Ankieta telefoniczna wśród uczestników (± 6 miesięcy po prezentacji)
WYTYCZNE:
Przed wykonaniem telefonu zawsze należy przejrzeć wcześniejsze opinie uczestnika i uwzględnić je w planie rozmowy.
Można na przykład opuścić pytanie, na które uczestnik już odpowiedział, albo zapytać go o dodatkowe informacje.

ZACZNIJ OD KRÓTKIEGO WPROWADZENIA:
Na początku wyjaśnij, w jakich celach przeprowadzasz ankietę telefoniczną (dlaczego kontaktujesz się z uczestnikiem?)
Wymień termin i tytuł prezentacji, o której chcesz porozmawiać
Uspokój uczestnika, wyjaśniając, że interesują Cię tylko jego wrażenia z tej demonstracji,
nie ma złych odpowiedzi, a uczestnik nie jest w żaden sposób oceniany.

1. Jakiemy tematowi było poświęcone to wydarzenie?

2. Czy uważa Pan(i), że udało się Panu(-i) wynieść coś z tego
wydarzenia?

Tak
2.1. Co takiego?
2.2. Czy przychodzi Panu(-i) na myśl, co mogłoby uczynić to wydarzenie (jeszcze) bardziej interesującym dla Pana(-i)?
Nie
2.3. Czy przychodzi Panu(-i) na myśl, co mogłoby uczynić to wydarzenie bardziej interesującym dla Pana(-i)?

3. Czy to wydarzenie pozwoliło Panu(-i) rozpocząć współpracę
lub wejść w kontakt z jakąś organizacją i/lub innymi
uczestnikami (na przykład dlatego, że w trakcie wydarzenia,
kolejnych inicjatyw lub innych działań w ramach programu
udało się Panu(-i) poznać osobę, z ktorą wymienia się Pan(i)
teraz informacjami)?

Tak
3.1. W jaki sposób utrzymuje Pan(i) tę relację / ten kontakt?
3.2. Z kim utrzymuje Pan(i) kontakt?
3.3. Czy znał(a) Pan(i) te osoby przed udziałem w wydarzeniu?
Nie
3.4. Dlaczego Pana(-i) zdaniem nie nawiązał(a) Pan(i) żadnych trwałych kontaktów w trakcie wydarzenia?

FARMDEMO – Ankieta telefoniczna po wydarzeniu | 1

Autorka: Hanne Cooreman

4. Czy po udziale w wydarzeniu szukał(a) Pan(i) dodatkowych
informacji na temat, któremu było ono poświęcone?

Tak
4.1. Dlaczego?
4.2. Gdzie?
4.3. Jakich dokładnie informacji Pan(i) szukał(a)?
Nie
4.4. Dlaczego nie?

5. Czy uczstniczył(a) Pan(i) w innym wydarzeniu poświęconym
demonstracjom lub zamierza Pan(i) wziąć udział w takim
wydarzeniu w ciągu najbliższego roku?

Tak
5.1. Dlaczego?
5.2. Jaki był lub będzie temat tego wydarzenia?
Nie
5.3. Dlaczego nie?

6. Czy pod wplywem udziału w wydarzeniu poświęconym
demonstracjom wprowadził(a) Pan(i) jakieś zmiany lub
nowe rozwiązania (w swoim gospodarstwie) lub zamierza ja
wprowadzić?

Tak
6.1. Co dokładnie?

6.2. Co konkretnie skłoniłp Pana(-ią) do tych zmian?
6.3. Czy dostrzega już Pan(i) jakieś efekty wprowadzonych w gospodarstwie zmian?
Jeśli tak, to jakie?
Jeśli nie, to jakich efektów oczekuje Pan(i) w przyszłości?

Nie
6.4. Dlaczego nie?
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7. Czy jest Pan(i) osobą, która sporo rozmawia z innymi na temat
możliwych innowacji w rolnictwie, czy raczejh nie?
8. Czy opowiadał(a) Pan(i) komuś o tej demonstracji?

Tak
8.1. Kim są osoby, którym opowiadał(a) Pan(i) o tej demonstracji? (UWAGA: nie należy pytać o imiona i nazwiska, chodzi raczej o
profil tych osób. Jeśli uczestnik sam nie powie, kim zajmują się te osoby (jakie pełnią funkcje), należy go o to dopytać)

8.2. Co o demonstracji powiadział(a) Pan(i) tym osobom?
Nie
8.3. Dlaczego nie?
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