
Қазақстанда жасалған / Сделано в Казахстане

Құрметті сауалнамаға жауап берушілер! 
"Қазақстан 2050" Жалпыұлттық қозғалысы «Тұрғындардың  отандық тауарларға қатысты
көзқарасы» атты шағын сауалнама жүргізіп отыр.  Сауалнаманың нəтижесі жуық арада
ұйымның веб-сайтында жарияланатын болады. Сауалнамаға қатысушыларға берген жауаптары
үшін алғыс білдіреміз. Жауап беру кезінде қиналсаңыз немесе жеке пікіріңіз болса,
strategy2050kaz@gmail.com электронды мекен-жайына хат жібере аласыздар.

Уважаемые респонденты! 
Общенациональное движение "Қазақстан 2050" проводит мини-опрос на тему: "Отношение
населения к товарам отечественных производителей". Результаты опроса будут в ближайшее
время опубликованы на веб-сайте организации. Мы выражаем искреннюю благодарность всем
респондентам за предоставленные ответы. Если Вы столкнулись с проблемами при прохождении
опроса, или если у Вас есть комментарии по его поводу, просим направить письмо на адрес
strategy2050kaz@gmail.com

1. Сауалнаманы қай тілде толтырасыз / Выберите язык заполнения анкеты:

Қазақ тілінде

На русском языке

Əрі қарай / ДалееƏрі қарай / Далее

Қазақстанда жасалған / Сделано в Казахстане

1. При выборе продуктов питания в магазине обращаете ли Вы внимание на страну производителя?

да

нет

2. Как часто Вы покупаете продукты питания отечественного производства?

всегда

иногда

никогда

затрудняюсь ответить

3. Слышали ли Вы об акции "Сделано в Казахстане"?

да

нет

http://www.kz2050.kz
http://www.kz2050.kz


 

4. Считаете ли Вы, что казахстанцы должны покупать больше
отечественных продуктов питания?

да

нет

затрудняюсь ответить / нет мнения

5. Выберите три прилагательных, ассоциирующихся у Вас с
продуктами питания казахстанского производства:

Другое (укажите)

натуральные

ненатуральные

качественные

непривлекательные

экологически

чистые, без вредных

добавок

неэкологичные

дешевые

дорогие

родные (свои)

полезные для

здоровья

вкуснее

более свежие

ненадежные

более низкого

качества (чем

импортные)

В дополнение мы также просим Вас дать ответы на вопросы, касающихся сведений о Вас.
Сообщаем Вам о том, что опрос проводится анонимно, и мы гарантируем конфиденциальность
всей полученной информации.

6. Укажите Ваш пол:

мужской

женский

7. Укажите совокупный доход Вашей семьи:

8. Укажите количество человек в семье:

Кері қарай / НазадКері қарай / Назад Əрі қарай / ДалееƏрі қарай / Далее

Қазақстанда жасалған / Сделано в Казахстане



1. Дүкеннен азық-түлік сатып алғанда оның қай елде өндірілгеніне мəн бересіз бе?

иə

жоқ

2. Отандық өндірушілердің азық-түлік өнімдерін қаншалықты жиі сатып аласыз?

үнемі

кейде

мүлде сатып алмаймын

жауап беруге қиналамын

3. «Қазақстанда жасалған» акциясы туралы естідіңіз бе?

иə

жоқ

4. Қазақстандықтар отандық азық-түлік өнімдерін сатып алулары тиіс
деп ойлайсыз ба?

иə

жоқ

жауап беруге қиналамын/пікірім жоқ

5. Қазақстандық азық-түлік өнімдері туралы айтқанда
ойыңызда туындайтын 3 сын есімді таңдаңыз:

Другое (укажите)

экологиялық таза

емес

сенімнен

шықпайды

тартымды емес

денсаулыққа

пайдалы

балғындығын

жоғалтпаған

арзан

сапасы төменірек

(шетелдікіне

қарағанда)

табиғи емес

табиғи

сапалы

қымбат

өзіміздікі

дəмді

экологиялық таза,

зиянды қоспаларсыз

Қосымша ретінде өзіңіз туралы мəліметтерге қатысты сұрақтарға да жауап беруіңізді сұраймыз.
Сауалнама жасырын жүргізіледі, сондай-ақ берілген  ақпараттың құпиялылығына кепілдік береміз.



 

6. Жынысыңыз:

ер

əйел

7. Отбасыңыздың ортақ кірісі:

8. Отбасындағы адам саны қанша?

Кері қарай / НазадКері қарай / Назад Əрі қарай / ДалееƏрі қарай / Далее

Сауалнамамызға қатысқаныңыз  үшін рахмет. Сіздің пікіріңіз біз үшін өте маңызды!
/ Спасибо за участие в нашем опросе. Ваше мнение важно для нас.

 

Қазақстанда жасалған / Сделано в Казахстане

Кері қарай / НазадКері қарай / Назад Жауабыңызға рахмет! / Благодарим за Ваши ответы!Жауабыңызға рахмет! / Благодарим за Ваши ответы!
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