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 بسمه تعالی  

 

 

 صنعتی تابش تابلو شرق  محترم  شرکت

 

 ؛ و احترامسالم  عرض با

 

رضایت کامل خود را از گذشته تا به امروز از کلیه خدمات اعم از کیفیت محصول   شرکت بدین وسیله این

 اعالم می نمایم.  آن شرکت و نحوه پاسخگویی فروش و پشتیبانی عالی

 .همکاران گرامی آن مجموعه تالشگر صمیمانه سپاسگزاری می شودازحضور فعال 

 

 

 

 

  

 با سپاس فراوان 

 هادی گلستانی  -مدیر عامل

 

 







                                                                                         

 پالک هفت                                  –نرگس سوم  -بلوار آزادی -شهرک صنعتی شمس آباد -دفتر مرکزی و کارخانه : تهران

 1834179491کد پستی :          02156901098فکس :         02156901079و 02156901074و  02156901064 تلفن :
 

 

 شرکت تجهیز صنعت باران

 فیلتراسیون و جداسازی  +تکنولوژی انرژی و محیط زیست

 

 02/1400 /29 : تاریخ

 213-400 : شماره

 :  پیوست 
 

www.baran-eet.com 

 

 
 شرکت محترم تابش تابلو شرق

 با سالم

نی ففروش و حصوالت شرکت و نحوه پاسخگویی، از حسن توجه شما در خصوص کیفیت ماحتراما بدین وسیله 

 کمال تشکر را دارم.آن شرکت محترم  خدمات پس از فروش و

 

 تجهیز صنعت بارانشرکت 
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 شرکت محترم تابش تابلو

 با سالم

اعالم بدینوسیله فرم نظرخواهی در مورد محصوالت آن شرکت به شرح ذیل  61/42/6046به تاریخ  66/6046-621/2عطف نامه به شماره

 :میگردد

 عالی : کیفیت محصوالت-6

 نحوه پاسخگویی کادر فروش وفنی : عالی-2

 نحوه ارائه مدارک واسناد : خیلی خوب-3

 نحوه بسته بندی وارسال محصول : خیلی خوب-0

 تحویل به موقع کاال : عالی-5

 نحوه انجام تعهدات : عالی-1

 نحوه ارائه خدمات پس از فروش : عالی-7

 

از طرف مشتریان یا شرکت  تاکنون اعالم نارضایتی و ه آن شرکت محترم درطول سه سال همکاری تشکر می شودضمنا از همکاری مجموع

 های توزیع درباره محصوالت شما نداشته ایم.

 

 

 

  




















