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Questioner Pengunjung Met Lief De
Nama :
Umur :
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Berapa kali Anda ke Met Lief De dalam 1 tahun ?
a. 1 – 3 kali dalam setahun
b. 4 -6 kali dalam setahun
c. > 6 kali dalam setahun
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Apakah Anda sudah berkeluarga?
a. ya ( jika ya, lanjut ke pertanyaan no. 3)
b. tidak ( jika tidak, lanjut ke pertanyaan no. 4)
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Berpakah pengeluaran keluarga per bulan?
a. >5 juta / bulan
b. 5 – 8 juta / bulan
c. 8 – 11 juta / bulan
d. > 11 juta / bulan

Berpakah pengeluaran Anda per bulan?
a. 1 – 2 juta / bulan
b. 3 – 4 juta / bulan
c. 5 – 6 juta / bulan
d. > 6 juta / bulan

Darimanakah Anda mengtahui tentang Met Lief De?
a. Dari teman-teman
b. Website Met Lief De
c. Blog blogger makanan
d. Tidak dari manapun, kebetulan saja melewati Met Lief De
Menurut Anda, apa yang paling berkesan di Met Lief De?
a. Rasa makanan dan minumannya
b. Suasana homey dan klasik
c. Layanannya yang baik
d. Harga yang terjangkau
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