάδα  Εκπαίδευση 

Α Γ  Έως 18   Απόφοιτος δευτεροβάθμιας   
   19-30   Σπουδαστής – φοιτητής   
   31-42   Απόφοιτος τριτοβάθμιας  
   43-54   Μεταπτυχιακές σπουδές   
   55 και άνω       

 
2.  Αξιολόγηση του Μεγάρου:      
Στον παρακάτω πίνακα παρακαλούμε επιλέξτε ( √ ) το κατάλληλο τετραγωνάκι για να χαρακτηρίσετε την επίδοση του Μεγάρου 
ως προς τα σημεία αξιολόγησης που αναφέρονται. 

 Κριτήριο αξιολόγησης Επίδοση του Μεγάρου 
  Εξαιρετική Καλή Μέτρια Ελλιπής Απαράδεκτη 

1 Σχέση ποιότητας-τιμής στις παραστάσεις που παρακολουθήσατε      
2 Ποιότητα εξυπηρέτησης – ευγένεια προσωπικού στα εκδοτήρια      
4 Ποιότητα εξυπηρέτησης – ευγένεια προσωπικού στην ταξιθεσία      
5 Άνεση θέσεων στην αίθουσα συναυλιών       
6 Ακουστική στην αίθουσα συναυλιών      
7 Ευκολία πρόσβασης στο κτήριο του Μεγάρου (κυκλοφορία – parking)      
 

Από ποια πηγή μαθαίνετε συνήθως το 
καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Μεγάρου; 

 Η γνώμη σας για το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Μεγάρου;  
Ποια είδη εκδηλώσεων προτιμάτε (πχ opera, ρεσιτάλ, μπαλέτο, κλπ); 
Υπάρχει κάποιο είδος που θα θέλατε να περιλαμβάνεται πιο συχνά στο 
πρόγραμμα;    Σχολιάστε ελεύθερα. 

1 Από το συνοπτικό πρόγραμμα     

2 Από το ραδιόφωνο    

3 Από τις έντυπες διαφημίσεις     

4 Από το διαδίκτυο   

5 Από τις αφίσες    

6 Από γνωστούς/ φίλους   

7 Άλλο:   
 

 
Η γενική συνολική σας γνώμη για το Μέγαρο με άριστα το 10 ;  

 
     

 

Αν επιθυμείτε να έρθουμε σε επαφή μαζί σας για μια ανταλλαγή 
απόψεων στο μέλλον συμπληρώστε εδώ τα στοιχεία σας.  
Το όνομα και το τηλέφωνό σας αρκούν.   

 

 


