N.º do pedido：
Data：

Questionário
Parte I：Registo da participação em feiras e exposições
1. Quantas vezes a sua empresa participou em feiras locais ou estrangeiras no ano passado? (Escolha o mais adequado
com )
 a) 0 vez

 b) 1 – 2 vezes

 c) 3 – 4 vezes

 d) 5 vezes ou superior

2. Qual dos seguintes serviços ou actividades do IPIM que a sua empresa recebeu ou participou? (Pode escolher mais de
um item )
 a) Incentivo Financeiro para a

 b) Incentivo financeiro para a

Participação em Feiras e Exposições

Participação em Feiras e

locais

Exposições estrangeiros

 d) Delegação empresarial local

 c) Incentivo financeiro para custos de
materiais promocionais

 e) Delegação empresarial para a
participação em feiras e
exposições no exterior

3. Objectivos da participação (Por favor, marque a importância dos itens abaixo em ordem de 1 a 4 no

, 1 representa

o mais importante, 4 o menos importante)
a. Explorar as oportunidades de
negócio

b. Promover a publicidade
da sua empresa

c. Aumentar o volume
de negócios

d. Promover o intercâmbio
técnico

4. Encontrou as seguintes dificuldades durante a sua participação em ferias e exposições？ (Pode escolher mais de um
item )
 a) Procura de feiras adequadas para
participar

 b) Contactos com a entidade

 c) Procurar empresas adjudicatárias

organizadora

 d) Decoração de stands

adequadas para a montage de stands

 e) Design de materiais

 f) Preparar planos promocionais

promocionais
 g) Outros, é favor especificar: _____________________________
Parte II：Opiniões sobre os Serviços
5. Como chega a conhecer os respectivos serviços? (Pode escolher mais de um item )
 a) Apresentação do pessoal do  b) Apresentação da
IPIM

 c) Através dos outros

entidade organizadora

 d) Website do IPIM

serviços
governamentais

 e) Recomendação dos amigos  f) Através das associações  g) Brochuras / folhetos  h) Rádio
comerciais
 i) TV

do IPIM

 j) Quiosque Informativo

 k) Jornais

sobre o Comércio e o
Investimento de Macau
 l) Outros, indique: _____________________________
6. Formas de consulta mais frequentes? (Pode escolher mais de um item )
 a) Por telefone

 b) Encontros

 c) Cartas
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 d) E-mail

 e) Fax
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7. Avaliação geral do procedimento do pedido de apoio/ serviços (Escolha o mais adequado com )
Simples e conveniente

Normal

Difícil

Muito difícil

a)Preencher formulários









b)Entregar as informações









c) Atendimento a

















consultas
d) Aviso da aprovação

e) Apresente as vossas opiniões/ sugestões sobre o pedido do Incentivo Financeiro para a Participação em Feiras e
Exposições (opcional):

8. Está interessado em receber informações do IPIM sobre o comércio / os eventos de MICE?
 a) Sim

 b) Não

Dados da entidade respondente (Tipo:  empresa em nome individual
Nome da empresa/associação (chinês/inglês/português):
Nome da Pessoa de Contacto:
Telemóvel da Pessoa de Contacto:
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 Sociedade por Quotas

Associação)

