
RESULTATS ENQUESTA MERCAT:

L’objectiu principal d’aquesta investigació és conèixer l’opinió que tenen els veïns del

Municipi d’Algaida del mercat local que trobem actualment i si estarían d'acord davant una

proposta per augmentar el mercat i crear una nova imatge corporativa.

Part de l'enquesta també anava dirigida als placers que venen els seus productes ii als

comerços més propers a la zona del mercat.

S’han realitzat un total de 319 enquestes.

1- El primer que volem saber és el grau de coneixement que té la gent sobre el mercat

d’Algaida.

El resultat és que un 97,8% de les persones que han contestat el coneixen, mentres que un

2,2% no.



2- També volíem saber si els veïns i veïnes coneixen el mercat de Pina.

Un 66,8% no el coneix i un 33,2% si.

3- Un pic sabem si els veïns i veïnes tenen constància dels dos mercats volem saber si van

a comprar-hi o no, si la resposta és un no volem saber els motius.

Un 82% si que van a algun dels dos mercats, un 18% no.



4- Per saber si necessitam fomentar les ventes al bars i restaurants i ajudar-los a donar-se a

coneixer, hem demanat si els dies de mercat, la gent, aprofita per anar a berenar a algún

bar de la zona.

Un 56,8% si i un 43,2% no

5- Com hem dit, uns dels objectius de la campanya és augmentar la zona del mercat i

augmentar el nombre de placers. Per fer-ho, necessitam saber quin tipus de paradeta

voldria trobar la gent. Nosaltres varem donar diferents tipus de parades que podrien

afegir-se al nou mercat.

Les 4 més votades van ser:

1.- Productes de comerç local → 26,7%
2- Productes ecològics → 18,6%
3- Productes o utensilis de segona mà → 12,2%
4- Artesanía Algaida, Pina i Randa → 10,1%



6- Un altra dels objectius a l’hora de realitzar la campanya és augmentar les vendes dels

comerços locals aprofitant que molta gent del poble surt al carrer el dia del mercat.

Però abans necessitam saber si la gent aprofita el dia de mercat per fer altres compres per

els negocis més propers a la plaça.

Un 79,5% asegura que aprofita el dia del mercat per comprar a altres comerços del pobles,

mentres que un 20,5% no.

7- Per coneixer el punt de vista dels comerciants del poble i posar-nos al seu lloc els hi

demanam si el dia de mercat augmenten les vendes del seu negoci.

Un 53,4% ens diu que no, un 46,6% si



8- Una proposta que volem fer per els comerciants del municipi és que puguin tenir el seu

propi espai al mercat per oferir els seus productes o serveis. Per això volem saber si els

agradaria tenir el seu espai.

Un 82,7% ens diu que no, un 17,3% si

9- Una cosa que volem saber és si a la gent li resulta fácil trobar l’ubicació on és fà el

mercat. Per això demanem si pensen que la zona del mercat està ben senyalitzada.

Un 61,3% ens indica que si mentres que un 38,7% no



10- Una cosa que volem coneixer de la gent que ve al mercat a comprar és on aparca i si

aparca a una zona de pàrquing públic per tal de saber si és necessari aumentar les places

per obtenir més capacitat.

Un 51,4% ens diu que si utilitza el pàrquing públic i un 48,6% no.

11- Una de les parts més importants del mercat, per no dir la més important són els placer.

Nosaltres necessitam saber si están satisfets o no a l’hora de venir a vendre els seus

productes al nostre municipi.

Un 83,3% ens diu que sí i un 16,7% que no.



12- Abans d’augmentar el mercat amb el nombre de parades i també fer-lo més extens

necessitam saber si la gent del municipi hi està d’acord. és per això que hem demanat si els

hi agradaria que el mercat fops més extens.

Un 90% ens diu que si i un 10% que no.

13- Aprofitant aquesta nova campanya hem decidit crear una nova imatge i identitat

corporativa al mercat per donar-li més visibilitat. Per això hem dissenyat un logotip que

representa que significa el mercat amb una sola imatge.

