
 

Το ερωτθματολόγιο του Meteo – Ανάλυςθ των αποτελεςμάτων 

 

Πριν από λίγο καιρό το Μeteo  ηιτθςε  για πρϊτθ φορά τθ γνϊμθ ςασ,  με ςτόχο οι 

υπθρεςίεσ που κακθμερινά εςείσ χρθςιμοποιείτε να γίνουν ακόμθ καλφτερεσ. 

Κατ'  αρχιν κα κζλαμε να ςασ ευχαριςτιςουμε κερμά για τθν εντυπωςιακι 

ςυμμετοχι ςασ.  Μζςα ςε δφο μόνο θμζρεσ περιςςότερα από 2.700 άτομα 

αφιζρωςαν λίγο από το χρόνο τουσ για να ςυμπλθρϊςουν το ερωτθματολόγιο.  

Μάλιςτα περιςςότερα από 700 άτομα αφιζρωςαν ακόμα περιςςότερο χρόνο και 

ζγραψαν  αναλυτικά ςχόλια, παρατθριςεισ, κριτικζσ, προτάςεισ για βελτίωςθ, 

ακόμα και παράπονα. 

Παρακάτω παρουςιάηονται τα ςτατιςτικά από τισ 20 ερωτιςεισ που απαντικθκαν. 

 Σχεδόν το 70% των ατόμων που ςυμμετείχαν, επιςκζπτονται το Meteo 

τουλάχιςτον μια φορά τθν θμζρα 

 

Περιςςότερεσ από 
1 φορά κάκε μζρα 

27% 

κάκε θμζρα 
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2-3 φορζσ τθν 
εβδομάδα 
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2-3 φορζσ ςε 15 
θμζρεσ 

5% 

λιγότερο 
ςυχνά 

1% 

Πόςεσ φορζσ επιςκζπτεςαι το Μeteo; 



 Περιςςότεροι από το 90% των ςυμμετεχόντων απάντθςε  

Συμφωνϊ ι Συμφωνϊ πολφ ςτισ  ερωτιςεισ:  

o είναι εφκολο να βρω αυτό που κζλω 

o το site ζχει το περιεχόμενο που χρειάηομαι 

o τα κείμενα είναι κατανοθτά 

o τα γραφικά είναι κατανοθτά 
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 Θεωροφμε ωσ τθν πιο ςθμαντικι απάντθςθ όλου του ερωτθματολογίου τθν 

απάντθςθ ςτθν ερϊτθςθ που τζκθκε: Σε ποιον βακμό εμπιςτεφεςαι το Μeteo; 

(κλίμακα 0-10 0=καθόλου , 10=απόλυτα) 

Το 78% απάντθςε 7,8,9 και 10 κάτι που δείχνει ότι οι χριςτεσ εμπιςτεφονται 

το Μeteo και τισ προγνϊςεισ του ςε μεγάλο ι πολφ μεγάλο βακμό. 
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Σε ποιον βακμό εμπιςτεφεςαι το Meteo; 
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 Το 93% διλωςε ότι ςυμφωνεί ι ςυμφωνεί πολφ  ότι ο ιςτότοποσ δίνει τθν 

εικόνα ενόσ επαγγελματικοφ και αξιόπιςτου οργανιςμοφ 
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 Το 93% διλωςε ότι ςυμφωνεί -ςυμφωνεί πολφ ότι  το  Μeteo ζχει 

εμφάνιςθ καλά οργανωμζνθ 

 Το 90% διλωςε ότι ςυμφωνεί -ςυμφωνεί πολφ ότι  το  Μeteo ζχει 

εμφάνιςθ ενδιαφζρουςα 

 Το 78% διλωςε ότι ςυμφωνεί -ςυμφωνεί πολφ ότι  το  Μeteo ζχει 

εμφάνιςθ ελκυςτικι 

 Το 78% διλωςε ότι ςυμφωνεί -ςυμφωνεί πολφ ότι  θ εμφάνιςθ του Μeteo 

είναι μοντζρνα 
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Το Meteo ζχει εμφάνιςθ 
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 Απο τισ προγνϊςεισ (πόλεων, καλαςςϊν, φψουσ κφματοσ, ιςτιοπλοϊκοί 

χάρτεσ ανζμου, γφρθσ, ςκόνθσ), όπωσ και αναμενόταν, οι πιο επιςκζψιμεσ 

είναι εκείνεσ των πόλεων (89%, τουλάχιςτον 2-3 φορζσ τθν εβδομάδα) 

ακολουκοφν εκείνεσ των καλαςςϊν (18%, τουλάχιςτον 2-3 φορζσ τθν 

εβδομάδα) 

 Από τισ ειδικζσ προγνϊςεισ (ευρωπαϊκϊν πόλεων, χειμερινοί προοριςμοί, 

χιονοδρομικά κζντρα, παραλίεσ, αρχαιολογικοί χϊροι, οδικό δίκτυο, 

κεραυνϊν, ακτινοβολία UV) , οι πιο επιςκζψιμεσ είναι εκείνεσ για τισ 

παραλίεσ (21%, τουλάχιςτον 2-3 φορζσ τθν εβδομάδα).  

