INIS ADVICE Project Managing
NIP 598 131 88 03

inisadvice@europejskiefundusze.com.pl
www.europejskiefundusze.com.pl,
https://www.facebook.com/funduszeeuropejskiezgwarancja
Biuro: Gorzów, ul. Targowa 9, lokal 106

Badanie satysfakcji

fundusze europejskie – dotacje unijne – zarządzanie projektami
biznes plany – studia wykonalności – wnioski aplikacyjne
strategie rozwoju – programy rewitalizacji – diagnozy
szkolenia – konsultacje – doradztwo – polski – niemiecki – angielski

Przedsiębiorców

w Cybince, Dobiegniewie, Kargowej i Małomicach
 Działalność gospodarcza i/lub
 Firma zarejestrowana w Cybince, Dobiegniewie, Kargowej lub Małomicach?
 to ta ANONIMOWA

ANKIETA elektroniczna jest właśnie dla Państwa!

https://docs.google.com/forms/d/1jQrxL6A
YYeB8nkwyYGCaZEhPS7efReCd3nU6KhrF0CI
/edit
Jej wypełnienie zajmie tylko 2-3 minuty,
a nam pozwoli zebrać informacje
potrzebne do oceny sytuacji społecznogospodarczej oraz kondycji i satysfakcji
przedsiębiorców z 4 miejscowości
objętych badaniem.
Zeskanuj QR Code
Kliknij
Otwórz Ankietę

Link do Ankiety
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Czy

TO SIĘ OPŁACA ? Oczywiście.

fundusze europejskie – dotacje unijne – zarządzanie projektami
biznes plany – studia wykonalności – wnioski aplikacyjne
strategie rozwoju – programy rewitalizacji – diagnozy
szkolenia – konsultacje – doradztwo – polski – niemiecki – angielski

Ostatni punkt ankiety to KONKURS.

 Każdy Przedsiębiorca biorący udział w badaniu wskazuje 1 organizację pozarządową
spośród organizacji proponowanych dla Cybinki, Dobiegniewa, Kargowej i Małomic.
 Dla każdej miejscowości wybrana zostanie 1 organizacja pozarządowa, która uzyska
największą liczbę głosów.
 4 zwycięskie NGO, po 1 z każdej miejscowości, otrzymają nagrody ufundowane przez
firmę Inis Advice Project Managing, czyli:

1 miejsce: Voucher na 40 godzin doradztwa o wartości 4 000 PLN
2 miejsce: Voucher na 30 godzin doradztwa o wartości 3 000 PLN
3 miejsce: Voucher na 20 godzin doradztwa o wartości 2 000 PLN
4 miejsce: Voucher na 10 godzin doradztwa o wartości 1 000 PLN
Ankietę wypełnia się TYLKO 1 RAZ. Liczba głosów zostanie uwiarygodniona na podstawie ilości firm
zarejestrowanych w CEIDG. Ankiety niekompletne nie będą brały udziału w badaniu i konkursie.

KONKURS trwa 7 dni od poniedziałku do niedzieli, 5 – 11 września 2016
ANKIETĘ wypełnić można:
1. Przy pomocy linka (patrz wyżej): wystarczy kliknąć w link (jeżeli jest przesłany e-mailem, lub
skopiować i wkleić do wyszukiwarki internetowej), kliknąć 
2. Przy pomocy QR Codu - po zeskanowaniu urządzeniem mobilnym (smartfon, tablet, ipad)
doprowadzi do linka, w którego należy kliknąć  - automatycznie uruchomi się ankieta
W dniach trwania konkursu Eksperci z naszej firmy mogą zapukać do drzwi Państwa firmy.
Proszę się NIE

CHOWAĆ, to SONDA - część badania.
Zapraszamy do udziału i dziękujemy za pomoc
Zespół Inis Advice Project Managing

