Upřímné a objektivní hodnocení

OSLOVENÍ ZÁKAZNÍKA emailem

Zpětnou vazbou:

Užíváním aplikace získáte:

- vyhodnotíte jednotlivé procesy
- odhalíte slabý článek ve své firmě
- možnost rychlé reakce
- zjistíte proč si Vás zákazník vybral
- Vaši zaměstnanci jistě zpozorní
- nárůst zakázek

- přehlednou webovou prezentaci
- aktuální hodnocení spokojenosti
- vlastní oslovovací dopis
- vlastní výběr otázek
- podrobné statistiky
- jednoduchá péče o zákazníka

Váš nový zákazník:

Váš stávající zákazník:

- seznámí se s Vaším hodnocením
- přesvědčí se o správném výběru
- hodnocení si jednoduše ověří
- odliší Vás od konkurence

- ocení Váš zájem o něj
- nebude si stěžovat jinde
- dá Vám šanci ke zlepšení
- rád se zapojí do komunikace
- bude čekat nápravu a zlepšení
- doporučí Vás, díky Vaší péči

VAŠE FIREMNÍ
KARTA
Hodnocení

Jak to funguje?
- bezpečně a přehledně
- bez registrace Vašich zákazníků

Hodnocení
Hodnocení

Vaše webová prezentace:
- bude propojena s hodnocením
- bude vypovídat o Vaší kvalitě

Hodnocení

www.hodnoceni-prace.cz | info@hodnoceni-prace.cz | tel: 739 555 434

Upřímné a objektivní hodnocení

OSLOVENÍ ZÁKAZNÍKA vizitkou

Užíváním aplikace získáte:

- vyhodnotíte jednotlivé procesy
- ověříte si kvalitu své činnosti
- Vaši zaměstnanci jistě zpozorní 
- odhalíte slabý článek ve své firmě
- možnost rychlé reakce
- nárůst zákazníků

- aktuální hodnocení spokojenosti
- názory na Vaší práci
- náměty na zlepšení
- vlastní výběr otázek
- podrobné statistiky
- jednoduchá péče o zákazníka

VÁŠ NÁZOR NÁS ZAJÍMÁ.
Vaše hodnocení nám pomůže zlepšovat
kvalitu našich služeb.
Na www.hodnoceni-prace.cz zadejte
uvedený ID kód nebo použijte QR kód.

ID PA49G

QR kód lze tisknout na každou vydanou fakturu

Zpětnou vazbou:

Váš nový zákazník:

Váš stávající zákazník:

- vizitkou dáte možnost hodnotit
- žádná registrace a přihlašování
- optimalizace pro všechny telefony
- jednoduchý vstup na Vaše otázky
- rychlé vyplnění a odeslání
- odpovědi vidíte pouze Vy 

- ocení Váš zájem o něj
- nebude si stěžovat jinde
- dá Vám šanci ke zlepšení
- rád se zapojí do komunikace
- bude čekat nápravu a zlepšení
- doporučí Vás, díky Vaší péči

VAŠE FIREMNÍ
KARTA
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