Příloha 1: Dotazník (česky)

1. Pohlaví
a) žena

b) muž

2. Věk
a) do 20 let

b) 20-30 let

c) 30-40 let

d) 40-50 let

e) 50 let a více

3. Jaké značky florbalového vybavení znáte?

4. Jaká je Vaše oblíbená značka florbalové hole?

5. Podle čeho si vybíráte florbalové vybavení? Přiřaďte čísla 1-5 podle důležitosti (
1- nejdůležitější, 5- nejméně důležité)

cena:

značka:

parametry:

design:

doporučení:

6. Vybíráte i podle toho, jestli danou značku používá známý hráč?

ano

ne

7. Značka Salming je partnerem jednoho florbalového reprezentačního týmu, víte
kterého?

a) Švýcarska

b) Ruska

c) Německa

d) České republiky

e) nevím

8. Znáte nějaký florbalový klub, který hraje se značkou Salming?

9. Znáte nějakou florbalovou hvězdu (i zahraniční), která hraje se značkou
Salming?
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10. Víte z jaké země značka Salming pochází?

a) Švédsko

b) Česká republika

c) Švýcarsko

11. Víte podle čeho se značka Salming jmenuje?

ano:

ne

12. Líbí se Vám logo značky Salming?

ano

ne
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d) Finsko

e) nevím

Příloha 2: Dotazník (anglicky)

1. Sex
a) female

b) male

2. Age
a) until 20 years

b) 20-30 years

c) 30-40 years

d) 40-50 years

e) 50 years and

more
3. Wich brands of floorball equipment do you know?

4. What is your favorite brand of floorball stick?

5. How do you choose floorball equipment? Assign numbers 1-5

in order of

importance ( 1- most important, 5- least important)

price:

brand:

parameters:

design:

recommendation:

___

6. Do you choose the brand, depending on the well-known player uses it?

yes

no

7. Brand Salming is partnerem of one floorball national team, do you know wich
one?

a) Switzerland

b) Sweden

c) Finland

d) Czech Republic

e) I don´t

know

8. Do you know some floorball club, that plays with the brand Salming (or is
supported by Salming)?

86

9. Do you know any floorball star (also foregin) wich plays with the brand
Salming?

10. Do you know, where the brand Salming comes from?

a) Switzerland

b) Sweden

c) Finland

d) Denmark

e) I don´t know

11. Do you know, according to whom called the name of brand Salming?

yes:

no

12. Do you like logo of brand Salming?

yes

no
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Příloha 3: Loga značky Salming
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Příloha 4: Propagační materiály značky Salming
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