Hem demanat als veïns i veïnes si els hi agrada aquesta nova imatge.

Un 83,5% ens diu que si i un 16,5% que no.

CONCLUSIONS:

1-   Coneixeu el mercat d'Algaida?
Una gran majoria de les persones que han contestat coneixen el mercat d’Algaida, la difusió

hauria de ser per a pobles propers.

2- I el mercat de Pina?
Les persones residents d’Algaida no tenen constancia del mercat de Pina, haurem de fer

feina per donar-lo a coneixer, el dia i les hores que està disponible i els productes que es

venen.

3- Vas a comprar a algun dels dos?
Gran part dels enquestats compren a algun dels dos mercats

La majoria que hi compren és per la qualitat dels productes i la proximitat



4- El dia que hi ha mercat, vas a algún bar de la plaça a berenar?
Aquesta resposta està molt igualtat entre el SÍ i el NO, haurem de fer difusió dels bars i

restaurants propers perquè la gent vagi a berenar o consumir més sovint.

5- Quins tipus de parades voldries trobar o afegir al mercat?
De totes les opcions que varen donar els resultats són els següents:

Alimentació (menjar cuinat) → 8,1%

Animals Vius → 7,4%

Artesania → 5,4%

Productes ecològics → 18,6%

Artesania Algaida, Pina i Randa → 10,1%

Productes de comerç local → 26,7%

Productes o utensilis de segona mà → 12,2%

D’altres parades que no estan al llistat  → 1,4%

Tinguent en compte els resultats, els tres més importants que s’haurien d’afegir són:

Productes de comerç local, Productes ecològics i productes de segona mà.

6- Quan vas al mercat, aprofites per anar a comprar als diferents comerços del poble?
La majoria de la gent aprofita per anar a comprar a diferents locals el dia del mercat, encara

així hi ha gent que no, hauríem de fer feina perque els comerços del poble augmentin els

clients aquest dia.

7- COMERCIANTS) El dia del mercat, augmenten les vendes del teu negoci?
Aproximadament la meitat dels comerciants no augmenten les ventes de la seva empresa,

hem de cercar una estrategia per millorar la seva satisfacció.

8- (COMERCIANTS) T'agradaria tenir un espai al mercat per oferir els teus productes o
serveis?
Una gran part dels comerciants no volen tenir un espai al mercat, encara així hi ha alguns

que els hi agradaria. Seguint la petició d’aquests i que els veïns i veïnes demanen per

majoria parades de productes locals, hauriem de mirar de col.locar aquests comerciant que

sí volen tenir la seva paradeta. Així haurem satisfet les dues peticions.

9- Creus que està ben indicada la zona del mercat? (senyalització)



Un 61,3% pensa que la zona del mercat està ben senyalitzada, encara així podem fer

cartells indicadors per gent que vingui de fora poble tant dels aparcaments més proxims

com de l’ubicació del mercat.

10- Si vas amb cotxe al mercat, utilitzes el pàrquing públic?
Aproximadament la meitat dels enquestats aparca el seu vehicle al pàrquing públic, sobretot

el del carrer de Sa Serradora. En principi pareix que el pàrquing es suficient. La majoria de

gent que no utilitza aparcament és perque acudeixen a peu o amb bicicleta per la proximitat.

Durant el temps que que varem estar fent l’anquesta a la plaça, ensa varem adonar que

seria necessari augmentar les places de aparcament de bicicletes.

11- (PLACERS) Estàs satsisfet a l'hora de vendre els teus productes al nostre mercat?
Més del 80% dels placers estan satisfets a l'hora de vendre els seus productes.

12- T'agradaria que el mercat fos més extens?
La gent vol que el mercat sigui més extens i amb més parades per augmenta l’oferta,

haurem de mirar la possibilitat de cercar nous placers.

13- On residèixes?
La major part dels enquestats resideix al municipi d’Algaida.

14- T'agradaria aquesta nova imatge corporativa i com a marca del nou mercat?
El 83,5% està d’acord




