GIFT 2.0 Greece- Italy Facilities for Transport 2.0
Ερωτηματολόγιο
Παραγωγοί- Εταιρίες Που μεταφέρουν Προϊόντα
Εισαγωγή:

GIFT 2.0

Το έργο GIFT 2.0 αποσκοπεί στη βελτίωση των συνδυασμένων μεταφορών επιβατών και
εμπορευμάτων στην Απούλια της Ιταλίας και στις περιφέρειες της Δυτικής Ελλάδας με κοινά
συντονισμένη διαχείριση των υπαρχουσών υποδομών και κοινών υπηρεσιών. Συμμετέχοντας στο
οργανωμένο σύστημα, το οποίο το έργο GIFT 2.0 σχεδιάζει και θα υλοποιήσει, η επιχείρηση σας έχει να
αποκομίσει πολύ σημαντικά οφέλη, ως προς τον τρόπο προσέγγισης πελατών, τον τρόπο αποδοτικής
μεταφοράς αγαθών και την καλύτερη διαχείριση του χρόνου, των πόρων και της αποτελεσματικής
προβολής της επιχείρησης σας. Συγκεκριμένα, το έργο GIFT 2.0 μπορεί να σταθεί αρωγός στους
βασικούς στόχους της εταιρίας σας:

1. Βελτιώνοντας την αποδοτικότητα και αυξάνοντας τα κέρδη της εταιρίας μέσα σε πολύ σύντομο
χρονικό διάστημα. Αυτό μπορεί να συμβεί επειδή κάθε τι, από το φορτίο που κάθε φορτηγό
μεταφέρει μέχρι τη διαδρομή που θα διαλέξει θα ελέγχεται ηλεκτρονικά, δίνοντας σας τη
δυνατότητα να παρακολουθείτε την πορεία του μεταφερόμενου φορτίου σας και να γνωρίζετε
με ακρίβεια τις λεπτομέρειες της μεταφοράς.
2. Διευκολύνοντας και απλουστεύοντας τη διαδικασία της μεταφοράς, της επιλογής μεταφορικής
εταιρίας, της ασφάλειας και του χρόνου μεταφοράς.
3. Η συμμετοχή στο δίκτυο του GIFT 2.0 θα διασφαλίζει την αξιοπιστία της εταιρείας που
μεταφέρει τα προϊόντα σας, καθώς θα συνιστά σφραγίδα ποιότητας, αφού οι εταιρείες που δεν
θα συμμορφώνονται με τους κανονισμούς του GIFT 2.0 θα διαγράφονται από αυτό.

Το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου που ακολουθεί, αφορά μεταφορές εμπορευμάτων και
εταιρίες που έχουν την ανάγκη να μεταφέρουν αγαθά ή προϊόντα. Οι ερωτήσεις που ακολουθούν
έχουν ως σκοπό να προσδιορίσουν λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των μεταφορών
στην Ελλάδα. Συμμετέχοντας στο οργανωμένο σύστημα, το οποίο το έργο GIFT 2.0 σχεδιάζει και θα
υλοποιήσει, η επιχείρηση σας έχει να αποκομίσει πολύ σημαντικά οφέλη, ως προς τον τρόπο
αποδοτικής μεταφοράς των προϊόντων σας και την καλύτερη διαχείριση του χρόνου, των πόρων και της
σημαντικής απλοποίησης της διαδικασίας των μεταφορών.

1. Τι εμπορεύματα μεταφέρετε συνήθως;

2. Ποιος είναι ο όγκος του εμπορεύματος που μεταφέρετε συνήθως;

3. Ποια είναι η αξία του εμπορεύματος που μεταφέρετε συνήθως;

4. Ποιοι είναι οι συνηθέστεροι προέλευση/προορισμός;

5. Έχετε εξειδίκευση ως προς τα προϊόντα που μεταφέρετε;

6. Ποιο είναι το ωράριο λειτουργίας σας;

7. Θεωρείτε σημαντικό να διαθέτει το όχημα που θα μεταφέρει τα προϊόντα σας συσκευές
εντοπισμού;
Πολύ
Αρκετά
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου

8. Θεωρείτε σημαντικό το να έχει πρόγραμμα προγραμματισμού δρομολογίων η μεταφορική σας
εταιρία;
Πολύ
Αρκετά
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου

9. Τα προϊόντα σας μεταφέρονται και σε διεθνείς προορισμούς;
Πολύ
Αρκετά
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου
Αν ναι, κυριότερος προορισμός είναι: ___________________________________________

10. Έχετε πελάτες εκτός Ελλάδας;

Πολύ
Αρκετά
Μέτρια
Λίγο
Καθόλου
Αν ναι, κυριότερη τοποθεσία είναι: ____________________________________________

11. Έχετε σύνδεση στο ίντερνετ;
Ναι

Όχι

12. Έχετε προσωπικό ή εταιρικό email;
Ναι

Όχι

13. Έχετε smart phone;
Ναι

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

14. Θα συνδέεστε στο διαθέσιμο λογισμικό;
Ναι, καθημερινά
Ανά μερικές μέρες
Κάποιες φορές το μήνα
Λιγότερο από μία φορά το μήνα
Καθόλου

Όχι

15. Θα δηλώνετε το φορτίο προς μεταφορά;
Ναι, καθημερινά
Ανά μερικές μέρες
Κάποιες φορές το μήνα
Λιγότερο από μία φορά το μήνα
Καθόλου

16. Θα δηλώνετε προορισμό και διεύθυνση;
Ναι, καθημερινά
Ανά μερικές μέρες
Κάποιες φορές το μήνα
Λιγότερο από μία φορά το μήνα
Καθόλου

Μέρος 2ο
Ερωτήσεις Ανοικτού Περιεχομένου
1.Τι ανάγκες θεωρείτε ότι έχετε, σε σχέση με την χρήση μοντέρνων διαδικτυακών
εργαλείων που διευκολύνουν την Διεθνή εργασία σας;

2.Χρησιμoποιείτε κάποιες IT Εφαρμογές; Αν ΝΑΙ ποιές (IT Platforms, web etc);

3. Ποια ή γνώμη σας για τις πιλοτικές εφαρμογές που σας παρουσιαστήκαν;

4. Έχετε να προτείνετε ιδέες για την βελτίωση των πιλοτικών εφαρμογών;

Ευχαριστούμε για την συμμετοχή και τον χρόνο σας

