
    

ANALIZA REZULTATOV ANKETE – HOTELI ZA ŽUŽELKE     

 

IZVEDBA ANKETE: 

Anketirala sem pet oseb, od teh štiri ženske in enega moškega, iz starostnih skupin od 21 do 
41 let ali več. Štiri izmed petih oseb je pritrdilo, da jim škodljivci občasno povzročajo težave 
skozi vrtno sezono.  

 

Štiri izmed petih oseb je odgovorilo, da ne mara žuželk. Štiri izmed petih oseb so odgovorile, 
da so že slišale za hotele za žuželke.  



 

Noben od anketirancev se ni odločil za nakup, kljub temu, da so za ta izdelek že slišali.  

 

Vsi anketiranci bi priporočili ta izdelek tudi drugim.  

 



Vsi anketiranci so pritrdili, da so jim všeč izdelki iz naravnih materialov.  

 

Dve od petih oseb sta o hotelih za žuželke pritrdili, da so jima všeč, dve osebi nista izkazali 
interesa ter ena oseba teh hotelov sploh ne pozna.  

 

Vsi anketiranci so na podano sliko pritrdili (spodaj levo), da jim je izdelek všeč. 



        

 

Vsi anketiranci so odgovorili, da na izdelku ne bi želeli ničesar spremeniti.  

 

Dve od petih oseb sta bili z izdelkom zadovoljni, dve osebi tega izdelka nista kupili ter ena 
oseba z izdelkom ni bila zadovoljna.  

 

 



 

 

Vsi anketiranci so pritrdili, da uporabljajo izdelke, narejene iz naravnih materialov. Vsi 
anketiranci menijo, da so izdelki, narejeni iz naravnih materialov vredni nakupa.  

 

 

 

 

 

Vsi anketiranci so odgovorili, da bi za hotel za žuželke bili pripravljeni plačati 15 evrov. 

 

POVZETEK ANKETE: 

Nekateri ljudje so za te hotele slišali, vendar se nikoli niso dovolj zanimali, da bi ta izdelek 
dejansko kupili. Tudi, če tega še niso nikoli sami kupili in preizkusili, bi vseeno priporočili še 



drugim. Všeč so jim izdelki, narejeni iz naravnih materialov, tudi sami jih uporabljajo ter 
menijo, da so vredni nakupa. 

ANALIZA STRANK V GRADU ORMOŽ - KAJ SO DEJANSKO KUPILI? 

HOTELI ZA ŽUŽELKE - SPRAŠEVANJE STRANK:  

Nekateri so za te hotele že slišali, vendar niso imeli interesa za nakup. 

ŠTEVILO 
OBISKOVALCEV 
GRADA 

ŠTEVILO 
DEJANSKIH 
KUPCEV 

KAJ SO ISKALI KAJ SO 
DEJANSKO 
KUPILI 

 
Grad je tisti dan 
obiskalo 9 ljudi: 
 
1. Oseba je 
prišla po 
popravljena 
oblačila 
2. Dve osebi sta 
si ogledovali 
obleke 
3. Dve osebi sta 
prinesli oblačila 
za popravilo 
4. Oseba je 
prinesla oblačila 
za popravilo 
5. Oseba je 
iskala hlače - 
kavbojke 

 
Od tega so 3 
osebe nekaj 
kupile: 
 
2. Dve osebi, ki 
sta iskali 
obleke, vendar 
sta na koncu 
kupili bluze 
3. Oseba je 
prišla iskat 
kavbojke, 
vendar je na 
koncu kupila 
nekaj majic 

 
Dve osebi sta 
iskali obleke 
 
Ena oseba je 
iskala hlače - 
kavbojke 

 
Dejansko sta 
kupili bluze 
namesto oblek, 
ker so njima 
postale bolj 
všeč 
 
Dejansko je 
oseba kupila 
majice namesto 
kavbojk, ker so 
bile poceni 

 

POVZETEK: 

Ljudje pridejo v določeno trgovino z namenom, da najdejo oz. kupijo točno določeno stvar, 
vendar jih velikokrat pritegne kaj drugega in se pozneje odločijo za nakup le te stvari, katere 
prej niti niso imeli v mislih. Včasih tudi stopijo v trgovino brez namena, da bi kaj kupili  in na 
koncu vseeno odidejo z opravljenim nakupom. Velikokrat je to zaradi izgleda, kakovosti ter 
ugodnih cen.  

Pripravila: Martina Majcen 

Mentorstvo:dr. Marinka Vovk 



 


