
ANEXA 1  - CHESTIONAR 

Chestionar on line UNIMAT 2015 

* * 

Nume                                                  Prenume 

* * 

Localitate                                            Judet 

* * 

Telefon                                                E-mail 

*pentru a putea participa la extragerea tombolei, completarea tuturor  raspunsurilor și a campurilor marcate cu 
datele personale ale participantilor sunt obligatorii. Prin aceasta SC UNIMAT SRL își asumă respectarea politicii 
de confidențialitate cu privire la înformațiile cu caracter personal ale acestora . 

1. Pentru ce tip de lucrari doriti sa achizitionati materiale de constructii in 2015  
(Notati un singur raspuns)  
a.� Constructie casa noua       b.� Finisare casa în constructie           c.� Renovare apartament 
d.� Nu intentionez. 
 

2. Dacă aţi achizitionat vreodată materiale de la UNIMAT, prin ce mijloace v-aţi informat despre 
oferta noastră? (Notaţi maxim trei răspunsuri). 
a.� Recomandarea meşterului/constructorului 
b.� Recomandarea unei cunoştinţe  
c.� Căutare pe internet (Google) 
d.� Site UNIMAT  
e.� Pagina de Facebook 
f.� Revista UNIMAT 
g.� Ziar Sibiu 100%  
h.� Evenimente din 2014 la care UNIMAT a participat in calitate de sponsor.  
i.� Autobuze 
j.� Spoturi Radio 
k.� Reclama TV 
l.� Nu am achizitionat de la UNIMAT 
 

3. Ce altceva aţi fi dorit să achiziţionaţi sau dar nu aţi găsit în magazinele UNIMAT?    
(Notaţi trei sugestii)  
a.� …………………………. 
b.� …………………………. 



c. � …………………………. 
 
4. Limita de vârstă în care vă încadraţi: 
a.� 18-25ani b.� 25-35ani c.� 35-45ani d.� 45-55ani e.� 55-65 ani f.� peste 65 de ani 
 
5. Sex: 
� feminin � masculin 
 
Prin completarea respectivului chestionar am luat la cunoștință despre regulamentul de 
participare la Concursul „Chestionar on-line 2015“ și de termenii și condițiile de abonare 
newsletter. 

 
Sunt de acord cu 

� regulament participare promoție � termeni și condiții de abonare newsletter. 
 
Va reamintim ca pe parcursul derularii campaniei, abonarea ca si newsletter este esențială pentru 
participarea la extragerea premiilor. Completarea cu injurii sau cuvinte obsecne va duce implicit 
la anularea participarii la extragerea la sorti. Va multumim încă odată pentru sinceritate și vă 
dorim mult succes!!! 
 
 


