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 همکار گرامی سالم

از آنجایی که داشتتتر روند رو به ولو در ارا ه خدماب بهتر ستترمشتت  امور ماستتم   از شتتما همکار و یا 

ما راب شتتظنقطه نمشتتر  گرامی خواهشتتمندم فرم زیر را به دقم پر نمایید تا همکاران ما با استتتفاده از 

بتوانند به صتورب روز افوون خدماب بهتر  ارا ه نمایند  با تشتکر از شتتما برا  زمانی که صرن ایر کار 

 می کنید 

 نام و نام خانوادگی :                                           شماره همراه :

 ضعیف متوسط خوب عالی شرح سوال
     چگونه ارزیابی می کنیدفرایند خرید بر رو  سایم را در 

     نحوه ارسال محصوالب خریدار  شده را چگونه ارزیابی می کنید

     نحوه برخورد و پاسخگویی واحد فروش سایم را چگونه ارزیابی می کنید

     میوان دانش و پاسخگویی واحد فنی سایم را چگونه ارزیابی می کنید

     قرار گرفته بر رو  سایم مطابقم داردآیا محصوالب خریدار  شده با نمونه 

     آیا کیفیم قطعاب خریدار  شده توسط شما رضایم خاطر را به همراه داشته اسم

     آیا خدماب دریافم شده از طرن واحد ها  مختلف سایم مورد رضایم شما بوده اسم

     رضایم بوده اسمآیا مقاالب   فیلم ها و متون آموزشی ارا ه شده بر رو  سایم مورد 

     چگونگی اطالع رسانی شرکم در خصوص خدماب قابل ارا ه ) تخفیفاب   بروشور   نمایشگاه   سایم(

     از لحظه خرید تا تحویل به پسم و ارا ه کد رهگیر  را چگونه ارزیابی می کنیدمیوان سرعم عمل 

     به پاسخگویی به مکاتباب و درخواسم ها را چگونه ارزیابی می کنید میوان سرعم عمل

     میوان سهولم در دسترسی شما به همکاران ما را چگونه ارزیابی می کنید

     در مجموع چقدر از مراوعه خود به ایر فروشگاه اینترنتی رضایم دارید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  برا  ما ارسال فرماییدو یا ایمیل ام را به یکی از روش ها  پسم   فکس   تلگر ه خودلطفا فرم پر شد

 و در ایر فرم نیامده اسم را با دروه کیفیم آن ذکر فرماییدلطفا سایر موارد  که در ولب رضایم شما موثر بوده 
 

 

 به نظر شما مهم تریر نقاط قوب و ضعف ما کدام موارد می باشد ؟
 

 

 لطفا نظراب و یا شکایم خود را برا  ما مرقوم فرمایید
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