
סקר שביעות רצון לקוח

שם הלקוח:

לקוח/ה יקר/ה
חברת סורקם רכיבים רפואיים ופיתוח בע״מ פועלת רבות למען שיפור מערך השירות.

חשוב לנו לוודא ולעקוב אחר שביעות רצונך ממוצרינו וממערך השירות שלנו. לשם כך, נודה לך אם 
תשיב למספר שאלות.

השאלון נכתב לצרכי שיפור השירות. על כן, תשובות כנות יעזרו לנו להבין טוב יותר את טיב ואיכות 
המוצר והשירות על מנת שנוכל לשפרו.

תודה מראש על שיתוף הפעולה,
צוות חברת סורקם.

השאלות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר ומכוונות לנשים ולגברים כאחד.

שם איש הקשר:

כמה זמן הינך לקוח
בין שנה עד שנהעד חצי שנהשל חברת סורקם?

לשנתיים
מעל שנתיים

1234

1
כיצד נודע לך על חברת סורקם? (ניתן לסמן יותר מתשובה אחת)

חיפוש באינטרנט

פירסום בעיתונות המקצועית2

המלצה מקולגה מקצועית שאינו לקוח סורקם3

המלצה מלקוח של חברת סורקם4

אחר5
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אנא ציין את מידת שביעות רצונך 
מחברת סורקם בהקשר לכל אחד מהמשפטים הבאים:

אדיבות השירות: נימוסין, ידידותיות ויחס נאות כלפי הלקוח

לא מרוצה 
כלל

מרוצה במידה
מועטה

מרוצה במידה 
בינונית

מרוצה במידה
רבה

מרוצה במידה 
רבה מאוד

מקצועיות: רמת המיומנות והידע של נותני השירות

נגישות: הנוחות ליצירת הקשר עם נותני השירות

אמינות: שירות יעיל שניתן לסמוך עליו ועקביות ברמת השירות

זמינות: עמידה בזמנים ומועדי אספקה

הערות:

Dental Pro.
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הערות:

הערות:

לא מרוצה 
כלל

מרוצה במידה
מועטה

מרוצה במידה 
בינונית

מרוצה במידה
רבה

מרוצה במידה 
רבה מאוד

הסברה ותקשורת: זמינות מידע בשפה מובנת 
(בע״פ, בכתב, באתר האינטרנט)

מוצר: מגוון המוצרים והמענה למקרים בהם אתה נתקל

איכות: איכות המוצרים אשר בשימושך

טיפול בבקשות / תלונות (במידה ויש): אופן הטיפול 
ומהירות הטיפול

באיזו מידה אתה חש שהמוצר והשירות שאתה רוכש מחברת 
סורקם הולם את המחיר שאתה משלם?

פתרונות: עד כמה מגוון המוצרים עונה על הצרכים שלך

באופן כללי, האם הנך מרוצה 
מרוצהמרוצה מאודמחברת סורקם ומהשירות שלה?

12
לא מרוצה 

3

סמן את התחומים העיקריים בהם הנך מרוצה מהשירות (ניתן לסמן יותר מתשובה אחת)
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את הערכתכם נבקש לשלוח חזרה לפקס מס‘: 04-9523512 או במייל חוזר ל:

בתודה מראש על שיתוף הפעולה,
אשר בן שבת - מנכ“ל

גיל לביא - סמנכ“ל שיווק

sales@surcamdental.com

מקצועיות

אמינות

זמינות

איכות צוות העובדים

מהירות במתן מענה

שירותיות

חדשנות

מגוון המוצרים והפתרונות

Dental Pro.


