
Najboljši sistem na trgu za merjenje 
in poročanje o zadovoljstvu strank!

Izboljša raven kakovosti 

storitev, zadovoljstvo strank 
in njihovo pripadnost.

Spodbuja in 

motivira zaposlene pri 

doseganju njihovih ciljev.

Pomaga podjetju 

pri izboljševanju konkurenčnosti.

Zagotavlja potrebne

informacije, na osnovi katerih

managament hitro sprejme 
učinkovite rešitve.

Kako ste 

zadovoljni z našo 

?

danes

storitvijo

®
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Naprava deluje 24 ur 
dnevno, popolnoma 
brezžično in je takoj 
pripravljena za uporabo.

Strankam zastavimo 
želeno anketno vprašanje, 
te pa svoje mnenje 
izražajo anonimno s 
pritiskom na gumb z ikono.

Po končanem anketnem 
obdobju kreiramo novo 
vprašanje in napravo po 
potrebi tudi prestavimo na 
drug oddelek.

*Opozorilo:
V prostorih, kjer uporaba 
mobilne telefonije ni 
dovoljena, tudi ni 
dovoljeno uporabljati 
naprave. 

Izražena mnenja se preko 
mobilne povezave zbirajo 
na serverju, kamor 
dostopate z uporabniškim 
imenom.

Podatki so na razpolago 
managementu za nadaljno 
analizo.

Na voljo so dnevni, 
tedenski in mesečni 
podatki, ki jih je mogoče 
pretvoriti v poročila, PDF, 
itd.

Na osnovi zbranih 
podatkov lahko 
management ugotavlja 
zadovoljstvo strank s 
storitvami in osebjem, 
zadovoljstvo s ponudbo in 
urejenostjo posameznih 
oddelkov. 

Omogočena je tudi 
analiza odziva strank na 
nove storitve ali nove 
izdelke.

Na morebitna 
nezadovoljstva strank 
lahko takoj ustrezno 
odreagiramo, prav tako 
pa lahko sistem 
uporabljamo tudi za 
povečanje motivacije 
osebja in morebitno 
nagrajevanje.
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Sistem na preprost, a učinkovit način pripomore k izboljšanju kakovosti naših storitev in pozitivno 
vpliva na zadovoljstvo in lojalnost strank.

Stranke svoje zadovoljstvo anonimno izrazijo s pritiskom na ustrezen gumb.

Naprava je brezžična, namestimo pa jo lahko v sleherno prodajalno ali celo na več oddelkov 
znotraj ene prodajalne.

Primerna je za vse vrste trgovskih verig, posamezne prodajalne, prodajne salone, servise, 
drogerije, lekarne, banke, zavarovalnice, zdravstvene ustanove, restavracije, hotelske verige, 
fitnes-centre, lepotilne salone, kavarne, letališča, poslovalnice rent-a-car ter za druge javne in 
kulturne ustanove kot so občine, pošte, uradi, gledališča, knjižnice, opere, kinodvorane, športne 
objekte, itd.

Na zastavljeno vprašanje boste takoj pridobili enostavne odgovore, ki jih boste lahko preprosto 
analizirali.

Zadovoljni ali ne, to je sedaj vprašanje. 

Odgovor nanj vam bodo stranke sporočale s pomočjo večkrat nagrajenega izdelka            
                  ki ga odlikujejo učinkovitost, enostavnost uporabe in predvsem takojšna 
odzivnost!

 ,

Dodatne informacije zahtevajte pri pooblaščenem partnerju:


