
:شرکت 

:حضور محترم 

با سالم 

 ( 2015- 9001استاندارد ایزو  )احتراما در راستای استقرار سیستم کیفیت 

:در شرکت پویا پلیمر تهران مستدعی است دستور فرمائید

.نبست به تکمیل فرم ذیل در رابطه با محموله های ارسلی جهت آن شرکت محترم تا این تاریخ اقدامات الزم را مبذول فرمائید

2.مهمکم اهمیت.1

بسیار مهم.3

مالحظاتدرجه اهمیت1007550250ردیف
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WMB & POYAD 

Carbonate Calcium &Master batch
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( سهامی خاص)

288: شماره ثبت 

با تشکر

واحد مهندسی فروش

کیفیت و یکنواختی محصوالت ارائه شده

sale@pooyapolymertehran.com: آدرس ایمیل 

.  و یا آدرس ایمیل زیر ارسال فرمائید09218195755  یا شماره  تلگرام   88799300مستدعی است پس از تکمیل ، فرم را به شماره فکس 

: وضعیت بسته بندی 

.قبال از همکاری صمیمانه شما کمال تشکر و سپاس را داریم

نحوه رعایت مسائل ایمنی در چیدمان و بسته بندی محصول

:جمع امتیازات

.مشتری گرامی سایر عواملی که در جلب رضایت شما موثر است ودراین فرم نیامده است را به همراه درجه امتیازی که به ان میدهید بیان فرمایید

درصورتیکه در خصوص موارد فوق رضایت شما حاصل نشده است ؛ لطفاً توضیح دهید

میزان تمایل شما برای معرفی پویا پلیمر تهران به سایر شرکتها

(از نظر قیمت  )قابلیت رقابت با رقبا 

7

میزان تمایل برای خرید و ادامه همکاری با مجموعه پویا پلیمر تهران

نحوه راهنمایی و مشاور فنی پیش از خرید

نحوه پیگیری و نهایی سفارشات

تطابق زمان تحویل از مرحله تایید پیش فاکتور تا دریافت محصول

میزان تطابق محصول ارائه شده با نیازهای کیفی شما

شرکت پویا پلیمر تهران

نحوه راهنمایی و دانش فنی پرسنل خدمات مهندسی

برگه نظر خواهی مشتریپویا پلیمر تهران 
CO-FO-12-01:کد 

:تاریخ 

:درجه اهمیت 

خواهشمند است با توجه به: توجه 

اهداف سازمان در جهت وزن دهی به موارد

عنوان شده این قسمت را هم تکمیل بفرمایید

نحوه برخورد پرسنل واحد فروش

راهنمای امتیاز دهی

25(ضعیف است ونیاز به اصالح دارد)0(بد است وحتما بایستی اصالح گردد)

75(خوب است) )50(بهتر است اصالح گردد) .عالی و رضایت بخش است )100

شرح

نحوه دسترسی به پرسنل واحد فروش و دریافت پیش فاکتور


