CUESTIONARIO 2019

EMPRESA/ENTIDADE:
Nome da persoa que cobre a enquisa
Cargo
Correo electrónico
Facturación ano 2018
Facturación prevista ano 2019
¿Está a súa empresa participada en máis dun
10% por (unha ou varias) entidades
estranxeiras?
¿É a súa empresa unha peme a efectos de
recibir subvencións?

Si / non

Si / non

DATOS RELATIVOS AO EMPREGO NO PTG (Datos ao cerre de 2018)
Nº empregados homes
Nº empregados mulleres
Nº empregados en I+D
Cualificación do persoal:
Nº titulados superiores

(Doutores, licenciados, diplomados, FP superior)

Nº titulados medios

(Secundaria, bacharelato, FP básica)

Outros
Idade media do persoal
Investimento total en I+D en 2018 (importe)
Financiamento público recibido en 2018 (importe)
¿Cantos produtos / servizos / procesos introduciu en 2018?

¿A que nivel comercializa os seus produtos ou servizos?
a. Nacional
b. Autonómico
c. Internacional - (indicar país)

¿Posúe plataforma E-Commerce? (si / non)
Patentes 2018. Nº patentes solicitadas:

Nº patentes concedidas:

VALORACIÓN DA TECNÓPOLE
Valore de 1 a 5 os seguintes aspectos, sendo: 1: Moi malo

2: Malo 3: Regular 4: Bo 5: Moi bo Nc: Non coñece
1

2

3

4

5

Nc

Observacións

Seguridade e control de accesos
Servizo de recepción
Calidade das instalacións e das infraestruturas
Calidade dos locais de uso privado:niños e locais en
aluguer
Cafetería e restaurante
Limpeza
Servizo de xardinería
Servizo de telefonía
Servizo de internet
Prensa-Comunicación
Web Tecnópole
Redes sociais de Tecnópole
Actividades de divulgación da ciencia: Aulas,
Galiciencia,T2W
Xornadas e cursos
Eventos colaborativos entre empresas
Xestión de incidencias
Trato e atención do persoal da Tecnópole
En xeral o seu grao de satisfacción coa Tecnópole

-

¿Cal é o aspecto que máis valora da súa situación no PTG?

-

¿Que servizos bota en falta que podería ofrecer Tecnópole?

-

Indique 3 temáticas nas que lle gustaría recibir: Formación ---------------------------------- Asesoramento --------------------------------------------------------------------

-----------------------------------

----------------------------------

-----------------------------------

