
Analiza ankiety dla młodzieży. W ankiecie uczestniczyło 103 osoby
pytanie 1 dziewcząt 51% chłopców 49%
pytanie 2 Wiek do 13 lat 13,50% wiek od 14-18 lat 86,50%

pytanie 3 Czy interesujesz się modelarstwem?  
Tak 36,90%
Nie 40,80%
Nie wiem 22,30%
Z ankiety wynika, że zaintersowanie modelarstwem w naszym przedziale wiekowym jest małe ale może to wynikać z niewielkiej dostepności takich usług na rynku krakowskim.

pytanie 4 Jaką/Jakimi dziedziną/dziedzinami modelarstwa jesteś zainteresowany/a?
Z ankiety wynika ze najwiekszym zaintersowaniem cieszyłyby się:
samochody 19%
Science-fiction 22%
statki 28%
zabawki 29%

pytanie 5 Ile kieszonkowego byłbyś/byłabyś w stanie przeznaczyć na warsztaty modelarskie?
Z ankiety wynika że młodzi ludzie chcą przeznaczyć na warsztay modelaskie powyżej 15 zł

pytanie 6 Ile czasu jesteś w stanie przeznaczyć na warsztaty modelarskie?
Z ankiety wynika że aż 62% ankietowanych chce przeznaczyć na warsztaty 1-2godz wolnego czasu

pytanie 7 Czy byłbyś/byłabyś zainteresowany/a warsztatami DIY -"Zrób to sam", które polegać będą na kreatywnym tworzeniu wymysłów własnej wyobraźni?
Z ankiety wynika ze az 69,9% ankietowanych jest zaintersowaych arsztatami DIY

pytanie 8 Czy byłbyś/byłaby zainteresowany/a warsztatami DzD -"Dzieci z dziadkami", które polegać będą na wspólnej, twórczej zabawie z dziadkami?
Z ankiety wynika ze 34% ankietowanych byłoby zanitersowanych warsztaymi DzD a 40,8% nie jest takimi warsztatmi zainteresowanych

pytanie 9 Czy byłabyś/byłbyś zainteresowana/y zakupem literatury dotyczącej modelarstwa?
Z ankiety wynika ze 56,3% ankietowanych nie jest zaintersowaych zakupem literatury modelaskiej

pytanie 10 Ile przeznaczyłabyś/przeznaczyłbyś na zakup literatury dotyczącej modelarstwa?
Z ankiety wynika ze 20,4% ankietowanych chce przeznaczyć na zakup literatury modelaskiej poniżej 25zł na. 18,4% chce przeznaczyć 25-50zł a 5,8% 50-100zł i tylko 1% powyżej 100zł.  

Wnioski:
Zainterstowanie dzieci i młodzieży tym rodzajem spędzania wolnego czasu jest duże. Chcą na to przeznaczyć nawet 2 godziny tygodniowo.Natomiast niewielkie zainteresowanie zakupem literatury modelaskiej wynika z niewielkich funduszy, którymi dysponują.

 Analiza ankiety dla dorosłych. W ankiecie uczestniczyło 49 osób
pytanie 1 kobiet 51% mężczyzn 49%

pytanie 2  69,5%ankitowanych są to osoby pracujące

pytanie 3 Ile Pan/Pani ma lat
19-60 lat 87,80% Powyżej 60 lat 12,20%

pytanie 4 Czy interesuje się Pani/Pan modelarstwem
Tak 46,90%
Nie 51%
Obecnie już nie 2%



pytanie 5 Jaką/Jakimi dziedziną/dziedzinami modelarstwa jest Pan/Pani zainteresowany/a?
Lotnictwo 30,60%
Pojazdy militarne 20,40%
Kolejnictwo 18,40%
Zabawki 18,40%

pytanie 6 Czy byłaby/byłby Pani/Pan zainteresowana warsztatami modelarskimi dla dzieci?
Tak 69,40%

Nie 30,60%

pytanie 7 Ile środków finansowych byłaby/byłby Pani/Pan w stanie zainwestować w warsztaty modelarskie?
Z ankiety wynika, że 40,8% ankietowanych przeznaczyłoby na warsztaty modelarskie powyżej 20 zł

pytanie 8 Ile czasu jest Pani/Pan w stanie przeznaczyć na warsztaty modelarskie dla dzieci?
Z ankiety wynika, że 65,3% ankietowanych na zajęcia przeznaczyłoby 1-2h 

pytanie 9 Czy byłaby/byłby Pani/Pan zainteresowana/y warsztatami DIY -"Zrób to sam", które polegać będą na kreatywnym tworzeniu wymysłów własnej wyobraźni?
Z ankiety wynika, że 83,7% ankietowanych jest zainteresowanych zajęciami DIY

pytanie 10 Czy byłaby/byłby Pani/Pan zainteresowana/y warsztatami DzD -"Dzieci z dziadkami", które polegać będą na wspólnej, twórczej zabawie dziadków i wnuków?
Z ankiety wynika, że 59,2% ankietowanych jest zainteresowanych zajęciami DzD

pytanie 11 Jak często byłaby/byłby Pani/Pan zainteresowany/a uczestnictwem dziecka w zajęciach modelarskich?
Z ankiety wynika, że 49% uczestniczyłoby raz w tygodniu

pytanie 12 Czy byłaby/byłby Pani/Pan zainteresowana/y zakupem literatury dotyczącej modelarstwa?
Z ankiety wynika, że 53,1% nie byłoby zainteresowanych zakupem literatury dotyczącej modelarstwa, a 32,7% jest zainteresowanych

pytanie 13 Ile przeznaczyłaby/przeznaczyłby Pani/Pan na zakup literatury dotyczącej modelarstwa?
Z ankiety wynika, że 28,6% na zakup literatury dotyczącej modelarstwa przeznaczyłoby 25-50 zł

WNIOSKI

Z ankiety wynika, ze zarówno dorosli jak i dzieci w duzym procencie sa zaintersowanie taką formą wypoczynku.                                                                                     
Dorosli chcieliby spedzic wiecej czasu z dziecmi na zaroponowanych przez nas warsztatach. Jest widoczna róznica w 
zaintersowaniu poszczególnymi dziedzinami modelastwa ale to akurat moze byc tworcze. Co wazne, z ankiety dla dzieci i 
młozieży wynika, ze 34%% ankietowanych byłoby zanitersowanych warsztaymi DzD a 40,8% nie jest takimi warsztatmi 
zainteresowanych. Natomiast z ankiety dla dorosłych wynika, że 59,2% ankietowanych jest zainteresowanych zajęciami DzD. 
Jest wiec duza szansa na miedzypokoleniową tworczą, zabawę.                                                                                                                                                            
Analiza i wyniki ankiety wskazują, ze dobrze okreslilsmy grupe docelowa, a co za tym idzie, nasza oferta bedzie spełniała ich 
oczekiwania. Wiemy z analizy rynku, ze firm oferujacych tak szeroka oferte jak nasza, jest mało. To dla nas szansa. Ilosc 
wypelnoionych ankiet rowniez potwierdza, ze tego typy oferta ma duze zapotrzebowanie wsrod dorosłych i mlodzieży.


