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نحوه برخورد و ارائه اطالعات بازاريابان به كارفرما رضايت بخش بوده ؟1
رزومه شركت سما آسانبر براي جلب اعتماد كارفرما كفايت ميكند ؟2
آيا دسترسي به پرسنل و شركت سما آسانبر براي كارفرما مناسب بوده است ؟3
آيا داشتن نمايشگاه دائمي در منطقه قابل دسترس به انتخاب بهتر كارفرما كمك ميكند ؟4
ميزان پيگيري ها و ارائه اطالعات به كارفرما كافي است ؟5

آيا نقشه شماتيك اجرايي آسانسور و برنامه عمليات آماده سازي چاهك آسانسور براي رفع ابهامات كارفرما كفايت ميكند ؟ 6مشاوره مهندسي و بازديد اوليه : 
: آيا نحوه ارائه اطالعات فني و مالي شفاف است و براي تصميم گيري و مقايسه با رقبا كفايت ميكند؟7ارائه مشخصات

8: نوع آسانسور
9: نوع موتور
10: نوع درب
11: نوع تابلو
12: تزئينات كابين
نوع شستي:13

14انتظار كارفرما از قيمت ايده آل :
5 درصد بيمه  و حمل + 10  + 10 درصد هزينه مشور مهندسي و نظارت كيفي و اخذ استاندارد + مزد + قيمت تجهيزات

درصد سود شركت آسانسوري= قيمت تمام شده آسانسور
: آيا منافع كارفرما در قرارداد لحاظ شده است ؟15نوع قرارداد

: ارسال تجهيزات /  ارسال به موقع تجهيزات و با بسته بندي مناسب مطابق تعهد مندرج در قرارداد كافي است ؟16كنترل پروژه
: نصب / كيفيت نصب و مدت زمان نصب و اخالق پرسنل نصب براي جلب رضايت كارفرما كافي است ؟17كنترل پروژه

مدت زمان مورد انتظار كارفرما براي اخذ استاندارد با توجه به تجربه هاي قبلي خود چقدر است ؟18
شركت هاي آسانسوري قبلي چه نقاط ضعفي داشتند و چه نقاط قوتي ؟19

: آيا تا به حال خالف شرايط مندرج در قرارداد شركت پولي از كارفرما دريافت كرده است ؟20پرداخت مراحل قرارداد
: آيا آسانسور تحويل شده توانسته رضايت صد درصد كارفرما را جلب كند ؟21تحول

آيا نحوه برخورد و ارائه اطاالعات به مدير ساختمان مناسب بوده ؟22
آيا ظاهر و اخالق سرويس كار مناسب بوده است ؟23
آيا مدت زماني كه سرويس كار در ساختمان صرف كرده و كيفيت سرويس رضايت بخش بوده است ؟24
آيا هزينه هايي مازاد بر حق سرويس دريافت شده است ؟ توضيح؟25

پرسشنامه نياز مشتريان صنعت آسانسور 
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