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„Oświadczam że zapoznałem się z treścią regulaminu konkursu „Twoje Finanse” oraz akceptuję jego warunki.
Oświadczam także, że wyrażam zgodę na publikację w tytułach prasowych i serwisach internetowych, o których
mowa w §1 ust.3 powyżej na zasadach opisanych w w/w regulaminie konkursu, treści przesłanego zgłoszenia w
całości lub we fragmentach.”
ANKIETA KONKURSOWA „TWOJE FINANSE”

1.         Miałeś możliwość zapoznać się z artykułami z cyklu „Twoje finanse”. O jakiej tematyce były to artykuły?
(jeżeli przeczytałeś obie części cyklu, zaznacz obie odpowiedzi
i odpowiedz na wszystkie pytania w ankiecie)

a.      Finansów firmowych

b.      Finansów osobistych (nie dotyczy)

 PYTANIE 2 i 3 DLA OSÓB, KTÓRE W PYTANIU 1 WSKAZAŁY ODPOWIEDŹ A

2.          Jak oceniłbyś artykuły z cyklu „Twoje Finanse” dotyczące finansów firmowych w skali od 1 do 5? Gdzie
5 oznacza zdecydowanie dobrą ocenę, a 1 zdecydowanie złą. 4

3.         Proszę oceń bardziej szczegółowo artykuły o tematyce finansów firmowych
z cyklu „Twoje Finanse”. Używaj 5-stopniowej skali, gdzie 5 oznacza, zdecydowanie tak, a 1 zdecydowanie
nie.  Czy Twoim  zdaniem artykuły …

1   Są interesujące                4                                            
2    Są  zrozumiałe,  napisane  przystępnym  językiem              
5                                                           
3   Zawierają przydatne informacje i rady                  4                                            
4   Pozwoliły mi dowiedzieć się więcej niż wiedziałem dotychczas na ten temat     3
5   Uporządkowały moją wiedzę na ten temat                       4                                            
6   Miały atrakcyjną szatę graficzną                              4                                            
7   Są dla ludzi takich jak Ty               5                                                           
8   Są godne polecenia                       4                                           
9   Zachęcają do przeczytania kolejnych artykułów z dziedziny finansów firmowych           
5                                                

PYTANIE 4 i 5 DLA OSÓB, KTÓRE W PYTANIU 1 WSKAZAŁY ODPOWIEDŹ B (nie dotyczy)

PYTANIE 6 DLA WSZYSTKICH
4.          Podaj 5 tematów z zakresu finansów osobistych lub firmowych, o których chciałbyś przeczytać na

naszych łamach w przyszłości.
Interesują mnie przede wszystkim tematy z zakresu inwestowania i oszczędzania. Jeżeli chodzi o
finanse osobiste, to chciałbym przeczytać więcej o: 1. produktach inwestycyjnych – pod kątem
zabezpieczenia emerytalnego; 2. inwestowaniu na rzecz dzieci – jakie są bezpieczne możliwości
zabezpieczenia ich przyszłości; 3. giełdzie – np. pierwsze kroki początkującego inwestora; 4.
ubezpieczeniach – jakie dodatkowe ubezpieczenia warto wykupić. Jestem początkującym
przedsiębiorcą, sam prowadzę księgowość i mam problemy z nadążeniem za wszystkimi
przepisami, dlatego jako piąty temat proponuję: 5. Abc podatku VAT

5.         Imię i nazwisko Jan Przykładowy

6.         Telefon kontaktowy 123 456 789

7.         Wiek: 25-34 lata
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