 Από το πλικοσ των παρατθριςεων που υπάρχουν ςτο Meteo (δίκτυο 300 

ςτακμϊν, παρατθριςεισ κεραυνϊν, καιροφ Ευρϊπθσ, δορυφορικι εικόνα, 

παρατθριςεισ ςκόνθσ, εικόνεσ από κάμερεσ καιροφ, μετριςεισ 

κερμοκραςίασ κάλαςςασ) πιο επιςκζψιμεσ είναι οι παρατθριςεισ των 

ςτακμϊν κακϊσ και οι εικόνεσ από τισ κάμερεσ καιροφ (20%  και 14%, 

τουλάχιςτον 2-3 φορζσ τθν εβδομάδα) 

 

 Προςπακϊντασ να ανιχνεφςουμε πόςο χριςιμα είναι οριςμζνα πρόςκετα 

ςτοιχεία , (που υπάρχουν μόνο ςτο Μeteo) βρικαμε ότι απαντικθκε ωσ 

πολφ χριςιμο-χριςιμο :   

 ο χάρτθσ επικινδυνότθτασ μετεωρολογικϊν φαινομζνων (95%) 

 ο χάρτθσ με τα πικανά προβλιματα ςτισ καλάςςιεσ ςυγκοινωνίεσ 

(89%) 

 Οι γραπτζσ ανακοινϊςεισ για τθν εκδιλωςθ ςθμαντικϊν καιρικϊν 

φαινομζνων (95%) 

 

  



 Για τθν παρουςία ςτο Μeteo ςτα κοινωνικά δίκτυα:  

το 37%  γνωρίηουν ότι το Meteo ζχει  λογαριαςμό ςτο Facebook. 

το 22% γνωρίηουν ότι το Meteo ζχει  λογαριαςμό ςτο Τwitter  

το 20% γνωρίηουν ότι το Meteo ζχει  λογαριαςμό ςτο Youtube.  

 

 Eδϊ να αναφζρουμε ότι ςιμερα το λογαριαςμό του Meteo ςτο Facebook 

(@Meteo.gr) ακολουκοφν περιςςότεροι από 55.000 φίλοι. Ο λογαριαςμόσ 

παρζχει κακθμερινά πλθροφορίεσ, καιρικζσ ειδιςεισ αλλά και όμορφεσ 

φωτογραφίεσ που εςείσ ςτζλνετε. Αντίςτοιχα ο λογαριαςμόσ ςτο Twitter 

(@meteogr) ακολουκείται από 25.000 άτομα. 

 

 Σθμαντικό είναι το πόςο χριςιμεσ για τουσ επιςκζπτεσ μασ είναι οι 

προγνϊςεισ που υπάρχουν ςτο Μeteo . 

o το 94% κεωρεί πολφ χριςιμεσ-χριςιμεσ τισ προγνϊςεισ του Μeteo 

για τισ κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ του 

 

  

πολφ χριςιμεσ 
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 Στισ κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ ςου πόςο χριςιμεσ 
είναι οι προγνϊςεισ που βρίςκεισ ςτο Meteo; 

πολφ χριςιμεσ χριςιμεσ λίγο χριςιμεσ κακόλου χριςιμεσ 



 το 94% κεωρεί πολφ χριςιμεσ-χριςιμεσ τισ προγνϊςεισ του Μeteo 

όταν ζχει να προγραμματίςει κάποια δραςτθριότθτα που 

εξαρτάται από τισ καιρικζσ ςυνκικεσ 
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Αν ζχεισ να προγραμματίςεισ κάτι, πόςο χριςιμεσ είναι οι 
προγνϊςεισ που βρίςκεισ ςτο Meteo; 



 

 

 Στθν ερϊτθςθ για τθ γενικι εικόνα που ζχουν οι χριςτεσ για το Μeteo 

απάντθςαν ιδιαίτερα κετικά: 

41% πολφ καλι, 49% καλι,  9% μζτρια, 1% κακι
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Η ςυνολικι εικόνα που ζχεισ για το 
Meteo είναι: 

πολφ καλι καλι μζτρια κακι 



 

 Στον αν κα προτείνατε το Μeteo ςε άλλουσ , θ πολφ μεγάλθ πλειοψθφία κα 

πρότεινε τον ιςτότοπο ςε άλλουσ. Οι απαντιςεισ ιταν: 

 67% ναι, 28% μάλλον ναι, 4% μάλλον όχι 1%  
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Θα προτείνατε το Meteo ςε άλλουσ; 



 Σχετικά με τθν ταυτότθτα των ςυμμετεχόντων: 

o το 75% ιταν άνδρεσ 

o το 58% ιταν από 38 ζωσ 57 χρονϊν, το 18% από 28 ζωσ 37 ετϊν 

o το 46% είχαν πτυχίου πανεπιςτθμίου, το 26% ιταν απόφοιτοι 

Λυκείου   

o το 54% ηει ςτθν Αττικι, το 8% ςτθ Θεςςαλονίκθ, το 24% ςε 

πρωτεφουςα άλλου νομοφ 

o το 18% είναι δθμόςιοι υπάλλθλοι, το 35% ιδιωτικοί υπάλλθλοι, το 

23% ελεφκεροι επαγγελματίεσ 

 

 

 

Τελειϊνοντασ να αναφζρουμε ότι οι παρατθριςεισ, τα ςχόλια, οι προτάςεισ και οι 

κριτικζσ που ςτάλκθκαν ιταν ςχεδόν 30 ςελίδεσ και αναλφονται ςτθν προςπάκεια 

να γίνει το Meteo ακόμα καλφτερο.  

 

Και πάλι ςασ ευχαριςτοφμε για τθν εμπιςτοςφνθ ςασ,  που είναι θ καλφτερθ βάςθ 

ϊςτε οι υπθρεςίεσ που προςφζρει το Μeteo να είναι ακόμα πιο χριςιμεσ!!! 

 

 

 

 

 


