
Upřímné a objektivní hodnocení

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

OSLOVENÍ ZÁKAZNÍKA ViZitKOu

Zpětnou vaZbou:

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

váš nový 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 
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užíváníM aplIkace Získáte:

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

váš stávaJící ZákaZník:

- 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

ID PA49G

Vaše hodnocení nám pomůže zlepšovat 
kvalitu našich služeb.

Na www.hodnoceni-prace.cz zadejte 
uvedený ID kód nebo použijte QR kód.

VÁŠ NÁZOR NÁS ZAJÍMÁ.

VAŠE  RESTAURACE

Adresa:  Ulice 123

        
        

120 00  Praha 2    

Telefon: +420 123 456 789

Email: re
staurace@email.cz

REZERVACE: 123 456 789

www.restaurace.cz
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                HODNOCENÍ PRÁCE

Zpětnou vazbu, která vám pomůže se zlepšit nebo
Ujistíte se, že to děláte dobře a máte dobře vybraný personál.
Možnost rychlých reakcí na názory zákazníků.
Šance na odhalení slabého článku vašich lidí/nabídky.
Redukci stížností a zvýšení motivace svých pracovníků.
Prezentací svého hodnocení získáte více hostů.
Budete krok před konkurencí.

Jednoduše umožníte vašim hostům
ohodnotit práci vašeho personálu
a kvalitu vaší nabídky.

Sami si určíte rozsah hodnocení.

Žádná registrace vašich zákazníků.
Bezpečné a přehledné používání.
Žádné požadavky na hardware a software.
Správa, aktualizace softwaru v naší režii.

JAK TO FUNGUJE?

CO VÁM HODNOCENÍ PRINESE?

PROFIL FIRMY

Hodnocení v rámci promo akce:

  Jaké máme služby?

1. Jak byste ohodnotili obsluhu?
   
       
2. Jak byste ohodnotili jídlo?

3. Co byste u nás změnili?

4. Jaké pivo byste chtěli v naší

skvělá                 příjemná                  
nepříjemná       neschopná

výborné             dobré                  
nic moc              špatné

větší stoly           více světla                  
toalety                méně hudby

Možnost snadno hodnotit a motivovat vlastní zaměstnance.

Informace o slabých i silných stránkách vaší restaurace.

Od nás získáte tipy, jak hodnocení marketingově využít.

Možnost propojení aplikace s vašimi webovými stránkami.

Zdarma získáte kvalitní SEO odkazy na vaší web prezentaci.

Vaše firemní karta vám zčásti nahradí webovou prezentaci.

Při aktivní spolupráci obdržíte extra výhody.

CO ZÍSKÁTE?

Zeptejte se VAŠICH hostů.

Zpětná vazba je cenný
nástroj pro zlepšení
Vašich služeb.

Vaše vizitka  +               na zadní straně
                                          žádost o hodnocení

www.hodnoceni-prace.cz

Více INFO:  tel.: +420 777 10 55 99
                      email: pavlina.chvalinova@gmail.com

ˇ
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