
  

 کیفیت کاال وخدماتعامالن از  پرسشنامه سنجش نظراتعنوان :  
 F-SAL-19-01 كد فرم:

 تاریخ :

 :شماره

 

 

سن نظر شما در انتخاب محصوالت این كارخانه به اطالع ميرساند این فرم جهت كسب حُ از ضمن تشكر ،مصرف كننده محترم** 

اهشمند . خومشتریان تنظيم شده است رضایتافزایش عزیزان به منظور ارتقاء هرچه بيشتر كيفيت محصوالت و خدمات و  شما نظرات

 را در این راه یاري فرمائيد. ما ،است با پاسخ دقيق به سئواالت

 پرسشنامه سنجش نظرات  عامالن  از  کیفیت کاال وخدمات

  □توسط مشتري                □مباحثه                 □آنالین                     □تلفنی                 □مصاحبه رو در روروش انجام نظرسنجی:         

 .....................................:نوع محصول خریداری شده.........................)مشتري/كارشناس ارتباط با مشتري( : ..................................نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم 

 .....................................:ع محصولاستان/کشور توزی

ف
 ردی

میزان رضایت                                                                                  

سوال                         

 به شدت 

 راضی

(4)  

(3راضی) (2)خنثی   
 ناراضی

(1)  

 ت دبه ش

ناراضی 

(0)  

      )خدمات حمل و نقل و سرعت تحویل(تحویل سيماني وضعيت برنامه ریز 1

      تحویل سيمان زمان سپري شده از اعالم وصول واریزي توسط كارخانه و 2

      مطابقت ویژگی هاي محصول با آناليز ارائه شده 3

      جنس ونوع پاكتهاي سيمان این شركت 4

      و آگاهی از ضعيت مانده حساب وضعيت صورتحسابشفافيت  5

      با مسئوالن فروش  تماسسهولت  6

      ( رازداري و قابل اعتماد بودن ، صداقت ،همدلی زاكت،ن فروش )ادب،در رفتار كانحوه  7

      دانش و مهارت فنی كادر فروش )توانایی پاسخگویی و متقاعد سازي(  8

      و ارائه خدمات به ارباب رجوع(آراستگی و پاكيزگی محيط فضاي مناسب  اداري ) 9

01       سازمانفروش  فرآیندقوانين و  ،سهولت و شفافيت رویه ها 

11  

دیده گرارجاع به شما  محصولاثرات سو زیست محيطی  یا در ارتباط با ایمنی و سالمت مصرف كننده ونارضایتی یا پيشنهادي  هرگونه مشكل،آیا  تا كنون 

 است؟

 

21  

 شرح دهيد:)در صورت امكان( و ویژگی هاي كيفی مورد نياز خود/ مشتریان خود طرح اختالطرا بهمراه  خود از محصول خریداري شدهمشتریان رد مصرف امو

 

 

31  
 ببرید()به ترتيب اولویت نام  اولویت مصرف برند سيمان سفيد استهبان نسبت به سایر شركت هاي سيمان چگونه است؟

1.                       2         .                  3                 .            4        .                     5. 



  

 کیفیت کاال وخدماتعامالن از  پرسشنامه سنجش نظراتعنوان :  
 F-SAL-19-01 كد فرم:

 تاریخ :

 :شماره

 

 

14 

 كيفيت برند سيمان سفيد استهبان نسبت به سایر رقبا را چگونه ارزیابی ميكنيد؟

51  

 : مرقوم فرمائيد ،شركت داریداین  محصولهرگونه مشكلی كه در خصوص مصرف  خواهشمند است

 

 قرار داده اید* استهبان سفیدبا تشکر از زمانی که دراختیار شرکت سیمان *

 

 تهیه کننده

 نام و نام خانوادگی : ............................................. 

 تاریخ:

 امضا:

نماینده 

 مدیریت

 ..........................................................مدیریت:......................................................................................................................توضیحات و تحلیل نماینده 

............................................................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................... 

 تاریخ:

 امضا

 


