TANERGIJA – rezultati ankete zadovoljstva strank
V anketi je sodelovalo 253 udeležencev, od tega 242 žensk in 11 moških.
Razdelili smo jih v pet starostnoh skupin:

Razberemo lahko, da je največ anketiranih starih med 26 in 35 let.

Več kot tri četrtine udeležencev (76,6 %) je Tanergija pilates vadbo že
obiskovalo ali pa jo še vedno obiskuje. Zanimalo me je, kako pogosto jo
obiskujejo.

Največ tistih, ki so Tanergija vadbo že obiskovali, so jo obiskovali 2-krat
tedensko.

Razlogi za začetek s pilates vadbo so raznoliki. Spodaj je naštetih nekaj, skupaj s
pogostostjo pojavljanja med vadečimi (v odstotkih).
Kateri so razlogi za tvoj začetek obiskovanja Tanergija pilates vadbe?

Kot dopolnilo k drugim aktivnostim
Priporočilo zdravnika/fizioterapevta
Inštruktorji
Bližina centra
Dobra družba
Sprostitev
Izboljšanje drže
Oblikovanje telesa
Težave s hrbtenico
Bolečine v ramenih/kolenih/kolkih
Bolečine v križu
Želja po gibanju
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Razvidno je, da je najpogostejši razlog za začetek obiskovanja Tanergija pilates
vadbe želja po gibanju. Prav tako pogosto izbrani razlogi so tudi oblikovanje
telesa, izboljšanje drže ter sprostitev.
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Tudi razlogi za začasno (več kot 2 meseca) ali stalno prekinitev s Tanergija
pilates vadbo so različni. Prikazani so nekateri, skupaj z njihovo pogostostjo
pojavljanja med vadečimi (v odstotkih).

Si morda začasno (več kot 2 meseca) ali stalno prenehal-a obiskovati
Tanergija pilates vadbo? Kateri so (bili) razlogi?

Sem, a le med poletnimi
meseci
Sem, ker ni več "moje-ga"
inštruktorja/ice
Sem, ker mi vadba ni bila več
všeč
Sem, zaradi pomanjkanja
časa
Sem, ker sem našel/a drugo
vadbo
Sem, zaradi cene vadbe
Sem, ker sem se preselil-a
Sem, zaradi bolezni
Sem, zaradi izgube
motivacije/volje
Sem, ker je tudi prijatelj-ica
prenehal/a hoditi
Sem, zaradi novih bolečin
Sem, ker so bolečine izginile
Nisem, Tanergija pilates
vadbo obiskujem redno
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Med anketiranimi je največ tistih, ki s Tanergija pilates vadbo niso ne začasno
ne stalno prekinili in jo obiskujejo redno. Tisti, ki pa so jo za 2 meseca ali več
prekinili, pa so jo najpogosteje le med poletnimi meseci ali pa zaradi
pomanjkanja časa.
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Zadovoljstvo s Tanergija pilates vadbo smo merili na več področjih. Na lestvici
od 1 (nezadovoljen) do 5 (zelo zadovoljen) so povprečni rezultati sledeči:

zrak v prostoru
čistoča v prostoru
glasba med vadbo
zanimivost programov
vadbe
trajanje vadbe
intenzivnost vadbe
uporaba
rekvizitov/raznolikost
zaključek ure (sproščanje,
stretching)
glavni del ure
prepilates (ogrevanje)
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Razvidno je, da so anketiranci po večini precej zadovoljni s posameznimi
področji, saj je povprečna ocena povsod višja od 4. Izjema je le zrak v prostoru,
ki je s povprečno oeno 3,96 ocenjen najnižje. Najbolj so anketiranci zadovoljni z
glavnim delom ure.
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Povprašali smo tudi po učinkih pilates vadbe.
Kateri od 10-ih zlatih razlogov za obiskovanje pilates vadbe si opazil-a, da ima
učinek tudi na tvoje telo in življenje?

Ugoden vpliv na spolno
življenje
Rehabilitacija telesa
Preprečevanje inkontinence
Povečanje gibljivosti telesa,
koordinacije in ravnotežja
Umirjenost telesa in uma
Oblikovanje telesa
Večja samozavest
Izboljšano zavedanje lastnega
telesa
Pokončna in pravilna drža
telesa
Življenje brez bolečin v križu
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Iz rezultatov je razvidno, da anketiranci v največji meri občutijo učinek pilatesa
z izboljšanim zavedanjem lastnega telesa ter povečanjem gibljivosti telesa,
koordinacije in ravnotežja.
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Tanergija se pojavlja v najrazličnejših medijih. Preverili smo, kje jo najpogosteje
zasledijo naši anketiranci.
Kje slišiš/vidiš Tanergijo v medijih?

nikjer
Facebook
Vizita
Sensa
TV3
Nika
Obrazi
Lepa&Zdrava
Lisa
Cenim.se
Aktivni.si
Korak pred
konkurenco
Forma F+ blog
Zadovoljna.si
Ringaraja
Biba leze
24ur.com
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Kot kažejo rezultati, anketiranci najpogosteje opazijo Tanergijo v reviji Lepa &
Zdrava ter na spletni strani aktivni.si.
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Tanergetski krogci so tudi del Tanergije. Zanimalo nas je, kako dobro jih
anketiranci poznajo in ali jih uporabljajo.

Razberemo lahko, da v največji meri anketiranci poznajo tanergetske krogce in
jih tudi uporabljajo.

Na koncu smo preverili še splošno zadovoljstvo s Tanergijo na različnih
področjih. Na lestvici od 1 (nezadovoljen) do 5 (zelo zadovoljen) so povprečni
rezultati sledeči:

s Tanergijinimi oblačili
s Tanergetskimi krogci
s predavanji o prehrani
z Vročičkami in Pilatesničkami
s spletno stranjo – s
preglednostjo informacij
s spletno stranjo – vizualno
z dostopnostjo inštruktorjev
z odzivnostjo v primeru
nejasnosti
z inštruktorji
s sprejemom na recepciji
s cenami
z obveščanjem o dogodkih
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Razvidno je, da so anketiranci skoraj z vsemi področji Tanergije precej
zadovoljni (povprečna ocena nad 4), še najbolj pa z z inštruktorji in njihovo
dostopnostjo, z obveščanjem o dogodkih, s sprejemom na recepciji ter z
odzivnostjo v primeru nejasnosti.
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