
 

 

 

سیا   46بیا بییا از  چیاپ در اییران  صینتت در پیشیر  یکی  از شیرکایا     به عنوان  چاپ آلومینیوم ایران زمینشرکت  

بسیاه بنی   میواد یی ای    دار یی    آرایشی    بی اشیا      سابقه  یک  از متابرترین سازمان ها  چاپ انیوا  سیونون

در ایران م  باشی ااین شیرکت در راسیاا  تحقیم چشیا انی از تتییین شی و    یود   بیا  محصوالت صنتا    کشا رز 

ت   رسیی ی  بیه شیکایت مشیار  مبانی  بیر اسیاان اردها  بیین پیادو سیاز  برررار    فنین نمیام می یریت کینیی

 یود را ماتیی  بیه تبتییت از کوییه ال امیات از لمویه ال امیات ریانون     ISO 9001:2015   ISO 10002:2018الموو  

ال امات توافم ش و با مشاریان در ارتبیا  بیا کینییت محصیوالت دانسیاه   ریمن بیرآ ردو نمیودن نیازهیا  مشیاریان با 

ا  ایجیاد مجموعه مانوع  از محصیوالت کیه لی ت کینییت را همیراو بیا ا مینیان بیرا  آن هیا بیه همیراو دارد  بیه دنبی

ارزش  مان یار لیت اف ایا ررایت من   مشاریان م  باشی  کیه ایین امیر بیا سیرلوفه ریرار دادن اهی از عالییه زییر 

  محقم م  یردد:

 افزایش رضایت مشتری از طریق درک خواسته های آنان  -1

 های جدید  ارتقاء کیفیت محصوالت  از طریق بکار گیری تکنولوژی -2

 کارکنان  ارتقاء دانش فنی و مهارتهای  -3

 کیفیت بهبود مستمر اثر بخشی سیستم مدیریت  -4

   بهبود مستمر فرآیند رسیدگی به شکایت مشتری -5

 کاهش شکایات مشتریان     -6

الزم به ذکر است که مطابم بیا  واسیاه هیا  ذیننتیان   شیرایا بیازار   بیه منمیور پشیایبان  از رطیوش ایین  یا مشی  

زمان  میرتبا بیا تحقیم اهی از  راف    بیه الیرا ی اشیاه شی و   پیایا اه از سازمان  تتیین یردی و   فتالیت ها  سیا

 م  شون ا
 

اینجانب تتیی   یود را در برریرار    نایی ار  نمیام می یریت یککارچیه کینییت   رسیی ی  بیه شیکایت مشیاریان   

بکیارییر  اعالم داشاه   به لیت دسایاب  به بیبیود مسیامر ابربیشی  سیسیاا  ریمن تیامین کوییه منیابب الزم   بیا 

 ر یکرد فرآین     تنکر مبان  بر ریسک  بر عموکرد آن نی  نمارت دریم  واها داشتا

از کویه همکاران م   واها نسبت به درک   برررار    الیرا  اصیو  ایین  یا مشی  کوشیا بیودو   ییاریار اینجانیب در 

 تحقم اه از فوق باشن ا
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