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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – ΕΡΕΥΝΑ 
28ος Διαγωνισμός – Εκθεση IPMS Hellas,  Αθήνα  25 Οκτωβρίου 2009 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ   
1 Πως ενημερωθήκατε για τη φετινή έκθεση – διαγωνισμό ; 

 Α. Παρακολουθώ από ετών τις δραστηριότητες της IPMS Ελλάδος.               64% 

 Β. Από το Μοντελιστικό τύπο ή/και το Internet.                                          25% 

 Γ. Είδα την αφίσα σε κάποιο μοντελιστικό κατάστημα.                                 5,3% 

 Δ. Μου τη σύστησε κάποιος γνωστός.                                                        3,5% 

 Ε. Άλλο (Συμπληρώστε)…MODELCLUB………………………………………………        1,8% 

2 Θέλετε να αλλάξει ο εκθεσιακός χώρος της έκθεσης την επόμενη χρονιά ; 

 Α. Όχι, προτιμώ να παραμείνει ως έχει.                                                           62% 

 Β. Ναι, Προτιμώ να μεταφερθεί σε άλλο χώρο πιο κοντά στο κέντρο                  13% 

 Γ. Ναι, Προτιμώ να μεταφερθεί σε άλλο χώρο με μεγαλύτερες ανέσεις και ευκολίες. 
                                                                                                           

10,5% 

 Δ. Ναι, Προτιμώ να μεταφερθεί σε άλλο πιο κεντρικό χώρο, με καλύτερη 
προσβασιμότητα και με μεγαλύτερες ανέσεις και ευκολίες ακόμη κι αν χρειαστεί 
να πληρώσω εισιτήριο εισόδου για να την επισκεφτώ                                   

13% 

 Ε. Άλλο (Συμπληρώστε)…………………………………………………………..                   1,5% 

3 Πως κρίνετε την οργάνωση και την παρουσία της έκθεσης συνολικά ; 

 Α. Μου αρέσει                                                                                       95,8% 

 Β. Δεν μου αρέσει                                                                                    2,1% 

 Γ. Άλλο (Συμπληρώστε)α)έγινε σωστή κατανομή των εκθεμάτων στο χώρο, β) αρέσει πολύ 
με μια αίθουσα παραπάνω. …………………………………………………………..            

2,1% 

4 Αξιολογήστε (με 5 το ανώτερο έως 1 το κατώτερο) το χώρο των προηγούμενων 
εκθέσεων και εάν είναι δυνατόν αιτιολογήστε την επιλογή. (Τελική Επιλογή/Μ.Ο με αριστα 5) 

 Α. Έλληνο-Αμερικανική Ένωση / Μασσαλίας (1982 – 1995)                     2 / 3.1 
 Β. Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων / Άλσος Βενιζέλου  (1996-1997)        1 / 2.8 
 Γ. Δημαρχείο Καισαριανής (1998 – 2004)                                              4 / 3.4 
 Δ. Πολεμικό Μουσείο (2005 – 2006)                                                     3 / 3.2 
 Ε. Πολυχώρος Απόλλων / Νέο Φάληρο (2007 - 2009)                             5 / 4,2 
5 Προσκαλέσατε γνωστούς σας στην έκθεση ; Εάν ναι (συμπληρώστε)  

 Α. Πόσους καλέσατε ;                                                 (Σύνολο / ΜΟ) 96 / 2 

 Β. Πόσοι ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση και ήρθαν ; 71 / 1,5 

 Γ. Πόσοι ανταποκρίθηκαν αλλά δεν επισκέφτηκαν την έκθεση  ; 16 / 0,3 

 Δ. Πόσοι δεν ανταποκρίθηκαν διότι δεν τους ενδιέφερε  ; 4 / 0,8 
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6 Πως κρίνετε τη διάρκεια της έκθεσης (από Τετάρτη έως Κυριακή)  ; 

 Α. Μου αρέσει και τη βρίσκω ικανοποιητική                                                 77,7% 

 Β. Δεν μου αρέσει, θα ήθελα να έχει πιο μικρή διάρκεια                                 2,2% 

 Γ. Δεν μου αρέσει, θα ήθελα να έχει μεγαλύτερη διάρκεια                             20,1% 

 Δ. Άλλο (Συμπληρώστε)…………………………………………………………..  

7 Πως κρίνετε την εποχή πραγματοποίησης της έκθεσης  ; 

 Α. Μου αρέσει που η έκθεση γίνεται το Φθινόπωρο                                       87,5% 

 Β. Δεν μου αρέσει που γίνεται το Φθινόπωρο και προτιμώ το Χειμώνα         0 

 Γ. Δεν μου αρέσει που γίνεται το Φθινόπωρο και προτιμώ την Άνοιξη              10,4% 

 Δ. Δεν μου αρέσει που γίνεται το Φθινόπωρο και προτιμώ το Καλοκαίρι            0 

 Ε. Άλλο (Συμπληρώστε) α) περισσότερες  φορές…………………                                  2,1% 

8 Πως κρίνετε τις διαδικασίες υποστήριξης της έκθεσης (Γραμματεία, Οργανωτική 
Επιτροπή κλπ.) ; 

 Α. Μου άρεσαν πολύ                                                                                  97,8% 

 Β. Δεν μου άρεσαν αλλά ούτε και με ενόχλησαν ιδιαίτερα                                2,1% 

 Γ. Δεν μου άρεσαν         0 

 Δ. Άλλο (Συμπληρώστε) Με τον ηλεκ/κό τρόπο υπήρχαν ελλιπή στοιχεία  στις κάρτες 
των μοντέλων ………………………………………………………..                    

