
 

 بیشترین رضایت شما از شرکت پمپ حریق ایران در چه مواردی است ؟

 نارضایتی شما از شرکت چیست ؟  بیشترین عوامل

 چه پیشنهاداتی جهت بهبود خدمات شرکت دارید ؟

 رضایت کلی شما از شرکت پمپ حریق ایران به چه میزان است ؟

 نام شرکت:  

 سمت :

                        مدت همکاری با شرکت صنایع پمپ حریق ایران :

 سواالت
کامال 

 موافقم
 موافقم

مطمئن 

 نیستم 
 مخالفم 

کامال 

 مخالفم

   تجهیزات و وضعیت فیزیکی

           تجهیزات و امکانات فنی مناسب جهت پاسخ گویی دارد

           فضای داخلی شرکت منظم و سایت و تجهیزات ارتباطی آن مناسب است.

           کارکنان شرکت ظاهری آراسته و رفتاری موقر می باشند.

           ساختمان وموقعیت فیزیکی شرکت مناسب است

   اطمینان

           انجام کارها و خدمات حمل و عملیات در زمان مقرر و وعده داده شده صورت می گیرد.

           سرعت انجام امور اداری از قبیل اقدامات مالی قراردادهاو..مناسب است

           ارائه خدمات اداری از قبیل اقدامات مالی وقرارداد ها و...با دقت باالیی انجام می شود.

           در انجام کارها با همه مشتریان یکسان برخورد می شود.

   پاسخ گویی

           کارکنان ومدیران شرکت عالقه مند به پاسخ گویی هستند.

           رسیدگی به شکایات احتمالی با دقت و تا حصول نتیجه صورت می گیرد.

           کارکنان عالقه مند به کمک مشتریان و حس وجدان کاری درونشان دیده می شود.

نحوه برخورد و پاسخگویی به مشتریان در ارتباطات حضوری و تلفنی و خواسته های 

           آنان واقع بینانه ودر راستای کمک به حل مشکالت است.

   تضمین

           خواسته های مشتریان از سوی کارکنان درک می شود.

           تواضع و تفاهم کارکنان در ارتباطات حضوری وتلفنی شایسته و ملموس است.

باعث مشتریان به دقت و صحت خدمات ارائه شده اطمینان دارند.ادب و احترام کارکنان 

           جلب اعتماد شمادر سازمان شده است.

           کارکنان از خواسته و نیاز های شما آگاهی دارند.

   همدلی

           کارکنان این شرکت همیشه راغب به کمک به مشتریان هستند.

کارکنان با تمام ازدحام و پرکاری همواره برای پاسخگویی در ارتباطات حضوری و تلفنی 

           وقت دارند.

           کارکنان سعی در شناخت مشتریان دارند.

           شرکت و کارکنان مشریان را مهم می شمارند.


