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 مشتریانپایش رضایتمندی 
 

 نیمین و فرآوری مواد معد، تا لیدتو
 :شماره

 

 گردد.تكميل می ی مواد معدنی (فرآور، تامين و ) توليدنوين فرداد   اين قسمت مربوط به تحليل فرم بوده و توسط شرکت

 ميزان رضايت مشتری:  : امتياز نهائی

Web :www.Fardad-Mineral.com      Email : Info@fardad-Mineral.com     

 گرامی:  یمشتری
محترم از طريق درک  کيفيت محصوالت و افزايش رضايتمندی مشتريانبه منظور بهبود   ی مواد معدنی (فرآور، تامین و ) تولید فرداد نوین شرکت 

 های ايشان اين پرسشنامه را تنظيم نموده است.ها و خواسته نيازمندی
 سازيد.مند خود بهره ضمن پاسخ به موارد ذيل ما را از نظراتخواهشمند است 

و  محصوالتدرکيفيت  ،پيشنهادات شما ظرات ونبديهی است  صورت شفاهی نيز اعالم فرماييد.به  را پيشنهادات خود نظرات و توانيدمی ضمناً
 نماييم.. پيشاپيش از همراهی شما سپاسگزاری میواقع خواهد شد ما  مثمرثمر خدمات

 د نوین فردا  مدیر عامل شركت  -ا تشکر  ب

 تاريخ تكميل: سازمان: نام شرکت/ 

 صورت تمايل(:نام و سمت تكميل کننده )در نام محصول/محصوالت خريداری شده:

 □ بد     □ضعیف    □متوسط    □خوب  □ عالی  خریداری شده محصوالت كیفیت   -1
 ت:پیشنهادا

 □ بد     □ضعیف    □متوسط    □خوب  □ عالی  میزان كیفیت محصوالت ما نسبت به رقبا -2
 پیشنهادات:

 □ بد     □ضعیف    □متوسط    □خوب  □ عالی  كیفیت بسته بندی محصوالت   -3
 پیشنهادات:

 □ بد     □ضعیف    □متوسط    □خوب  □ عالی  كیفیت خدمات ارسال بار  -4
 پیشنهادات:

 □ بد     □ضعیف    □متوسط    □خوب  □ عالی  صول با  برنامه زمان بندی ارایه شده انطباق تحویل مح -5
 ت:هاداپیشن

 □ بد     □ضعیف    □متوسط    □خوب  □ عالی  و نحوه پاسخگویی به درخواست شما كیفیت و سرعت در اعمال نقطه نظرات اصالحی شما -6
 پیشنهادات:

 □ بد     □ضعیف    □متوسط    □خوب  □ عالی  شركت كیفیت سهولت دسترسی و ارتباطات با پرسنل   -7
 پیشنهادات:

 □ بد     □ضعیف    □متوسط    □خوب  □  عالی شركت نحوه برخورد پرسنل -8
 پیشنهادات:

 □ بد     □ضعیف    □متوسط    □خوب  □ عالی  نحوه اطالع رسانی در مورد محصوالت -9
 پیشنهادات:

 □ د  ب   □ضعیف    □متوسط    □خوب  □ عالی  بازرگانی برخورد واحد   -10
 پیشنهادات:

 خیر  كنید؟  بله  را به دیگران معرفی می  ی مواد معدنی (رفرآو، تامین و ) تولید دادنوین فر شركت  آیا محصوالت -11
 درصورت پاسخ خیر لطفأ دالیل خود را ذكر نمایید:

 
 
 خیر  دارید؟ بله    ی مواد معدنی (فرآور، تامین و ) تولید  رداد نوین فآیا مجدداً تمایل به خرید از شركت  -21

 فأ دالیل خود را ذكر نمایید:درصورت پاسخ خیر لط
 
 
 دهید؟ ای به آن میبیان نمایید چه نمره ی مواد معدنی (فرآور، تامین و ) تولیدنوین فردادبخواهید رضایت كلی خود را از شركت  100تا  1اگر از -31

 ساير نظرات و پيشنهادات:
 
 

 ار
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