فرم نظرسنجی از رضایت مشتریان

کد سندF-CR-01/00:
تاریخ:

اطالعات مشتری (اختیاری) :خواهشمند است به منظور حصول نتیجه بهتر و کسب نظرات بیشتر شما نام سمت و شماره تماس مستقیم خود را در
قسمت زیر مرقوم فرمائید.
نام /نام شرکت.................................. :

تلفن تماس.....................

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

سمت:

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

خدمات دریافتي:
بورس کاال (فلزات پتروشیمی کشاورزی قرارداد های آتی )اوراق بهادار (حضوری اینترنتیآنالین )مشاور پذیرش  سبد سرمایه گذاری 
درجه اهمیت:

راهنمای امتیاز دهی:
( 0بد است و حتم اً بایستی اصالح گردد)
( 50بهتر است اصالح گردد)

( 25ضعیف است و نیاز به اصالح دارد)

 ( 75خوب است)

 - 1کم اهمیت  - 2مهم  - 3بسیار مهم

( 100عالی و راضی کننده است)

عوامل

100

75

50

25

0

درجه اهمیت

توضیحات

الف) کیفیت:

چگونگي اطالع رساني شركت در خصوص خدمات قابل ارائه
(بروشور ،وب سايت ،نمايشگاه )
نحوه دريافت سفارش از مشتريان
ميزان دقت و سرعت عمل شركت در انجام وظايف محوله
ميزان سرعت عمل شركت در پاسخ گويي به مكاتبه و
درخواست ها.
ميزان توانمندي ،تركيب ،تعداد و صالحيت پرسنل شركت در
زمينه خدمات مورد نظر.
برخورد كارمندان شركت با مشتريان (در مذاكرات حضوري،
تلفني ،مكاتبات و) ..
ميزان انطباق كلي خدمات با انتظارات شما.
کیفیت خدمات ما نسبت به دیگر کارگزاری ها
برخورد مجموعه کارکنان ما
سهولت در دسترسی شما به شرکت ما
اطالع رسانی و تبلیغات
جمع امتیازات:
سایر عواملی که در جلب رضایت شما موثر و در این فرم نیامده است را همراه با درجه امتیازی که به این صنایع می دهید بیان فرمایید.
مشتری گرامی ما چگونه می توانیم ش ما را ب ه ی م مش تری دائم ی ب رای ش رکت خ ود تب دیل کن یمو خواهش مند اس ت در ای ن خص ون نقت ه نظ رات خ ود را
مرقوم فرمائید.
*به نظر شما مهمترین نقاط قوت و ضعف کارگزاری اطمینان سهم کدام است ؟

