شناسه رفتاری ارتباط و رضایت مشتریان در شرکت سیمان خاش

شرایط/الذام

حَزُ

اگر اًتظبرثابرگرر
از

ساااروبى ثااار

54دلرماااِ اااَ
تؼْذ

ثکشااذ رشاار
اهکبًبت هَرد ًرابز
هشتریبى را تابهري
هي ًوبیذ

هصاااذٍدی
هصذٍدی

ّب در اجرا

تؼْذات هرتجط ثب
هشتر

ظرفرا ا

خریاااذاراى

اگااار تصَیااا

فااااااَرا از

هصوَ ر تابخرر

تغرراارات در اگر هشتریبى از رفرا
ٍل

هصواَ

لجلاي راضااي ًجبشااٌذر پااث از ا جاابت یاااب خاااذهبت

شبى هطلاغ هَضَعر شر
شاااااذُ ٍ
زهبًْاااااب

ّر تالشي را ثرا

ست رضبی

ًبهٌبست ثبشذر

آًْب خَاّذ رد ٍ یب هشااتر هااي

هشتر در خریذّب آتي تخفرا

دیگاار ثااِ دریبف

تَاًااذ هطاابثك
فااارم جااا

خَاّذ رد.

آًْب پرشٌْبد

شکبی

هي شَد.

ًوبیذ
شاارایط اضااطرار

ّاااب
تَ راااذ ٍ ػااذم اهکاابى

تصَیاا ٍ ا ساهاابت ارائِ تخفر
لاابًًَي ٍ دٍ تااي در در هٌطمِ
ش

داشتِ ثبشاذر ٍ

هبِّ اٍ سب

ثرًبهِریس

ًشذُ

ااِ ثبػااه ثاارّن
خَردى ٍل

ّاب

ثرًبهِ ریس شاذُ
لجلي هي شَد.

شااااارایط شاااااااارایط
هرثااَب ثااِ ثکاااااابرگرر
پروبًکاابراى هصواااَ رهَاد
یب هَسسبت افسٍدًيرشرایط
حو ٍ ًم
" رفراا

حو ٍ ًگْذار

ٍ

خااااذهبت
هٌبساااات
پرسااٌ ٍاحااذ فاارٍا در خاابر از
سبیر همررات شٌبسِ

ساابػبت ادار در دسااتر
ثبشٌذ.

هااي

تاااَزیي هٌبسااات ٍرضااابی
هصوااَ ر ّااذ

بهاااااا

تب رذ شذُ شٌبسِ هشااتریبى»
اس

.

الاذام

تب رذ

ّذ

شاااااااذُ
شٌبساااااِ
اس

.

ایاااي شٌبساااِ
جْااا

لراااِ

هشتریبى ٍ لرِ
هصواااااَ ت
سبزهبىر برثرد
داشاااااااتِ ٍ
هصاااااذٍدی
جغرافراااااابیي
ًذارد.

ریماااااااِ
رسرذگي ثاِ
شاااااکبیبتر
هطااابثك ثاااب
ریمِ هطار
شکبی

ٍ تجي از ریاك ریا
هيثبشذ

خوَص هصتَا ٍ اجرا

شااااکبیبت ٍ.

ریمِ هطار

شٌبسِرثوااااااَرت

ا الػااااابت

اًااذازُ گراار

ااااااااردى

تلفٌيرحضَر رایٌترًتي

هٌااااذر در

رضاااااااابی

از

ٍ تجي هرثَب ثِ ٍاحذ

ثرٍشااااااَر

هشتریبىرهطبثك

فرٍا هي ثبشذ

هؼرفي فرایٌذ

ثاااب ا ساهااابت

شوبرُ تلفي:

رسرذگي ثاِ

اسااااااتبًذارد

شکبیبت ٍ ٍة

ISOهاي

فاارٍا هااي

ایور :

ٍة سبی

درخَاساا

ریااك ٍاحااذ

شوبرُ تلفي:

آدر

ًظرات ٍ شاکبیبت در

رسرذگي ثاِ

در ارتجابب ثاب

تلفٌيرحضَر رایٌترًتي

آدر

ریمِ هطر

اردى

هصواااَ ثواااَرت

ا الػبت پشترجبى

اردى

فلَچااااابرت

ثبشذ.

:

آدر

ایور :

ٍة سبی

پستي:

آدر

ًبم هسئَ :

:
پستي:

ًبم هسئَ :

سااااااابی
شااااار

ریمِ پابی

ٍ

ثبشذ.
ٍ

هطااابثك ثاااب
ا ساهاااااابت
اسااااتبًذارد
ISOهي
ثبشذ

از ًظرات ٍ تجرثرابت
گرٍُّب

هشتبقرًظرر

رٍا ّب

بر

بر ٌبىرهشاااااتریبىر

در خواااَص

ثرًبهِ ریس ر

ػبهالىراػضب

اًجواي

ارتجااابب ثاااب

راحير تَسؼِ ٍ

صٌفيرتأهري ٌٌاذگبى

هشاااااتریبىر

پربدُ سبز

ٍ سبیر ریٌفؼبى شٌبسِ

ثوااااااَرت

شٌبسِ

راحي شٌبسِ ٍ

آزهبیشاااااير

تؼْااذات درخَاسااتي

اهتصاابى هااي

ایشاابى اسااتفبدُ هااي

گردد.

جْ

جْا

اجاارا

ثِ بر ٌبى ٍػبهالى در

هَ ر شٌبساِر

ثرخااَرد ثااب ػوااَم ٍ

سرسااااااتن

رساابًي ثااِ

تشااااَیمي ٍ

هشاااااتریبىرآهَزا

ارزیاااااابثي

دادُ هي شَد.

ػولکردر اجارا

خااذه

شَد.

از هشااتریبى در
خواااااااَص
هٌبساات ثااَدى
شٌبسااِ ًظاار
سٌجي ثِ ػوا
هي آیذ.

گردد
ثخ

ًگْذار ٍ ثْجَد

اًجبم هورس

داخلاي ٍ

پرگرر الذاهبت

ارزیاابثي دادُ
ّب شکبی

دخر ًوَدى هشتریبى

تجذیااذ ًظاار

در ثْجاَد فرایٌاذّب

در رلبثاااا

هرتجط ثب هشتریبى

ثبزاریبثي

رضابی

از شٌبسااااااِ
رفتااااااابر ٍ
فرآیٌاااااذّب
تؼری
آى

شذُ در

