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فرم بررسی نگرش و دیدگاه های مشتریان راجع به ابعاد شرکت
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 .1از شرکت سیواى قشن اًتظار دارم:
أ

سیواى تحَیلی تا استاًذاردّای هشتَس هطاتقت داضتِ تاضذ.

ب کادر فزٍش،رفتاری هَدتاًِ ٍ احتزام تزاًگیشی داضتِ
تاضٌذ.
ج ضزکتً،سثت تِ خذهات هٌؼْذ ضذُ خَد،هقیذ تاضذ.
 .2با تَجِ بِ اًتظارات خَد از شرکت سیواى قشن ٍارزیابی از کیفیت کاال ٍ خدهات دریافتی،تصَر هی کٌن.....
أ

سیواى دریافتی،ارسش ٍجِ پزداختی را دارد

ب خزیذ اس ضزکت سیواى قطن در قیاس تا سایز ضزکت
ّای سیواى،تِ ًفغ هي است.
 .3تجربِ ٍ شٌاخت هي طی سال ّا ّوکاری ٍ ارتباط با شرکت سیواى قشن حاکی از ایي است کِ ایي شرکت:
أ

تسثت تِ رػایت اصَل ٍ هَاسیي اخالقی،هقیذ است.

ب خَش قَل است ٍ تِ ٍػذُ ّای خَد ػول هی کٌذ.
ج درهٌطقِ ٍ جاهؼِ،تأثیز هثثت داضتِ است.
د

ساسهاًی تَاًوٌذ است ٍ تَفیقات هتؼذد داضتِ است.

ُ

ضزکتٍ،اقؼاً تِ هطتزیاى خَد احتزام هی گذارد ٍ تِ آًْا
هتؼْذ ٍ ٍفادار است
 .4در هجوَع از خرید ٍ هعاهلِ با شرکت سیواى قشن درقیاس با ایدُ آل ّای خَد:

أ

اس ًظز کیفیت سیواى تحَیلی رضایت دارم
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اس تأثیزات هحصَل تز ایوٌی ٍ سالهت خَد ٍ هحیط
سیست،رضایت دارم
ب اس ًَع ٍ کیفیت خذهات ارائِ ضذُ راضی ّستن.
ج اس ًحَُ تؼاهل ٍ ارتثاط پزسٌل تِ ٍیژُ کادر فزٍش ٍ
تاساریاتی خزسٌذم.
د

ًسثت تِ صالحیت ٍ تَاًوٌذی ضزکت ،رضایت کاهل دارم.
 .5راجغ بِ اداهِ ّوکاری با شرکت سیواى قشن ،تردید ًدارم کِ....

أ

خزیذ خَد را اداهِ خَاّن داد

ب ّوَارُ خزیذاس ایي ضزکت را تِ دٍستاى ٍ آضٌایاى،تَصیِ
هی کٌن
ج حتی اگز رقیة ضزکت سیواى قطن ،قیوت خَد را %5
کاّص دّذ تاس خزیذ خَد را اداهِ خَاّن داد.
د

اگز ضزکت هجثَر تاضذ سفارش هزا قذری دیز ،تحَیل دّذ
(هثالً سِ رٍس دیزتز اس هْلت هقزر)هي تِ ٍاسطِ سایز جٌثِ
ّای ضزکت،ایي اًتظار را تحول خَاّن کزد.

تا تطکز اس سهاًی کِ در اختیار ضزکت سیواى قطن قزار دادُ ایذ.
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