ANALIZA ANKET NARODNO ZABAVNEGA ABONMAJA
Ankete o sezoni 2014/2015 smo poslali 303 abonentom, od katerih je v analizi sodelovalo
dobrih 27%, torej 82 udeležencev.
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Zanimalo nas je, kako v celoti ocenjujete naš izbor narodno zabavnega abonmaja, kar se je
pokazalo kot odlično v 63%. Od tistih, ki ste odgovarjali na vprašanje o najljubšem koncertu,
ste v 33% ocenili, da vam je bil najbolj všeč 2. koncert (Modrijani, Slovenski zvoki, Marko
Pezdirc), sledi mu 3. koncert (Spev, Slovenski muzikantje, Kvatropirci), z najmanj točkami
pa ste ocenili 1. koncert (Novi spomini, Donačka, Darja Gajšek, Blaž Švab), in sicer v 11,8%.
Možno je bilo označiti več odgovorov.
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Želeli smo izvedeti, kaj vas na koncertih najbolj pritegne. Ugotovili smo, da vas vsekakor in
to v 40% najbolj prepriča glasba, njej pa se pridružuje še humor.
Dostikrat ste pohvalno omenili voditelja Andreja Hoferja in pa druženje s pogostitvijo po
končanih koncertih.
Izvedeli smo, da največ informacij o posameznem koncertu dobite iz koledarja ZKŠT in sicer
kar v 61% sodelujočih v anketi.
Na vprašanje, kateri dejavniki so za vas ključnega pomena pri odločitvi za nakup abonmaja,
ste odgovorili, da sta za vas najpomembnejša prepoznavnost in ugled
nastopajočih, sledita informiranje in promocija. Na vašo odločitev prav tako vplivata termin
in v nekaj odstotkih tudi plačilni pogoji.
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Da ste o abonmajih odlično obveščeni, ste nam potrdili v 68%, prav tako ste zelo zadovoljni z
vljudnostjo osebja ZKŠT in delom hostes.
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Od skupnega števila pridobljenih veljavnih anket (82), so več kot polovico, torej 67 %,
izpolnile ženske. Pri starostni opredelitvi sta opazni dve številčnejši skupini. To so osebe, ki
so stare med 56 in 65 let in nad 65 let, kar predstavlja slabih 85% vseh anketiranih.
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Veseli nas, da ste v 86% potrdili, da boste naši abonenti tudi v naslednji sezoni. Med tistimi,
ki se še niste popolnoma odločili, pa vas le 14% navaja razlog, da je vaša odločitev odvisna
od izbora programa. Torej nam resnično zaupate.
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Iz anket tudi sklepamo, da vas večina zelo dobro pozna dejavnost ZKŠT Žalec, saj daje
oceno dela na vseh treh področjih, ki jih pokrivamo (kultura, šport in turizem) v 42% odlično.

Videti je, da se večina abonentov udeležuje tudi drugih prireditev. Največ jih obiskuje
koncerte in predstave za izven in pa proslave.

Cilj ankete je bil na podlagi dobljenih rezultatov ugotoviti, kako ste z našim programom
zadovoljni, kaj vas moti, pridobiti morebitne predloge, upoštevati pritožbe in želje ... S
svojimi predlogi, ki jih je precej, nam pomagate oblikovati program v prihodnje. Med
največkrat omenjenimi so ansambel Toneta Rusa, ansambel Saše Avsenika, Poskočni
muzikantje, Modrijani, Primorski fantje…, kot gostje pa naj bi sodelovali Tadej Toš, Stanka
Kovačič, mama Manka, Boris Kopitar, Alfi Nipič…
Ni bilo zaslediti kakšnih posebnih pripomb, razen tega, da je ozvočenje včasih premočno, na
kar bomo še posebej pozorni.
Za vaš čas in pozornost se vam najlepše zahvaljujemo.
Pa nasvidenje jeseni.

