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 )اصل( واحد فروش و مهندسی فروش   -توزیع نسخ :  

 )سهامي خاص(  شركت روانكاران احياء سپاهان
 مشتري گرامي  

و ايجاد بهبود   شماهادات با دريافت پيشن در نظر داريمبا توجه به اصل مشتري گرايي و اعتقاد به اينكه مشتري مهمترين ناظر در محدوده كار ماست، 

بيمستمر چه  هر  رضايت  نما  مشتريانشتر  ،  فراهم  خواه  . ئيمرا  راستا  اين  از  در  پس  است،  رشمند  فرم  زير،  سئواالت  به  فاكس  پاسخ  شماره  به  ا 

 ارسال فرماييد .  واحد فروش شركت روانكاران احياء سپاهان،  45642786-031

                           قبالً از همكاري شما صميمانه سپاسگزاريم .                                                  

 واحد فروش  –با تشكر                                                                                                                                                           

 فاكس : تلفن و  شماره                                                                                                           : نام شركت 

 مورد استفاده :محصوالت  / محصول 

 ميزان انطباق كلي محصوالت با نيازمنديهاي مشتري 

ف 
دي

ر
 

 معيارهاي اندازه گيري انطباق محصول با نيازمنديهاي مشتري 
 امتياز 

0-  20    21- 40 41 - 60 61- 80 81-  100   

      كت )از طريق تلفن ، نامه ، فكس و...(امكان برقراري ارتباط با شر 1

      انعطاف پذيري شركت در پاسخگويي به نياز مشتري 2

      انجام تعهدات اعالم شده و عملكرد آن  3

      كيفيت محصول و ميزان انطباق با شرايط فني و كاركردي آن  4

      ميزان رضايت از شرايط و زمان بندي تحويل محصول  5

      قيمت محصول در مقايسه با قيمت رقبا با شرايط يكسان 6

      ميزان رضايت از وضع ظاهر و نوع  بسته بندي محصول  7

      رضايت از برخورد كاركنان در كليه مراحل سفارش تا تحويل  8

      CMرضايت از بازديدهاي فني مهندسان فروش و انجام  9

      ت و انجام اقدامات اصالحي سرعت عمل در رسيدگي به شكايا 10

      ارسال مدارک فني محصول  11

      تمايل به خريد مجدد از شركت   12

      تمايل در معرفي شركت روانكاران به ديگران   13

      تمايل به خريد ساير محصوالت شركت 14

15 
      و دفع آن سازگاري محصوالت ما با محيط زيست

      ت داريد در كل چقدر رضاي

 دارند ذكر گردند .  اردر صورت تمايل شركتهايي كه از نظر اولويت بندي شما قبل از شركت ما قر

 

 

 

 

 

 سمت :  مشخصات فرد پاسخ دهنده )مهر و امضاء( : 

 

 تاريخ تكميل فرم :

 این قسمت توسط واحد فروش و مهندسی فروش شرکت روانکاران احيا سپاهان تکميل می گردد:

 


