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Szanowni Pa ństwo,  

 

FRiM BEFARED S.A. zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety i 
odesłanie jej do Działu Handlowego i Marketingu. Pozwoli to nam w części odpowiedzieć na 
pytania jak jest oceniana nasza firma i jakie są Państwa oczekiwania. Informacje zawarte w 
ankiecie będą wykorzystane wyłącznie w celu poprawy jakości naszych wyrobów i usług. 

 

ANKIETA 

1. Czy jesteście Państwo bezpośrednim użytkownikiem zakupionego napędu BEFARED? 

o  
TAK 

o  
NIE 

 

2. Czy stosują Państwo napędy innych firm? 

o  
TAK 

o  
NIE 

Jeśli zaznaczyli państwo „TAK”,  prosimy poniżej podać jakich producentów: 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

3. W jaki sposób 
uzyskaliście 
Państwo informacje 
na temat firmy 
BEFARED? 

o  
reklama 
prasowa/
Internet 

o  
targi 

o  
od innych 

użytkowników 

o  
BEFARED sam 

zgłosił się z 
ofertą 

o  
BEFARED 
jest stałym 
dostawcą 

4. Co skłoniło 
Państwa do zakupu 
napędu firmy 
BEFARED? 

o  
cena 

o  
znajomość 

marki 
BEFARED 

o  
serwis, możliwość 

remontu 

o  
termin dostawy 

o  
jakość 
wyrobu 



 

Ocena: zadowolony raczej 
zadowolony 

nie mam 
zdania 

raczej 
niezadowolony 

niezadowolony 

5. Czy jesteście Państwo 
zadowoleni z poziomu obsługi 
klienta (fachowość, znajomość 
zagadnień merytorycznych, 
zainteresowanie rozwiązywaniem 
problemów)? 

o  o  o  o  o  

6. Czy jesteście Państwo 
zadowoleni z czasu reakcji na 
zapytanie? 

o  o  o  o  o  

7. Czy jesteście Państwo 
zadowoleni z czasu realizacji 
zamówienia? 

o  o  o  o  o  

8. Czy jesteście Państwo 
zadowoleni z przedstawionej 
oferty cenowej wyrobów/usług w 
porównaniu z innymi firmami? 

o  o  o  o  o  

9. Czy jesteście Państwo 
zadowoleni z jakości oferowanych 
przez nas wyrobów/usług? 

o  o  o  o  o  

 

10. Jak oceniacie Państwo 
współpracę z firmą 
BEFARED S.A.? 

o  
Bardzo 
dobrze 

o  
dobrze 

o  
zadowalająco 

o  
dostatecznie 

o  
źle 

11. Które obszary naszej 
działalności należy Państwa 
zdaniem udoskonalić? 

o  
obsługę 
klienta 

o  
jakość 

wyrobów 

o  
czas reakcji 

serwisu 

o  
terminowość 

realizacji 
zamówienia 

o  
inne 

Jeśli zaznaczyli Państwo jako obszar naszej działalności który należy udoskonalić „inne”, prosimy 
wskazać go poniżej. 

 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Jeśli mają Państwo inne sugestie i wnioski prosimy o wypisanie ich poniżej. 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................  

Dane wypełniającego* 

Imię i Nazwisko ………………………………………………………………………………………….. 
Nazwa i adres firmy……………………………………………………………………………………… 
e-mail lub nr telefony……………………………………………………………………………............. 
 
*Nie wymagane 