2,1% 

9 Η καλλιτεχνική αξία των εκθεμάτων ή/και ενδεχομένως οι περισσότερες παροχές ενός 
εκθεσιακού χώρου είναι σημαντικοί παράγοντες για τους οποίους θα πληρώνατε 
εισιτήριο εισόδου κατά τα πρότυπα άλλων εκθέσεων;  

 Α. Ναι, θα πλήρωνα εισιτήριο για να επισκεφτώ μια επόμενη έκθεση.              29,7% 

 Β. Εξαρτάται από το κόστος του εισιτηρίου.                                                 46,8% 

 Γ. Όχι, δεν θεωρώ ότι αξίζει να πληρώσω για να επισκεφτώ την έκθεση.         19,1% 

 Δ. Άλλο (Συμπληρώστε)…α) εξαρτάτε από τις πρόσθετες παροχές.  Β) να αυξηθεί το 
κόστος για την προβολή του μοντελισμού        

4,2%    

10 Η παρουσία ειδικού προσκεκλημένου στην έκθεση (ξένου ή εγχώριου μοντελιστή με 
αναγνωρισμένες γνώσεις και ικανότητες που θα πραγματοποιήσει σεμινάρια) θα 
λειτουργούσε ως κίνητρο για να επισκεφτείτε μια επόμενη έκθεση ακόμη και με 
καταβολή εισιτηρίου ; 

 Α. Ναι και θα πλήρωνα το απαιτούμενο εισιτήριο                                        54,1% 

 Β. Ναι αλλά χωρίς εισιτήριο  27% 

 Γ. Δεν το θεωρώ πόλο έλξης                                                                    18,7% 

 Δ. Άλλο (Συμπληρώστε)  Ναι, αλλά να αφορά συγκεκριμένο σεμινάριο. 2,1% 

11 Τα εμπορικά περίπτερα σας ικανοποίησαν ως προς το περιεχόμενό τους και τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες  ; 

 Α. Ναι  87,2% 

 Β. Δεν με ενδιαφέρουν τα καταστήματα  8,5% 

 Γ. Όχι                                                                                                    2,1% 
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 Δ. Άλλο (Συμπληρώστε)  Μέτρια, Δεν βοήθησε ο χώρος.   
                                Επρεπε να υπήρχαν ειδικές τιμές.                         

2,1% 

12 Συμφωνείτε με το υφιστάμενο σύστημα κριτικής των μοντέλων του διαγωνισμού μέσω 
ψηφοφορίας από τους συμμετέχοντες  ; 

 Α. Ναι, συμφωνώ με τη διαδικασία της ψηφοφορίας.  26,5% 

 Β. Όχι, προτιμώ το προηγούμενο σύστημα, δηλαδή της Κριτικής Επιτροπής       16,3% 

 Γ. Όχι, προτιμώ συνδυασμό ψηφοφορίας - Κριτικής Επιτροπής (40%-60%)       38,7% 

 Δ. Όχι, προτιμώ συνδυασμό ψηφοφορίας - Κριτικής Επιτροπής (60%-40%)       18,3% 

13 Ποιες άλλες παράλληλες εκδηλώσεις θέλετε να πραγματοποιούνται στη διάρκεια της 
ετήσιας έκθεσης – διαγωνισμού  ; 

 Α. Σεμινάρια μοντελισμού  53,9% 

 Β. Παζάρι μοντέλων (kit swap)    46% 

 Γ. Άλλο (Συμπληρώστε)…… … α) Ανταλλαγή Kit μεταξύ των μοντελιστών  
β) πωλήσεις έτοιμων μοντέλων  
γ) εκδηλώσεις ιστορικού ενδιαφέροντος,  
δ) βίντεο  

 14 Ποια αίθουσα ή χώρο (οπουδήποτε) θα προτείνατε για τη διεξαγωγή της έκθεσης – 
διαγωνισμού σε μελλοντικό χρόνο  ; 

 Α. (Συμπληρώστε) α) Κέντρο ή ξενοδοχείο  
β) πολιτ. Κέντρο Σαλαμίνας  
γ) ΣΕΦ-ΟΑΚΑ  
δ) Badminton  
ε) Γκάζι  
στ) μουσείο ΠΑ  
ε) Ζάππειο  
ζ) Κύπρο

 
ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ IPMS ΕΛΛΑΔΟΣ 

15 Γνωρίζετε άλλες εκδηλώσεις της IPMS Ελλάδος (Παζάρι Μοντέλων/ kit swap, 
Σεμινάρια, Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας, απλές εκθέσεις ;) 

 Α. Ναι και έχω παραβρεθεί σε αυτές.    68,7% 

 B. Ναι αλλά δεν έχω παραβρεθεί σε αυτές.    22,9% 

 Γ. Όχι γιατί δεν με ενδιαφέρουν.  

 Δ. Όχι γιατί δεν τις γνώριζα.   8,3% 

16 Τι άλλες εκδηλώσεις θα θέλατε να διοργανώσει η IPMS Ελλάδος  ; 

 Α.  α) επισκέψεις σε ιστορικούς χώρους  
β) 2-3 μικρότερες εκθέσεις  
γ) σεμινάρια  
δ) τουρνουά wargames  
ε) επισκέψεις σε μουσεία εσωτερικό & εξωτερικό  
στ) επισκέψεις σε ιστορικές Ελληνικές και ξένες επετείους  
ζ) εκδρομές    

17 Το περιοδικό μας «ΝΕΑ της IPMS Ελλάδος» κυκλοφορεί πλέον σε ηλεκτρονική 
μορφή (CD). Ποια είναι η γνώμη σας γι ‘ αυτό ; 

 Α. Μου αρέσει στη νέα ηλεκτρονική μορφή (CD)  68,1% 

 B. Προτιμώ την παλαιά έντυπη μορφή αλλά χωρίς αύξηση της 
συνδρομής μορφή (CD)                                                       

9,1% 

 Γ. Προτιμώ την παλαιά έντυπη μορφή ακόμη κι αν χρειαστεί να αυξηθεί 
η συνδρομή μου για το σκοπό αυτό.                                     

22,8% 
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 Δ. Άλλο (Συμπληρώστε)                            να μην έχει κλειδωμένα PDF  

18 Εάν τα γραφεία της IPMS Ελλάδος ήταν σε μέρος που σας εξυπηρετεί από άποψη 
προσβασιμότητας, χώρου στάθμευσης κλπ πόσο συχνά θα το επισκεπτόσασταν ; 

 Α. Τουλάχιστον μια φορά τη βδομάδα                                      27,5% 

 B. Τουλάχιστον δύο φορές το μήνα    22,5% 

 Γ. Τουλάχιστον μια φορά το μήνα   20% 

 Δ. Όχι περισσότερο από μια φορά το τρίμηνο    22,5% 

 Ε. Πολύ σπάνια ή ποτέ      7,5% 

 ΣΤ. Άλλο (Συμπληρώστε)                   α) εκτός Αττικής  β) εκτός Ελλάδας  

19 Ποια μέρα της εβδομάδας σας εξυπηρετεί να είναι ανοικτά τα γραφεία της IPMS 
Ελλάδος ; 

 Α. Καθημερινές, το απόγευμα, συγκεκριμένα (συμπληρώστε 
ημέρα)  

Ολες εκτός Τρίτης 

 B. Σαββατο πρωί       57% 

 Γ. Κυριακή πρωί ή απόγευμα    42,8% 

20 Σας ικανοποιεί  το επίπεδο επικοινωνίας και προβολής της IPMS Ελλάδος, μέσω 
της ιστοσελίδας, των «ΝΕΩΝ», του μοντελιστικού τύπου κλπ. 

 Α. Ναι με ικανοποιεί.           58,6%   

 B. Δεν με ικανοποιεί πλήρως, πρέπει να βελτιωθεί          36,9% 

 Γ. Δεν με ικανοποιεί καθόλου                                                   4,3% 

 Δ. Άλλο (Συμπληρώστε)…      ……                               θέλει  βελτίωση  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
21 Συμπληρώστε τα παρακάτω γενικά στοιχεία για εσάς (προαιρετικά αλλά 

πολύ σημαντικά) 
 Α. Φύλο                                                                   

                                                                           
Αντρες:      97,6% 
Γυναίκες:  2,3% 

 Β. Ηλικία M.O 37,1 ετων 

 Ε. Μέλος της IPMS Ελλάδος ; 69,2% 30,7% 

 ΣΤ. Εάν δεν είστε, θέλετε να γίνετε μέλος της IPMS Ελλάδος ; 53,8% 46,1% 

 Ζ. Σας επηρέασε θετικά η επίσκεψη στην έκθεση ; 100%  

 Η. Είστε συμμετέχων στην έκθεση ή απλός επισκέπτης ; 74,3%   25,6% 

 Θ. Είστε μοντελιστής ή δεν έχετε επαφή με το μοντελισμό  ; 97,2% 2,7% 

 Ι. Έχετε άλλα ενδιαφέροντα ; NAI: 
71,4% 

OXI:  
28,5% 

 
 
Θεωρήθηκε για την ακρίβεια των αποτελεσμάτων 
Για το Δ.Σ. της IPMS Ελλάδος   
Ο πρόεδρος 
Σταύρος Σουλής (IPMS 228) κύπελο 


