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سفيد ني ريزشركت سيمان   

پرسشنامه سنجش نظرات  عامالن  از  كيفيت كاال عنوان: 

 وخدمات

T25F17 :كد فرم 

 .………آقاي/خانم/شركت مشتري گرامي 

 با سالم

 حصوالت و افزايش خدمات و رضايت مشتريان تنظيم شده است . سن انتخاب شما در خريد محصوالت اين كارخانه به اطالع ميرساند اين فرم جهت كسب نظرات آن عزيزان به منظور ارتقاء هرچه بيشتر كيفيت مضمن تشكر از ح

 دقيق به سئواالت مارا در اين راه ياري فرمائيد.خواهشمند است با پاسخ 

 

 رديف

 ميزان رضايت                                                         

 نام سوال

 راضيت به شد

)4( 

 )1( ناراضي )2( خنثي )3( راضي

ت دبه ش

 )0(ناراضي 

 توضيحات و پيشنهادات

1 
       فرمائيد وضعيت برنامه ريزي تحويل سيمان را ارزيابي

2 
       را ارزيابي فرمائيديزي توسط كارخانه و تحويل سيمان زمان سپري شده از اعالم وصول وار

3 
       واريز وجه شما به بانك تا اعالم كارخانه  را ارزيابي فرمائيد بينمدت زمان 

4 
       ارزيابي فرمائيد انطباق نوع سيمانهاي توليدي اين كارخانه با نيازهاي منطقه فروش خود را

5 
       وزن پاكتهاي سيمان  اين شركت و مقداردرج شده در پشت پاكت  آن  را ارزيابي فرمائيد

       نوع پاكتهاي سيمان اين شركت را  ارزيابي فرمائيد جنس و 6

       رفتار و عملكرد پرسنل كارخانه در برخورد با مشتريان را ارزيابي فرمائيد 7

       وضعيت صورتحساب  و اعالم صورت وضعيت مانده حساب(شفافيت اطالعات) به چه ميزان رضايت  داريد؟ از 8

       از سهولت در تماس  با مسئوالن فروش به چه ميزان رضايت  داريد؟ 9
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سفيد ني ريزشركت سيمان   

پرسشنامه سنجش نظرات  عامالن  از  كيفيت كاال عنوان: 

 وخدمات

T25F17 :كد فرم 

       از نحوه رفتار كادر  فروش با مراجعه كنندگان(ادب،تزاكت،همدلي) به چه ميزان رضايت  داريد؟ 10

       از دانش و مهارت فني كادر فروش (توانايي پاسخگويي و متقاعد سازي) به چه ميزان رضايت  داريد؟ 11

       از صداقت،رازداري و قابل اعتماد بودن كادر فروش به چه ميزان رضايت  داريد؟ 12

       داريد؟ از فضاي مناسب  اداري  مثل آراستگي و پاكيزگي محيط به چه ميزان رضايت  13

       از ارائه خدمات مربوط به ارباب رجوع  مثل پذيرايي به چه ميزان رضايت  داريد؟ 14

       از سهل بودن و شفافيت  رويه ها ،قوانين و سيستم فروش به چه ميزان رضايت  داريد؟ 15

16 

 بين المللي گرديده است.لطفا نام ببريدملي يا تاكنون موفق به دريافت چند گواهينامه استاندارد  صنايع سيمان سفيد ني ريزآيا ميدانيد شركت 

17 

 ارجاع گرديده است؟ و اثرات سو زيست محيطي آن به شمادر ارتباط با اثرات محصول در ارتباط با ايمني و سالمت مصرف كننده   نارضايتي يا پيشنهاديآيا  تاكنون 

 دهيد.توضيح   لطفاً

18 

 لطفا هرگونه مشكلي كه در خصوص مصرف سيمان  اين شركت داريد را مرقوم فرمائيد(فضاي اضافي براي نگارش پشت فرم)

 

 

                                  قرار داده ايد.از زماني كه دراختيار شركت سيمان سفيد ني ريز با تشكر 

 تاريخ  تكميل فرم:                                   نوع  محصوالت  خريداري شده:                


