
40-801 KATOWICE, ul. Szadoka 8 
tel./fax 32 206 80 20 

e-mail: castor@castor.com.pl

Ankieta satysfakcji klienta

Szanowni Państwo, w celu podniesienia jakości świadczonych usług, prosimy Państwa o wypełnienie poniższej ankiety.

Nazwa firmy:

Adres:

Kod pocztowy, miasto:

Telefon / fax:

Branża:

Rodzaj produkcji:

Ocena jakości wyrobów / usług / obsługi (w skali od 1-5):

 

1 2 3 4 5

Czy informacje udzielane przez 
pracowników nt. wyrobów i 
usług są wystarczające?

Możliwość 
uzyskania fachowej informacji 
nt. najnowszych technologii?

Jak oceniają Państwo 
jakość informacji 
/kompetencji pracowników?

Jaki jest czas ocze 
kiwania na obsługę?

Jak oceniają Państwo zakres 
świadczonych usług,przez 
pracowników CASTOR U.G. 
Sp. z o.o.?

Źródło wiedzy o CASTOR Unia Gospodarcza Sp. z o.o.

W jaki sposób dowiedział(a) się Pan(i) o istnieniu firmy CASTOR Unia Gospodarcza Sp. z o.o.?

reklama w prasie wyszukiwarki internetowe katalogi, prospekty, ulotki

targi i wystawy z polecenia w inny sposób

Z jakiego źródła informacji?

Анкета удовлетворения клиента
Уважаемые Господа ! С целью повышения качества обслуживания просим заполнить анкету :

Анкета качества обслуживания клиента

Фирма :

Адрес :

Почтовый индекс/город :

Тел./електроння почта/факс:Тел./електр. почта/факс :

Область производства :

Вид производства :

Оценка качества оборудования / обслуживания / услуг  ( от 1 до 5 )

Является ли информация на тему

оборудования / услуг

исчерпывающей ?

Возможность получения профес-
сиональной информации на тему
новейших технологии

Оценка качества информации/

компетентности обслуживания

Время ожидания на обслуживание

Оценка диапазона предлагае-

мых услуг персоналом

фирмы ООО КАСТОР

Источник информации о фирме ООО КАСТОР

Как Вы узнали о существовании фирмы  ООО КАСТОР ?

Реклама в прессе Интернет Каталоги , проспекты , рекламные листовки

Выставки По рекомендации Другой способ

КакойКакой источник информации ?



Czy zamierza Pan(i) skorzystać z usług CASTOR Unia Gospodarcza Sp. z o.o. w przyszłości?

Tak Nie

Uwagi / propozycje

Inne uwagi. Państwa propozycje, co należy zmienić/wprowadzić do oferty/usług itp. w przyszłości

Data Miejscowość

Podpis

Намерены ли Вы воспользоваться услугами фирмы ООО КАСТОР в будующем ?

Да Нет

Замечания / предложения

Что надо изменить / добавить к предлагаемым услугам фирмы ООО КАСТОР в будующем

Дата : Город :

Подпись :
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